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Svar på remiss omhändertagande av avliden (Dnr KS2021/0310-2) 

Sammanfattning 

Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter de 
rapporter om sjukhusens bårverksamhet som togs fram av Västra Götalandsregionen 2015 och 
2017. Målgruppen för denna riktlinje är de personer som avlider inom verksamheter där 
kommunen är sjukvårdshuvudman. 
 
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso-och sjukvårdsansvaret och regleras i 
föreskriften HSLF-FS 2015:15 
Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i 
avvaktan på kistläggning. Kommunen som vårdgivare ansvarar också för att den avlidne blir 
transporterad till, och förvarad i ett kylt utrymme i väntan på kistläggning. Även kostnaden för 
detta är ett kommunalt vårdgivaransvar. Anhöriga, närstående eller annan kan välja att själv ta 
över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett 
betalningsansvar direkt mellan dödsboet och transportören.  
 
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader 
gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med 
gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län. 
 
Verksamheten har idag en väl fungerande rutin för omhändertagande av avliden som stämmer 
väl överens med Västra Götalands förslag på riktlinje. I majoriteten av fallen väljer anhöriga, 
närstående eller annan att själv ta över ansvaret och beställa transport via begravningsbyrå. Det 
är endast i undantagsfall som kommunen beställer transport till bårhus och när det sker är det 
främst för att den avlidne saknar anhöriga.  
 
Kungälvs Kommun har idag ingen upphandlad transporttjänst som används i de få fall där det 
är aktuellt utan kommunen använder då regionens upphandlade transportör som fakturerar 
kommunen. Bortsett från detta ställer sig förvaltningen positiv till en gemensam riktlinje för 
omhändertagande av avliden. 
 
Upprättad tjänsteskrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
 

Juridisk bedömning  

Kommunen ska enligt 12 kap. 1§ HSL erbjuda hälso-och sjukvård åt personer med beslut om 
särskilt boende, bostad med särskild service samt under vistelsetid åt personer med beslut om 
daglig verksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet (LSS). Kommunen har även ansvar för 
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hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso-och sjukvårdsavtal. Kommunen är inom 
dessa verksamheter sjukvårdshuvudman. 
Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso-och sjukvårdsansvaret och regleras i 
föreskriften HSFL-FS 2015:15 

 

Bakgrund 

Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter de 
rapporter om sjukhusens bårverksamhet, som togs fram av Västra Götalandsregionen 2015 
och 2017. Syftet med en länsgemensam riktlinje ar att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive 
kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik 
bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län. 

 

Verksamhetens bedömning 

Verksamheten har idag en rutin för omhändertagande av avliden som stämmer väl överens 
med Västra Götalands förslag på riktlinje. Enligt gällande lagstiftning ska kommunen 
upphandla transporttjänsten till bårhus. Kungälvs kommun har i dagsläget inget upphandlat 
avtal om transport till bårhus i de enstaka fall detta blir aktuellt. Vi kontaktar alltid regionens 
upphandlade transporttjänst, begravningstjänst, som ombesörjer transporten och fakturerar 
kommunen. Detta kommer man att behöva se över och åtgärda. Utöver det ställer sig 
förvaltningen positiv till en gemensam riktlinje för omhändertagande av avliden. 
 
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Den föreslagna riktlinjen relaterar till kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg 
omsorg. I övrigt bedöms den föreslagna riktlinjen inte strida mot vare sig kommunfullmäktiges 
strategiska mål eller mot kommunstyrelsens resultatmål.  

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

Den föreslagna riktlinjen bedöms inte beröra dessa mål. 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
Inom sektorn Trygghet och stöds kvalitet och ledningssystem finns idag både riktlinje och 
rutin för omhändertagande av avliden. Befintlig rutin stämmer väl överens med förslag till den 
riktlinje som remissen avser. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Den föreslagna gemensamma riktlinjen bedöms inte påverka medborgare och brukare 
eftersom vi idag redan utgår från en riktlinje och rutin som stämmer överens med den 
föreslagna. 
 

Ekonomisk bedömning 

Den ekonomiska bedömningen att det inte kommer att uppstå några nya kostnader eftersom 
vi vet att de flesta anhöriga, närstående eller annan som väljer att ordna med begravningen 
själva oftast väljer att ta över ansvaret och beställer transport till bårhus. 
Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för samtliga 
sjukhusområden gällande bårhusplats, exklusive transport. Hur detta eventuellt kommer att 
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påverka kostnaderna för en bårhusplats går alltså idag inte att säga men eftersom det är så 
sällan förekommande så bedöms det inte påverka kostnaderna något nämnvärt.  

