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Partsgemensam satsning i Västra Götaland på samverkan 
avseende samsjuklighet och personer med insatser från flera 
huvudmän 
med utgångspunkt i  

- Länsgemensam överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk länk 

- Handlingsplan psykisk hälsa 2018–2020 länk  

 

I överenskommelse 2019 mellan regeringen och SKL riktas 200 000 000 kr för samverkan kring personer med samsjuklighet.  

För Västra Götalands del handlar detta om 20 877 751 kr. 

 

Parterna förväntas komma överens om vilken huvudman som ska rekvirera medlen. Västra Götalandsregionen (VGR) hanterar medel för brukarmedverkan 

(2 miljoner) och UM (17 miljoner). Presidiet för styrgrupp psykisk hälsa förordar att VästKom rekvirerar medel avseende denna del i överenskommelsen och 

ger styrgrupp psykisk hälsa att föreslå VVG och SRO hur medlen ska disponeras.  

 

Bakgrund  
2017 ingick parterna överenskommelse kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel. 

Syftet är att personer inom målgrupperna ska ges möjlighet till återhämtning och delaktighet i samhällslivet på samma villkor som andra. Vård, stöd och 

insatser ska bidra till att individen behåller och/eller förbättrar sin hälsa samt sina funktioner inom livsområden som boende, sysselsättning och 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/29ce14c0-de44-49a3-84f0-193686594ae2/%c3%96K_Psykiatri_Missbruk_2017_beslut.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/f60dc61a-bfb0-409c-8c50-bbfe76e9dc83/Handlingsplan%20psykisk%20h%c3%a4lsa%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland.pdf?a=false&guest=true
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mellanmänskliga relationer. Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som är samordnade mellan kommunens och Västra Götalandsregionens 

verksamheter och upplevs som en välfungerande helhet.  

 

Sedan oktober 2017 finns även den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa i Västra Götaland. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan 

VGR, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan.  

Handlingsplanen är uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna respektive för barn och unga. Bland målen för vuxna finns ett avsnitt som 

särskilt berör äldre. 

I handlingsplanen har områden där det "skaver" i samverkan identifierats, där vi vill bli bättre i hela Västra Götaland. 

Styrgrupp för handlingsplanen är representanter från delregional vårdsamverkan – specialistsjukvård, primärvård och kommun samt adjungerad chef från 

avdelningen folkhälsa, VGR samt NSPHiG. 

Föreslagna insatser har sin grund i dessa två dokument. 

Kunskapsstyrning i samverkan  
Området psykisk hälsa var tidigt ute med att arbeta med gemensam kunskapsstyrning inom ramen för det som benämns regionalt resurscentra för psykisk 

hälsa. Detta hänger i sin tur ihop med den satsning regionerna gör om nationell kunskapsstyrning i syfte att uppnå en god och jämlik vård och omsorg. För 

att samordna dialog och utvecklingsarbete mellan lokal, regional och nationell nivå inom området psykisk hälsa behövs processledare.  

Avsatta medel: 2 000 000 kr  
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Samordnad individuell plan, SIP  
Under 2019 påbörjades arbetet med uppföljning och revidering av den länsgemensamma rutinen för Samordnad Individuell Plan, SIP. En koordinator 

rekryterades partsgemensamt för uppdraget och placerades organisatoriskt inom GITS1. GITS är en organisationsneutral funktion som stödjer behov från 

VGR och länets 49 kommuner. SIP är ett viktigt utvecklingsområde som trots att det funnits i både SoL och HSL sedan 2010 inte fungerar tillfredställande. 

Det finns ett stort behov att utbildningar och praktiskt stöd för att brukare, som så önskar, ska få en SIP.  

För att stödja implementeringen och öka antalet SIP-ar i länet föreslås att SIP-koordinatorn får förlängt uppdrag 2019-2020. Samtidigt fördelas medel till de 

sex delregionala vårdsamverkansområdena för att stimulera verksamheterna att komma igång med SIP för de som behöver. Medlen kan användas till 

personal, utbildningar, teknik eller annat som främjar att de som har behov av och önskar få en SIP får det. 

Resultatet följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa – vuxna mål 3:2 och Barn och unga mål 3:1. 

Avsatta medel: 4 000 000 kr, var av 2 500 000 kr till delregional vårdsamverkan.  

 

Utreda förutsättningarna för att utveckla ett samarbete i upphandlingsförfarandet av HVB-platser  
När en person är så pass sjuk att hen behöver insats i form av HVB finns ofta behov av både socialtjänst (SoL) och hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL) – såväl 

somatiska som psykologiska. Enligt lag och länets egen överenskommelse ska kommunen stå för SoL-insatserna och VGR för HSL-insatserna. Detta är 

något som inte upplevs fungera idag och det råder ofta oenighet mellan parterna kring detta.  

 

Ett utvecklingsområde i den länsgemensamma överenskommelsen handlar om att samverka kring upphandling av HVB-platser. Inom ramen för denna 

satsning behöver parterna först utreda förutsättningarna för att göra gemensamma upphandlingar av HVB eller på annat sätt samverka för att säkerställa 

 
1 Gemensam IT Samordningsfunktion 
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att de personer som behöver det mest får en god och sammanhållen vård och omsorg. Ambitionen är att tvister avseende kostnadsansvar kan minska och 

brukarna kan uppleva en väl fungerande helhet.  

Grundfrågan är Hur ska dom mest utsatta få den bästa möjliga vården?  

