
 

 

 

 

Rekvireringsunderlag Delregional vårdsamverkan -  

Medel för samverkan inom Överenskommelse psykisk hälsa 2021 

 
I överenskommelse (ök) psykisk hälsa mellan regeringen och SKR 2021 riktas medel till samverkan kring 
personer med samsjuklighet och personer i behov av insatser från flera huvudmän samt suicidprevention. 
Medlen ska användas till insatser för att skapa goda förutsättningar för samverkan.  
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–
2022, Handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 2020-2025 samt Överenskommelsen kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och droger och spel. VVG 
ställde sig 2021-04-14, och SRO 2021-04-23, bakom förslaget om fortsatt hantering i styrgrupp för 
handlingsplan psykisk hälsa. 
 
Nedan beskrivs de områden och aktiviteter som medel tilldelats för 2021. Medlen ska användas för att uppnå 
de mål som beskrivs i den länsgemensamma handlingsplanen och i linje med tidigare års 
uppdragshandlingar. 
 

Genomförande av handlingsplaner  
För genomförande av länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa på delregional nivå behövs resurser.  
Medel ska användas för genomförande av mål och aktiviteter samt uppföljning kopplat till handlingsplanen. 
Medlen får användas till tjänst eller aktiviteter.  
 
Avsatta medel: 3 000 000 kr (avrundat) till delregional vårdsamverkan  
 

Vårdsamverkan i 
Göteborgsområdet 

SAMLA SIMBA Vårdsamverkan   
Skaraborg 

Vårdsamverkan 
Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan 
Fyrbodal 

1 280 000 kr 146 000 kr 210 000 kr 463 000 kr 391 000 kr 496 000 kr 

 

Samordnad individuell plan, SIP  
SIP är fortsatt ett mycket viktigt utvecklingsområde, som trots att det funnits i både SoL och HSL sedan 
2010, inte fungerar tillfredställande. Det finns ett stort behov av utbildningar och praktiskt stöd, för att 
brukare som så önskar, ska få en SIP. 
2020 reviderades ”Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra 
Götalandsregionen”. För att stödja implementeringen av denna och stimulera arbetet med att öka antalet 
SIP:ar i länet fördelas medel till de sex delregionala vårdsamverkansområdena.  
 
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 (avrundat) till delregional vårdsamverkan. 
 

Vårdsamverkan i 
Göteborgsområdet 

SAMLA SIMBA Vårdsamverkan   
Skaraborg 

Vårdsamverkan 
Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan 
Fyrbodal 

1 711 000 kr 195 000 kr 281 000 kr 619 000 kr 522 000 kr 664 000 kr 

 
 



 

 

 
 
 

Kraftsamling för personer med samsjuklighet  
Personer med samsjuklighet får inte alltid den sammanhållna och väl fungerande vård och omsorg som hen 
behöver och är en grupp som tenderar att hamna ”mellan stolarna”.  
Genom att kraftsamla kring denna målgrupp i Västra Götaland och arbetar vi 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 så tidigt som möjligt? Insatserna måste syfta till 
att förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidra till att undvika slutenvård.  
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 2020 fattades det beslut om ett inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer 
med psykisk ohälsa, missbruk och beroende. Med detta som grund kan integrerat arbete utvecklas.  
2021 pågår ett revideringsarbete av Överenskommelse om samarbete mellan VGR och kommunerna kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol, droger och spel om pengar. 
Utifrån de gemensamma utvecklingsområden som här kan komma identifieras kan medel användas för 
utvecklingsarbete kring dessa.  
 
I syfte att skapa en tydligare bild av hur arbetet bedrivs i kommuner och region, i relation till personer med 
samsjuklighet över hela länet, genomförs under hösten 2020/våren 2021 en inventering av insatser för 
målgruppen. Inventeringsarbetet leds av FoU i väst. Även på nationell nivå pågår ett arbete gällande denna 
målgrupp. En särskild utredare på socialdepartementet ska bl.a. föreslå och lämna förslag på hur 
samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna 
personer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos eller 
närliggande tillstånd kan förbättras. Detta uppdrag ska redovisas senast den 30 november 2021. 
Med dessa som utgångspunkt kan eventuellt ytterligare utvecklingsbehov identifieras och medel användas för 
att möta dessa behov. 
 
Resultaten följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa vuxna mål 4:2 samt barn och 
unga mål 2:2.  
 
Avsatta medel: 5 500 000 kr (avrundat) till delregional vårdsamverkan. 
 

Vårdsamverkan i 
Göteborgsområdet 

SAMLA SIMBA Vårdsamverkan   
Skaraborg 

Vårdsamverkan 
Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan 
Fyrbodal 

2 358 000,00 kr 
 

269 000,00 kr 
 

387 000,00 kr 
 

854 000,00 kr 
 

719 000,00 kr 
 

914 000,00 kr 
 

 
 

Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa  
Från 2021 gäller en ny överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa.  
 
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. 
Detta gäller inte minst barn med sammansatta och/eller komplexa behov.   
 
 



 

 

 
 
 
Barnet, den unge och i förekommande fall, vårdnadshavare ska i möjligaste mån ges tillfälle att påverka stöd- 
och vårdinsatserna. 
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.  
 