 
 

Förslag till beslut 

1. Upprättad skrivelse antas som Kungälvs kommuns svar på remiss. 
 

 
 

 
Lena Arnfelt Haleh Lindqvist 
sektorchef Trygghet och stöd  kommundirektör 
 
 
Expedieras till:   

Madeleine 
Nilsson/VästKom 
 

madeleine.nilsson@vastkom.se 

För kännedom till: 
Carina Andersson/ToS 
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Från: GR <gr@goteborgsregionen.se> 
Skickat: den 12 februari 2021 12:05 
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se; 

Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se ; 
kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; 
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se ; 
kontakt@molndal.se ; kundcenter@partille.se; 
maria.renfors@stenungsund.se; Registrator; 
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se 
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se) 

Kopia: Diarium; Maria Ljung 
Ämne: VB: Remiss - Omhändertagande av avlidna 
Bifogade filer: Riktlinjer för hantering av avliden Remissversion.pdf; Missiv remiss 

Omhändertagande av avlidna.pdf 

Kategorier: svart kategori 

Från: Info <info@vastkom.se>  
Skickat: den 10 februari 2021 14:36 
Till: Skaraborg officiell <info@skaraborg.se>; Borås officiell <info@borasregionen.se>; Fyrbodal 
officiell <kansli@fyrbodal.se>; GR <gr@goteborgsregionen.se> 
Kopia: Madeleine Nilsson <madeleine.nilsson@vastkom.se>; johanna.malmqvist@vgregion.se 
Ämne: Remiss - Omhändertagande av avlidna 

Till tjänstepersoner i berörda verksamheter

Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på länsgemensamma riktlinjer för 
omhändertagande av avlidna.  
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att tydlig göra ansvarsfördelning, inklusive 
kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik 
bårhusverksamhet inom Västra Götalands län. 
Arbetet gällande framtagande av en gemensam kostnad för bårhushantering inom VGR 
arbetas parallellt med under remisstiden. 

Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget till 
överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 
49 kommuner 

- svar önskas per mejl senast 2021-04-30

Kommunerna lämnar synpunkter till: 
Madeleine Nilsson, VästKom 

madeleine.nilsson@vastkom.se 

Tfn; 0738-41 18 78 

Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till: 
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Johanna Malmqvist, Västra Götalandsregionen            

johanna.malmqvist@vgregion.se                                       

Tfn; 0767-63 05 37                                                                        

Eventuella frågor besvaras även av ovanstående. 
  
  
  
Johanna Hansson 
VD-assistent | Administratör | Kommunikatör  

  
Telefon: 0739-016 015 
E-post:   johanna.hansson@vastkom.se 
  

 
  
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 
Postadress:  Box 5073  I  402 22  GÖTEBORG 
  
Besöksadress:  Anders Personsgatan 8  I  GÖTEBORG 
Webadress:  www.vastkom.se 
  
VästKom 
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, arbetar med utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra 
kommunalförbunden i Västra Götaland. 
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Version 14 - 21-02-09, Remissversion 

 

 

 

Riktlinje för omhändertagande av avlidna 
mellan Västra Götalandsregionen och 
länets kommuner. 

 

Inledning  

Enligt 2 kap. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) innefattas det i hälso- och sjukvård att ta hand om 

avlidna. Vidare utgår denna riktlinje från Hälso- och Sjukvårdsavtalet i Västra Götaland (HoS-

avtalet). 

De som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården innefattas av kommunens ansvar enligt 

lag. Hantering av avlidna utanför den kommunala hälso- och sjukvården är Västra 

Götalandsregionen ansvar.  

Att ta hand om och stå för transport och förvaring, inklusive kostnad, av avlidna ingår i respektive 
huvudmans ansvarsområde. 

Regionens eller kommunernas ansvar upphör när kroppen lämnats ut för kistläggning eller 

motsvarande. Det ingår alltså inte i ansvaret att transportera stoftet från bårhus till ceremonilokal. 

Innan kistläggningen, då den döde läggs i kistan, sker dock ett visst omhändertagande. Bland annat 

stängs ögonlocken och den döde tvättas och kläs. För ytterliga information se Vårdhandboken, 

omhändertagande av den döde. 