Initialt behöver tid läggas på en uppdragshandling där parterna är överens om vad som är möjligt att göra samt att de juridiska möjligheterna och hindren 

identifieras.  

• Handlingsplan psykisk hälsa: vuxna mål 4:2 

• Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av 

alkohol, droger och spel om pengar – 5. Gemensamma utvecklingsområden.  

 

Avsatta medel: 3 300 000 kr  

 

Kraftsamling för personer med samsjuklighet 
Personer med samsjuklighet får inte alltid den sammanhållna och väl fungerande vård och omsorg som hen behöver. Detta har bl.a. Uppdrag granskning 

visat i fallet om Sanne2. Hur kan vi kraftsamla i Västra Götaland för att säkerställa att våra gemensamma resurser används så att de ger effekter för den 

enskilde? Hur kan vi förebygga psykisk ohälsa och fånga upp personer innan de blir så illa som för Sanne? Våra insatser måste syfta till att förhindra 

utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till att undvika slutenvård. 

Även här har parterna en grund för samverkan i den överenskommelse om samverkan och samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning 

som finns i länet. Men även i handlingsplan psykisk hälsas mål om att personer med missbruk, psykisk ohälsa och/eller komplex problematik ska få 

integrerade insatser samt att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga. Under 2019 har ett inriktningsdokument för 

 
2 https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/sanne-var-29-ar-och-riskerade-att-do-nu-berattar-hon-vad-som-hant-efter-reportaget  

https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/sanne-var-29-ar-och-riskerade-att-do-nu-berattar-hon-vad-som-hant-efter-reportaget
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organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende tagits fram. Under hösten ska detta på remiss och sedan beslutas av 

huvudmännen. Med detta som grund kan integrerat arbete utvecklas.  

I december 2018 fattade styrelsen för SKL beslut om att anta en handlingsplan mot missbruk och beroende för åldersgruppen 13–29, med fokus på tidig 

upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling3. Planen innehåller många strategier som skulle behöva omsättas i handling om Västra Götaland kommer fram 

till att jobba efter den. En workshop ska hållas i oktober 2019 för nyckelpersoner inom området i länet i samverkan mellan kommunalförbunden, VGR och 

Länsstyrelsen.  

• Handlingsplan psykisk hälsa: vuxna mål 4:2 samt barn och unga mål 2:2.  

• Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av 

alkohol, droger och spel om pengar – 5. Gemensamma utvecklingsområden.  

 

Avsatta medel: 5 500 000 kr, var av 3 000 000 kr till delregional vårdsamverkan. 

Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa  
Ett partsgemensamt arbete pågår med att ta fram en överenskommelse om samverkan för barn och ungas bästa generellt men också med fokus på god vård 

för de som vårdas utanför det egna hemmet.  

Överenskommelsens syfte är att främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika 

insatser. Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska 

motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna.  

 

Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- och vårdinsatserna.  

 

 
3 https://skl.se/download/18.29a06243167b7245901283d6/1545119762599/Handlingsplan%20mot%20missbruk%20och%20beroende%20-
%20tidig%20uppt%C3%A4ckt%20tidiga%20insatser%20st%C3%B6d%20och%20behandling%20f%C3%B6r%20personer%20i%20%C3%A5ldern%2013-29%20%C3%A5r.pdf  

https://skl.se/download/18.29a06243167b7245901283d6/1545119762599/Handlingsplan%20mot%20missbruk%20och%20beroende%20-%20tidig%20uppt%C3%A4ckt%20tidiga%20insatser%20st%C3%B6d%20och%20behandling%20f%C3%B6r%20personer%20i%20%C3%A5ldern%2013-29%20%C3%A5r.pdf
https://skl.se/download/18.29a06243167b7245901283d6/1545119762599/Handlingsplan%20mot%20missbruk%20och%20beroende%20-%20tidig%20uppt%C3%A4ckt%20tidiga%20insatser%20st%C3%B6d%20och%20behandling%20f%C3%B6r%20personer%20i%20%C3%A5ldern%2013-29%20%C3%A5r.pdf
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Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång och hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. 

Detsamma gäller för stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen och miljöanpassningar i hem och skola. Många barn och unga med sammansatta 

och/eller komplexa behov får dock inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna då många 

verksamheter är involverade och ansvariga för olika insatser.  

 

Ett område som behöver uppmärksammas inom ramen för denna del av satsningen är föräldrastödjande insatser. Föräldrastöd ges redan i varierad 

utsträckning och inriktning runt om i länet men kan med fördel förstärkas. Ett annat område är tidiga insatser för att fånga psykisk ohälsa i ett tidigt skede. 

Även här är stöd till föräldrar ofta framgångsrikt.  

 

• Handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 (i första hand).  

• Reviderad Västbus – Överenskommelse om barn och ungas bästa  

 

Avsatta medel: 5 500 000 kr, var av 2 000 000 kr till delregional vårdsamverkan. 

 

Genomförande  
För varje insatsområde ska en fördjupad plan tas fram där även vetenskapligt stöd inkluderas vid behov.  

 

Sammanlagt fördelas 7 500 000 kr till delregional vårdsamverkan, fördelat utifrån invånarantal, att i samverkan mellan huvudmännen och med 

utgångspunkt i respektive insatsområde besluta om nyttjande av medlen.  

 

Resterande medel används för samordning, administration och uppföljning: 577 751 kr 

 

Medel kan komma att flyttas mellan insatsområdena vid behov och beslutas av presidiet för styrgrupp psykisk hälsa.  