Med hjälp av dessa medel ska utveckling av arbetet med barn och ungas psykiska hälsa stimuleras. Medlen 
kan användas till personal, utbildningar, pilotprojekt, teknik eller dyl.  
 
Resultaten följs upp inom ramen för Handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 (i första hand).  
 
Avsatta medel: 5 500 000 kr (avrundat) till delregional vårdsamverkan. 
 

Vårdsamverkan i 
Göteborgsområdet 

SAMLA SIMBA Vårdsamverkan   
Skaraborg 

Vårdsamverkan 
Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan 
Fyrbodal 

2 358 000,00 kr 
 

269 000,00 kr 
 

387 000,00 kr 
 

854 000,00 kr 
 

719 000,00 kr 
 

914 000,00 kr 
 

 

 

Utveckling av suicidpreventivt arbete  
I Handlingsplan för psykisk hälsa finns ett uttalat mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Med 
utgångspunkt i denna vision, målet att minska antalet suicid med 40 % från 2020 till 2025 och den 
handlingsplan för suicidprevention som nu finns i Västra Götaland, fördelas medel för aktiviteter inom 
området. 
 
Syftet är att utveckla och stärka det suicidpreventiva arbetet regionalt, delregionalt och lokalt. 
 
Genomförandet av aktiviteterna förväntas ske genom lokala handlingsplaner mellan huvudmännen i varje 
kommun (lokal nivå). Arbete behöver göras såväl inom varje huvudman för sig och i samverkan. Även 
civilsamhället är en viktig part och resurs i arbetet.  
 
Medel fördelas till delregional vårdsamverkan för ställningstagande om insatser där båda parterna berörs. 
Beslut om dessa medel fattas av styrgrupp för delregional vårdsamverkan.  
 
Resultaten följs upp inom ramen för uppföljning av handlingsplan psykisk hälsa mål 1:1 samt 5:1 -Nollvision 
om suicid i Västra Götaland, samt de mål och indikatorer som uppges i Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.   
 
Totalt avsatta medel: 10 000 000 kr (avrundat) till delregional vårdsamverkan. 
 

Vårdsamverkan i 
Göteborgsområdet 

SAMLA SIMBA Vårdsamverkan   
Skaraborg 

Vårdsamverkan 
Södra Älvsborg 

Vårdsamverkan 
Fyrbodal 

4 284 000 kr 
 

488 000 kr 
 

701 000 kr 
 

1 550 000 kr 
 

1 307 000 kr 
 

1 661 000 kr 
 

 
 

Återrapportering av medel 
Medlen ska återrapporteras till processledarna för Länsgemensam handlingsplan enligt direktiven för 
återrapportering från SKR och Socialstyrelsen.  
Slutredovisning av statsbidraget skall ske senast den 31/1 2022, varför processledarna behöver ha 
vårdsamverkansområdenas redovisningar senast den 15/1 2022. 



 

 

 
Redovisningarna ska innehålla hur medlen har förbrukats, vilka aktiviteter som genomförts samt vilka 
effekter som kan påvisas till följd av genomförda aktiviteter. I redovisningen ska även  
jämställdhetsperspektivet belysas där så är lämpligt och det ska framgå hur insatserna bidragit till det  
jämställdhetspolitiska delmålet jämställd hälsa. 
Mer detaljerade instruktioner kring återrapportering tillhandahålls av processledarna inför 
redovisningsdatumet. 
 
 

Ekonomisk sammanfattning 
Sammanlagt fördelas 28 milj kr (avrundat) till delregional vårdsamverkan, fördelat utifrån invånarantal, att i 
samverkan mellan huvudmännen och med utgångspunkt i respektive insatsområde besluta om nyttjande av 
medlen.  
 

 Vårdsamverkan 
 i Göteborgs-
området 

SAMLA SIMBA Vårdsamverkan   
Skaraborg 

Vårdsamverkan 
Södra 
Älvsborg 

Vårdsamverkan 
Fyrbodal 

Genomförande av 
handlingsplan 

1 280 000 kr 146 000 
kr 

210 000 
kr 

463 000 kr 391 000 kr 496 000 kr 

SIP 1 711 000 kr 195 000 
kr 

281 000 
kr 

619 000 kr 522 000 kr 664 000 kr 

Samsjuklighet 2 358 000 kr 269 000 
kr 

387 000 
kr 

854 000 kr 719 000 kr 914 000 kr 

Barn och unga 2 358 000 kr 269 000 
kr 

387 000 
kr 

854 000 kr 719 000 kr 914 000 kr 

Suicidprevention 4 284 000 kr 488 000 
kr 

701 000 
kr 

1 550 000 kr 1 307 000 kr 1 661 000 kr 

       

SUMMA 11 991 000 kr 1 367 
000,00 
kr 
 

1 966 
000,00 
kr 
 

4 340 000,00 
kr 
 

3 658 000,00 
kr 
 

4 649 000,00 
kr 
 

 
 
 
 

Rekvirering av medel 
Länk till formulär för avrop av medel 
 
 
 
 

Göteborg 2021-05-05 

Charlotta Wilhelmsson  Lise-Lotte Risö Bergerlind 

VästKom Västra Götalandsregionen 

https://www.vastkom.se/4.6443ef61178c10c7c2080d04.html