Kroppen ska tas om hand på ett värdigt sätt av respektive sjukvårdshuvudmans personal, vare sig 

det sker hos kommun eller region. De efterlevande ska visas hänsyn och omtanke. Den avlidnes 

kultur och religion ska beaktas. 

De åtgärder i samband med ett dödsfall som måste vidtas och inte kräver medverkan av läkare skall 

utföras av den huvudman som har ansvaret för hälso- och sjukvården i det enskilda fallet. Det är 

läkarens ansvar att konstatera dödsfall.  

Syfte 

Syftet med denna riktlinje är att tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive kostnader, gällande 

transport och bårhusförvaring för att uppnå en jämlik bårhusverksamhet med gemensamma 

riktlinjer inom Västra Götalands län. 
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Parter  
Parter för denna riktlinje är Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna i Västra Götalands 

län.  

Målgrupp  

Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen är 

sjukvårdshuvudman. 

Kommunernas ansvar 
Kommunen ska enligt 12 kap. 1 § HSL erbjuda hälso- och sjukvård åt personer med beslut om särskilt 

boende, bostad med särskild service samt under vistelsetiden åt personer med beslut om 

dagverksamhet, (SoL), samt i daglig verksamhet, (LSS). Kommunen har även ansvar för 

hemsjukvård i ordinärt boende enligt gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

Kommunens ansvar i samband med dödsfall följer hälso- och sjukvårdsansvaret och regleras i 

föreskriften HSLF-FS 2015:15.  

Kommunen ansvarar i dessa fall, i sin roll som vårdgivare, för förvaring av den avlidna i avvaktan på 

kistläggning. Det finns inget lagkrav på att kommunen ska tillhandahålla ett bårhus. Det är dock 

kommunens ansvar att se till att den avlidna blir transporterad till, och förvarad i, ett kylt utrymme i 

väntan på kistläggning.  

För de anhöriga är det i allmänhet en fördel att den döda finns kvar på det särskilda boendet eller i 

sin bostad till dess att bisättning sker. Oavsett när dödsfallet inträffar bör kommunen i normalfallet 

inte flytta den döde från bostaden utan ge de anhöriga tillfälle att komma till platsen och vidta de 

arrangemang de önskar även om detta tar någon eller några dagar (Svenska kommunförbundets 

cirkulär 1994:227) 

Regionens ansvar  
Enligt HoS-avtalet ansvarar VGR för transport till och från sjukhus för obduktion eller borttagande 

av explosiva implantat även om patienten ingår i kommunens hälso- och sjukvårdsansvar (SOSFS 

2005:10). Av regionen anvisad transportör ska anlitas vid detta tillfälle för transport till bårhus. 

 

I vissa fall kan borttagande av implantat ske lokalt av primärvårdsläkare. 

Transporter 
Region och kommun ska upphandla transporttjänsten enligt gällande lagstiftning, om den inte 

utförs i egen regi. Om avtal finns avropar regionens huvudmannens personal transporttjänsten i 

samband med dödsfallet. Ett avtal måste således finnas mellan transportören, vanligtvis en 

begravningsentreprenör, och regionen/kommunen. Fakturan från entreprenören ska tillställas 
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beställaren d.v.s. kommunen eller regionen. För dessa kostnader kan kommunen med stöd av 26 § 

hälso- och sjukvårdslagen ta ut avgifter. 

Inte i något fall har vårdgivaren ansvar för att transportera stoftet från bårhus till lokalen för 

förvaring och visning eller ceremonilokal. Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med 

begravningen är ansvarig för detta. I de fall där företrädare saknas för dödsboet etablerar ansvarig 

läkare kontakt med folkbokföringskommunen.  

Vid önskemål om egen transport 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva ta över ansvaret 

och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtalsförhållande och ett betalningsansvar 

direkt mellan dödsboet och transportören, utan att huvudmannen berörs. Huvudmannens ansvar 

upphör när kroppen, på de anhörigas uppdrag, lämnas ut till transportören.  

När anhöriga gör nu beskrivet val ska huvudmannen klargöra för dem när huvudmannens ansvar 

upphör och vad beslutet innebär. Dvs. att transportören i dessa fall ska fakturera dödsboet.  

Anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i patientjournalen. 

