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Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2020 
 

Rekvireringsunderlag för medel, och beskrivning av 
förutsättningar, gällande kraftsamling för barn och ungas 
psykiska hälsa 

I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2020 riktas medel för samverkan 
kring personer med samsjuklighet. Medlen har, efter överenskommelse emellan parterna 
rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen har beretts av styrgrupp psykisk hälsa med 
utgångspunkt i länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020 samt Överenskommelse 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel. VVG ställde sig bakom förslaget och fortsatt hantering i styrgrupp för 
handlingsplan psykisk hälsa 2019-11-28. 

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.  

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.  

Områden som behöver uppmärksammats inom ramen för satsningen är tidig upptäckt, tidiga 
insatser samt utvecklingen av föräldrastödjande insatser.  

För att förbättra det länsgemensamma arbetet med barn och ungas hälsa kommer ett 
länsgemensamt arbete ske för implementering av den nya överenskommelsen för barn och ungas 
hälsa samt riktlinjen för samordnad individuell plan – SIP. 

Medel fördelas också, genom detta dokument, till delregional vårdsamverkan för att stimulera 
verksamheterna att utveckla arbetet med barn och ungas psykiska hälsa. Medlen kan användas till 
personal, utbildningar, teknik eller dyl. De kan även fördelas vidare till lokal vårdsamverkan om 
styrgruppen i vårdsamverkan anser att medlen kommer till mest nytta där.  

Med hänsyn till att dessa medel är statsbidrag av tillfällig karaktär är det är av stor vikt att parterna 
är överens (delregional och/eller lokalt) om insatser som ska genomföras samt att det finns en plan 
för implementering och långsiktig finansiering om aktiviteten är av sådan art att det skulle 
behövas.  

Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 samt i 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa. 

  



 

 

Respektive vårdsamverkan får rekvirera medel för att stödja målen i handlingsplan psykisk hälsa 
enligt ovanstående beskrivning.  

 
 

Vårdsamverkan   

Skaraborg 

Vårdsamverkan 

Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet 

SIMBA Vårdsamverkan 

Fyrbodal 

SAMLA 

313 897 kr 263 079 kr 850 778 kr 138 132 kr 336 881 kr 97 224 kr 

 
Rekvirering av medel: Länk till formulär för avrop av medel 

 

Redovisning: Frågor kopplade till SKRs uppföljning av medlen inom ök 2020 samt årlig uppföljning 

till styrgrupp psykisk hälsa. 

 

Göteborg 2020-10-15 

 

Charlotta Wilhelmsson Lise-Lotte Risö Bergerlind 

VästKom Västra Götalandsregionen 

https://www.vastkom.se/samverkansomraden/valfardsutveckling/psykiskhalsa/uppdragpsykiskhalsaivastragotaland/rekvireringavmedelbarnochunga2020.4.5b59cc58174e6fbba098767c.html

