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   Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2019 
 

Rekvireringsunderlag för medel, och beskrivning av 
förutsättningar, gällande implementering av 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa i 
vårdsamverkan 
 

Bakgrund 
I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2019/20 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. 
 
SRO ställde sig den 18 september 2020 bakom Överenskommelse om samverkan för barn och ungas 
hälsa och rekommenderar parterna att fatta beslut. 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.  
 

Uppdraget 
Uppdraget innebär implementering av överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. 
 
Respektive vårdsamverkansarena tilldelas medel för genomförande. Inom varje 
vårdsamverkansarena ska minst en representant från vardera huvudman ansvara för att 
gemensamt genomföra implementering av överenskommelsen. 
 
Implementeringsarbetet ska genomföras delregionalt. I uppdraget ingår även att säkerställa att 
implementeringen når ut på lokal nivå. Syftet är att säkerställa att barn och unga får likvärdigt stöd, 
vård och omsorg i hela länet.  

 
Som stöd för implementering av överenskommelsen ska en implementeringsplan samt 
informations- och utbildningsmaterial tas fram gemensamt och i samarbete med länssamordnaren 
för SIP. Länssamordnare för SIP kommer att hålla ihop arbetet med de delregionala 
representanterna. Regelbundna avstämningar kommer att ske tillsammans med processledare för 
handlingsplan för psykisk hälsa. 

 
De delregionala representanterna ska ge praktiskt stöd i form av information/utbildning om 
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överenskommelsens innehåll och intentioner. De ska även samverka i framtagandet och 
planerandet av utbildningsinsatser för implementering av överenskommelsen. 
 
Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 samt i 
överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. 
 

Syfte 
Syftet är implementering av överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.  

 

Organisation   
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa är styrgrupp.  
 
Stöd av processledare för handlingsplan psykisk hälsa. 
 
Inom ramen för delregional vårdsamverkan ska finnas en resurs för vardera huvudman med ansvar 
för uppdraget enligt ovan. 
 

Medel  
Medel att fördela för ovanstående uppdrag: 2000 000 SEK  
Efter avstämning och rapportering finns det, vid behov, möjlighet att rekvirera ytterligare medel.  
 

 
(1,102 kr/inv. per 1/11 2019) 

 
Medlen är rekvirerade av VästKom från Sveriges kommuner och regioner (SKR) inom ramen 
Överenskommelse om psykisk hälsa 2019 enligt överenskommelse med Västra Götalandsregionen 
för länsgemensamt arbete. VästKom betalar ut medlen enligt beslut i styrgrupp psykisk hälsa.  
 
Länk till formulär för avrop av medel. 

 
 

  Tidplan  
   Oktober 2020:  Fastställd uppdragshandling i styrgrupp psykisk hälsa 
   Januari 2021: Uppstart av arbete 
   Februari 2021: Implementeringsplan färdigställd 
   Juni 2021:  Delrapport till processledare 
   December 2021: Redovisning i styrgrupp psykisk hälsa samt bedömning av eventuellt  
  fortsatt arbete.  
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Charlotta Wilhelmsson Lise-Lotte Risö Bergerlind 
VästKom      Västra Götalandsregionen  

 

Samverkan i Gbg 813 349 kr           

SIMBA 132 427 kr           

SAMLA 92 414 kr             

Vårdsamverkan Fyrbodal 317 289 kr           

Närvårdssamverkan i Skaraborg 295 629 kr           

Södra Älvsborg 248 892 kr           

https://www.vastkom.se/samverkansomraden/valfardsutveckling/psykiskhalsa/uppdragpsykiskhalsaivastragotaland/rekvireringavmedelimplementeringokbarnochunga2019.4.39c635491750744d2d22dab.html