Kostnad för omhändertagande och bårhusplats 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i cirkulär nr 2005:52, ”Underlag för rutiner kring 

omhändertagande av avlidna”, tagit fram rutiner kring omhändertagande av avlidna. Av cirkulär nr 

12:2, ”Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård”, framgår kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Vid förändrade förutsättningar med tillhörande högre kostnader förbehåller sig VGR rätten att 

årligen justera priset. Tillkommer inga förändrade förutsättningar sker en uppräkning av kostnaden i 

enlighet med SKR:s prisindexuppräkning (för närvarande ca 2%) 

Balsamering av avlidna utförs i första hand på uppdrag av dödsboet. Kostnaden för detta debiteras 

dödsboet.  

Kostnad (exkl. moms) för bårhusplats, exklusive transport 

I kostnaden ingår personal, lokal, utrustning samt övriga kostnader för hantering (oavsett antal 

dygn).  

NU-sjukvården xxxx kr 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset xxxx kr 

Sjukhusen i Väster xxxx kr 

Skaraborgs Sjukhus xxxx kr 

Södra Älvsborgs Sjukhus xxxx kr  

 

Observera: Under remisstiden pågår ett arbete med att ta fram en gemensam prissättning för 

samtliga sjukhusområden.  
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Tillgänglighet och tillgång 
Närhetsprincipen gäller, men närståendes önskemål om bårhus ska beaktas. Vid platsbrist eller 

ombyggnation förbehåller sig regionen att kunna anvisa annat bårhus, än vad som följer av 

närhetsprincipen. Respektive vårdgivare ska informera kommunernas transportörer om 

förvaringsplatsernas öppettider och regelverk. 

Fakturering och betalningsvillkor 
Fakturan får endast avse ersättning inom ramen för denna riktlinje. Fakturan får inte avse 

oavslutade tjänster. All fakturering sker månadsvis i efterskott. Fakturerat pris för tjänsterna ska 

följa denna riktlinje. 

 

Betalning sker 30 dagar efter fakturans ankomstdag och godkännande. Rätten till ersättning har 

förfallit om kravet inte har fakturerats tre (3) månader efter det att tjänsten avslutades. 

Dröjsmålsränta enligt räntelag stadgad räntesats. 

Ansvar för skada eller förlust 
Västra Götalandsregionen tar inget ansvar för medföljande persedlar eller värdesaker som 
medföljer den avlidne i samband med transport från boendet till aviserat bårhus. 

Tvister 
Hantering av tvister sker i enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalets riktlinjer och rutiner. 

Uppföljning och revidering 
Revidering, och kontinuerlig uppdatering utifrån gällande författningar och lagstiftning, av 

denna riktlinje sker i samråd med VästKom och VGR. 
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Missiv 2020-02-09 

 
                            

 
Remiss 
Riktlinje om omhändertagande av avliden  
 

 
Behov av länsgemensamma riktlinjer för omhändertagande av avlidna identifierades efter 
de rapporter om sjukhusens bårhusverksamhet, som togs fram av Västra 
Götalandsregionen (VGR)  2015 och 2017. 
 
Syftet med en länsgemensam riktlinje är att  tydliggöra ansvarsfördelning, inklusive 
kostnader, gällande transport och bårhusförvaring. Detta för att uppnå en jämlik 
bårhusverksamhet med gemensamma riktlinjer inom Västra Götalands län. 
 
Under hösten 2020 har företrädare för Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen arbetat med att ta fram ett förslag på riktlinje. Arbetet gällande 
framtagande av en gemensam kostnad för bårhushantering  inom VGR arbetas parallellt 
med under remisstiden. 
 
Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, har ställt sig bakom att förslaget till 
överenskommelse sänds på remiss till berörda nämnder och styrelser inom VGR och länets 
49 kommuner - svar önskas per mejl senast 2021-04-30 
 
 
 
 
Västra Götalandsregionen lämnar synpunkter till:  

Johanna Malmqvist, Västra Götalandsregionen  

johanna.malmqvist@vgregion.se    
Tfn; 0767-630537    

 

Kommunerna lämnar synpunkter till:  
Madeleine Nilsson, VästKom 
madeleine.nilsson@vastkom.se 
Tfn; 0738-41 18 78 
 
Eventuella frågor besvaras även av ovanstående. 
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Handläggarens namn 
Johan Sjöholm  

2021-04-07 

 
 
 
 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 (Dnr KS2021/0461-2) 

Sammanfattning 

Syftet med Handlingsplanens för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 - 2022 är att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa. Handlingsplanen ska skapa en 
gemensam plattform för att utveckla gemensamma insatser med tidig samordning, effektiva 
vårdövergångar samt god samverkan. VästKoms styrelse samt GR´s förbundsstyrelse har 
ställts sig bakom förslag till förlängning av handlingsplanen.   

 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.  

Juridisk bedömning  

Juridiska bedömningen är att handlingsplanen utgör ett allmänt intresse för kommunens 
medlemmar. Bedömningen är att det är förenligt med kommunallagen att Kungälvs kommun 
arbetar ifrån handlingsplanenens inriktning.  

Bakgrund 

Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för statsbidrag 
som erhållits. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. 
 
Kommunstyrelsen i Kungälvs kommun ställde sig den 4 februari 2018 bakom ”Det goda livet i 
Västra Götaland- Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2020” (Dnr KS2017/2247).  
 
Västkoms styrelse har antagit en förlängning kring Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 
Götaland till och med 2022. Även GR´s förbundsstyrelsen antagit planen samt 
rekommenderat att medlemskommunerna ska ställa sig bakom förslag till förlängning 
handlingsplanen. 

 

Verksamhetens bedömning  

Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 
främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 
Verksamhetens bedömning är handlingsplanen mål och inriktning är fortsatt aktuella.  
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022 är särskilt relevant utifrån följande av 
kommunfullmäktiges strategiska mål:  

 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. 

 En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. 

 Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står 
längst från arbetsmarknaden. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Handlingsplan för psykisk 
hälsa 2018 - 2022 är särskilt relevant utifrån följande mål i Agenda 2030.  

 Mål 1. Ingen fattigdom 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

 Mål 4 God utbildning för alla 

 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

 
Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är psykisk hälsa ett prioriterat område. 
Programmet aktiviteter konkretiseras i social översiktsplan (Dnr KS2019/1500), där delmålen 
exempelvis är att främja psykisk hälsa, förebygga suicid och utvecklad samverkan mellan de 
olika aktörer som finns kring barn- och unga. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden 
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv. Därför har den 
länsgemensamma styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga handlingsplanen till 
och med 2022.  

Ekonomisk bedömning 

Kungälvs kommun har inför 2021 rekvirerat nationella stimulansmedel kring psykisk hälsa och 
suicidprevention. Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 kommer utgöra 
prioriteringsgrund vid fördelning av dessa medel.  
 

Förslag till beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.  
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Lena Arnfelt  Haleh Lindqvist  
Sektorchef Trygghet och Stöd  Kommundirektör  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 4 mars 2021 08:35
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se;

Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se ;
kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se ;
kontakt@molndal.se ; kundcenter@partille.se;
maria.renfors@stenungsund.se; Registrator;
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)

Kop ia: Diarium
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 243. Handlingsplan för psykisk

hälsa 2018 - 2022
Bifogade filer: Ärende 9 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022.pdf;

Protokollsutdrag § 243.pdf

Kategorier: Lila kategori

Till kommunsty relsen!

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 - 2022

Här expedieras beslut § 243 samt handling från GR: s förbundsstyrelse 2021 - 02 - 12 enligt

rubrik.

Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 2021 - 04 - 30.

Beslutet skickas till diarium@goteborgsregionen.se

Med vänlig hälsning

Gunnel Rydberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gu nnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031 - 335 50 74
SMS: 070 - 206 90 36
www.goteborgsregionen.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Följ oss
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www.facebook.com/goteborgsregionen 

www.linkedin.com/company/goteborgsregionen 
  
Prenumerera 

www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev 
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 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2017-00284.60 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-
2022  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom samt 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning 

av Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) 

inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att stärka kommuner 

och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att 

minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 
 

 

Till VästKoms styrelse 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till förlängning av Handlingsplan 
psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022 samt rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen. 

 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad samverkan mellan huvudmännen på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag 
som lämnats. 2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för 
psykisk hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i 
Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. 
 

Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med att 

främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan.  

 
2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås därför förlängas t o m 2022.  Den länsgemensamma 
styrgruppen för handlingsplan psykisk hälsa ställde sig den 15 oktober bakom en 
förlängning av handlingsplanen med mindre revideringar. Bedömningen var att målen är 
fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar göra skillnad. 
 
Syftet med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer är att sätta ljus på områden 
där vi i Västra Götaland vill bli bättre. Handlingsplanen skapar en grund för att utveckla 
våra gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan. 

 
För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det finns gemensamma mål och 
strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med att utarbeta en handlingsplan för 
2023 och framåt påbörjas.  
 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
VD     Chef välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom  
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Det goda livet  
i Västra Götaland

Handlingsplan för 
psykisk hälsa

2018-2022

Förlängd! 

Med mindre justeringar
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftar bland annat till att stärka 
kommuner och regioner i arbetet med att främja 
psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta för att minska 
den psykiska ohälsan. Huvudmännen får ekonomiskt 
stöd för att stärka och utveckla sina insatser inom 
området och för det gemensamma arbetet att ta 
fram regionala handlingsplaner.

Denna handlingsplan är gemensam för  Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och  VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och  Västra 
Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan

Uppföljning av handlingsplanen 2019 visade att målen 
fortfarande är aktuella. Därför har den länsgemensamma 
styrgruppen rekommenderat huvudmännen att förlänga 
handlingsplanen till och med 2022. 

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare.

Förändringarna
Sex indikatorer har tillkommit. De nya indikatorerna 
är markerade i i dokumentet med “NY!”. Några av 
de länsgemensamma aktiviteterna har slutförts vilket 
framgår under respektive aktivitet. 

Tre indikatorer har utgått: Antal personer med missbruk 
och/eller beroende utskrivna enligt LVM, Undvikbara 
slutenvårdstillfällen och Standardiserade bedömningsmetoder 
för föräldraförmåga. 

Förlängd! 
Med mindre justeringar

www.vardsamverkan.se/ 
handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• NY! Andel äldre med äldreomsorg som 

har besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Ny! Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Inrättande av regionalt resurscentra för 

psykisk hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Ny! Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Ny! Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Ny! Andel barn och unga som får en 

första bedömning vid BUP inom 30 
dagar. 

• Ny! Andel barn och unga som fått 
bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställs 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region 
ska upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en 
person har behov av insatser från båda huvudmännen. 
I  Västra Götaland finns från 2020 en överenskommelse 
om samverkan för barn och ungas hälsa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 243. Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Diarienummer: 2017-00284.60 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar 

medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till förlängning av 

Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022. Västkoms 

styrelse rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om handlingsplanen. Handlingsplanen togs 

fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland 

(NSPHiG) inom ramen för vårdsamverkan. Den syftar bland annat till att 

stärka kommuner och regioner i arbetet med att främja psykisk hälsa och 

gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

  

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare  

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Sammanträdesprotokoll   

Sammanträdesdatum  2018-02-14 
Sida 1 (1) 
 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

Justeras sign 

 

 § 57/2018 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 (Dnr KS2017/2247) 

Under 2016 fattade staten och Sveriges kommuner och landsting beslut angående ”Stöd till 
riktade insatser inom området psykisk hälsa”. Överenskommelsen utgör utgångspunkten för 
arbetet de närmsta åren. Syftet är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete inom 
området psykisk hälsa.  
 
En särskild del i överenskommelsen ställer krav på utvecklingsarbete och samarbete mellan 
landsting och kommuner 
 
”Det goda livet i Västra Götaland - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020” är gemensam 
för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via kommunalförbunden och 
VästKom samt Nationell, Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland 
(NSPHiG). 
 
Handlingsplanen är antagen via; det politiska samrådsorganet för VGR och kommunerna 
(SRO) den 27 oktober, VästKoms styrelse den 14 november 2017 samt GRs förbundsstyrelse 
den 8 december.  
 
Förslag till beslut:   
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom ”Det goda livet i Västra Götaland- 
Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020”. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 2017-12-11 
Bilaga Expediering beslut GR_ Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020.msg 2017-12-11 
Bilaga Protokollsutdrag 2017-12-11 
Bilaga Protokollsutdrag § 297.pdf 2017-12-11 
Bilaga Styrelseärende 10 - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020.pdf 2017-12-11 
Protokollsutdrag - Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 - Sociala utskottet 2018-01-29 

Beslut  

Kungälvs kommun ställer sig bakom handlingsplan psykisk hälsa ”Det goda livet i 
Västra Götaland” 

__________ 
 
Expedieras till:   Helene Berghog 

Lena Arnfelt 
 

För kännedom till: Johan Sjöholm 
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Tjänsteskrivelse 
 
 
 
 

SEKTORSTÖD TRYGGHET OCH STÖD 

 

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 

FAX 0303-190 35 

E-POST kommun@kungalv.se 

HEMSIDA www.kungalv.se 
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Handläggarens namn 
Johan Sjöholm  

2021-04-07 

 
 
 
 

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (Dnr KS2021/0460-2) 

Sammanfattning 

Syftet med Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är att främja och tydliggöra 
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga till och med 20 år som behöver 
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. 
 
Förslag till beslut:  
 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  

 

Juridisk bedömning  

 
Juridiska bedömningen är att överenskommelsen utgör ett allmänt intresse för kommunens 
medlemmar. Bedömningen är att det är förenligt med kommunallagen att Kungälvs kommun 
arbetar ifrån överenskommelsens inriktning.  
 

Bakgrund 

Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa.  
 
I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att beröringspunkterna 
mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till 
en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna överenskommelse. Förslaget av har varit på 
remiss hos VGR och Västra Götalands kommuner och inkomna synpunkter har beaktats. 
 
Den 24 november 2020 ställde sig Västkoms styrelse bakom överenskommelsen. GR´s 
förbundsstyrelsen, som antagit överenskommelsen, rekommendera att medlemskommunerna 
även gör detta.  
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Verksamhetens bedömning 

Syftet med Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen är att främja och tydliggöra 
struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Överenskommelsen syftar också till att barn och unga ska få de insatser de 
behöver så tidigt som möjligt samt att de får möjlighet att påverka insatserna.  
 
I överenskommelsen står det bland annat om: 

 SIP, Samordnad individuell plan, och att skolan är en jämbördig part i SIP-processen. 

 Samverkan kring barn och unga som är placerade utanför hemmet. 

 Tidigare Västbus riktlinjer ingår i överenskommelsen. Dessa riktlinjer kommer alltså inte 
finnas kvar separat. 

Verksamhetens bedömning är att överenskommelsen är ett stöd för det lokala genomsamma 
arbetet kring samordnade insatser för barn och unga.  
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål 
 
Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen relevant utifrån följande av 
kommunfullmäktiges strategiska mål: 

 Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande. 

  En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet. 

 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030  

 
Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga och hållbara 
levnadsförhållanden och levnadsvillkor för alla världens människor. Samverkan för barns och 
ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen är särskilt relevant utifrån följande mål i Agenda 2030: 

 Mål 1. Ingen fattigdom 

 Mål 3. God hälsa och välbefinnande 

 Mål 4 God utbildning för alla 

 Mål 10 Minskad ojämlikhet 

 
 

Bedömning utifrån politiska styrdokument  
 
I program social hållbarhet (Dnr KS2019/0202) är tidiga insatser ett prioriterat område. 
Programmet aktiviteter konkretiseras i social översiktsplan (Dnr KS2019/1500), där delmålen 
är att: 
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 Främja hälsosam uppväxt. 

 Effektivisera och höja kvalitén i det förebyggande arbetet. 

 Utvecklad samverkan mellan de olika aktörer som finns kring barn- och unga. 

 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv  

Målgruppen för överenskommelsen är barn och unga till och med 20 år som behöver 
samordnande insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter inom Västra 
Götalandsregionen och kommunerna. 
 
Bedömningen är att överenskommelse utgår från barnkonventionen, där behov av  
vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses.  Utgångspunkt är även 
att tidigt samordnade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet.  
 

Ekonomisk bedömning 

 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. För implementeringsarbetet 
finns medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta. 
 

Förslag till beslut 

Kungälvs kommun ställer sig bakom förslag till Samverkan för barns och ungas hälsa – 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.  
 
 

 
Lena Arnfelt  Haleh Lindqvist  
Sektorchef Trygghet och Stöd  Kommundirektör  
 
 
Expedieras till:    

För kännedom till:  
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Från: Gunnel Rydberg <Gunnel.Rydberg@goteborgsregionen.se>
Skickat: den 4 mars 2021 08:32
Till: diarium.ks@ockero.se; diarium.sb@ockero.se; kommun@ale.se;

Kommun@Harryda.se (kommun@harryda.se); kommun@kungsbacka.se ;
kommun@lerum.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se;
kommunen@lillaedet.se; kommunstyrelsen@alingsas.se ;
kontakt@molndal.se ; kundcenter@partille.se;
maria.renfors@stenungsund.se; Registrator;
stadsledningskontoret@stadshuset. goteborg. se
(stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se)

Kop ia: Diarium
Ämne: Expediering beslut GR:s förbundsstyrelse § 242. Samverkan för barns och

ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen

Bifogade filer: Protokollsutdrag § 242.pdf; Ärende 8 - Samverkan för barn s och ungas
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen.pdf

Kategorier: Lila kategori

Till kommunstyrelsen!

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra

Götalands kommuner och Västra Götal andsregionen

Här expedieras beslut § 242 samt handlingar från GR: s förbundsstyrelse 2021 - 02 - 12

enligt rubrik.

Kommunernas beslut bör vara GR tillhanda senast 2021 - 04 - 30.

Beslutet skickas till diarium@goteborgsregionen.se

Med vänlig hälsning

Gunnel Rydberg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Göteborgsregionen (GR)
Förbundsledningen
Telefon: 031 - 33 5 50 74
SMS: 070 - 206 90 36
www.goteborgsregionen.se
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Följ oss 

www.facebook.com/goteborgsregionen 

www.linkedin.com/company/goteborgsregionen 

 

Prenumerera 

www.goteborgsregionen.se/nyhetsbrev 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 242. Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  

Diarienummer: 2021-00009.60 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar 

medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och 

ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 

Västra Götalandsregionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse 

rekommenderade samtidigt kommunalförbunden att rekommendera 

medlemskommunerna att ta beslut om överenskommelsen. Syftet med 

överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för 

samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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Samverkan för barns och ungas hälsa  1 (1) 

Förbundsstyrelsen – ärende 8 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-04, diarienummer: 2021-00009.60 

Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att för sin del ställa sig bakom och 

rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan 

för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Västkoms styrelse ställde sig 2020-11-24 bakom ett förslag till överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan 

för barns och ungas hälsa. Västkoms styrelse rekommenderade samtidigt 

kommunalförbunden att rekommendera medlemskommunerna att ta beslut om 

överenskommelsen. Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra 

struktur och ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 

verksamheter. 

Beslutsunderlag 

• TU Västkom 2020-11-24 

• Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 

 

 

Helena Söderbäck          Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör          Förbundssekreterare 

 

 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

 

Till VästKoms styrelse 

Samverkan för barns och ungas hälsa  
- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 

 
Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslag till Samverkan för 
barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen och 
rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera 
kommunerna att ta beslut om överenskommelsen.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med denna överenskommelse är att främja och tydliggöra struktur och 
ansvar för samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter. Målgruppen är barn och unga t.o.m. 20 år som behöver 
samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter 
inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna.  
 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan och anger 
struktur och form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från 
både kommun och region, i den mån det inte regleras i andra avtal och 
överenskommelser. Överenskommelsen omfattar reglering av samverkan och 
lagstadgade läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av 
tandhälsa i samband med placering i samhällsvård. 
 
Denna överenskommelse tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i 
samverkan samt fullgör i Västra Götaland lagstiftningens krav på 
överenskommelser om samverkan kring placerade barn respektive 
hälsoundersökningar. 
 

Bakgrund 
Under 2018 inleddes två uppdrag om att ta fram förslag till överenskommelser om 
samverkan mellan kommunerna i Västra Götaland och VGR för barn och unga. Dels 
Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför 
det egna hemmet, dels Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa. 
 

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det allt tydligare att 
beröringspunkterna mellan uppdragen var många och att överenskommelserna skulle 
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2020-11-24 
Tjänsteutlåtande 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom  
 

 

vinna på att slås samman till en. En arbetsgrupp med företrädare från Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram denna 
överenskommelse. Förslaget av har varit på remiss hos VGR och Västra Götalands 
kommuner och inkomna synpunkter har beaktats.  

 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser i samverkan. Kostnaden för 
läkarundersökningar och hälsoundersökningar för barn och unga som ska placeras är 
VGRs ansvar. Statsbidrag täcker denna kostnad. För implementeringsarbetet finns 
medel av de gemensamma statsbidragen inom psykisk hälsa avsatta.  

 

 

Ann-Charlotte Järnström   Anneli Assmundson Bjerde 

 
 
 
 
VD     Chef Välfärdsutveckling 
VästKom    VästKom 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  
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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. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 
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omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 



11 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen - KS2021/0460-2 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen : Ärende 8 - Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

2020-09-07 

13 

7 

 

 
3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  
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