
 

 

 

Implementering av Överenskommelse om samverkan för barns och 

ungas hälsa, uppdragshandling för delregional samordnare 2021 
 

 

Överenskommelse för barn och ungas hälsa 
Överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa ersätter tidigare Västbus riktlinjer och 

Trygg och säker vård för barn som placeras utanför hemmet. Överenskommelsen syftar till att främja 

samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter samt tydliggöra varje parts 

ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och 

tillgodoses. Tidiga, samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och 

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

Överenskommelsen för barn och ungas hälsa och Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP) är 

ömsesidigt beroende av varandra.  I Överenskommelsen för barn och ungas hälsa hänvisas till att 

samverkan ska ske i enligt med SIP-riktlinjerna https://www.vardsamverkan.se/nyheter/reviderad-

riktlinje-klar/ , som helt nyligen uppdaterats. SIP för barn och unga ersätter Västbus som begrepp. 

En del av Överenskommelsen för barn och ungas hälsa är riktade till rättigheterna för barn och unga 

som är placerade i samhällsvård.  Som alla andra barn har dessa barn rätt till hälso- och sjukvård, 

tandvård samt kontinuerlig skolgång. De har rätt till stöd i skolarbetet, stöd i den dagliga livsföringen 

och miljöanpassningar i hem och skola. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa 

behov får dock inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut.   

 

Implementeringsuppdraget  
Styrgrupp psykisk hälsa är styrgrupp för den länsgemensamma Handlingsplan psykisk hälsa i Västra 

Götaland, och har genom tilldelade statliga stimulansmedel gett respektive delregional 

vårdsamverkan i uppdrag att i samverkan stödja målen i handlingsplanen psykisk hälsa för barn och 

unga, här riktat mot implementering av Överenskommelse för barn och ungas hälsa. 

Styrgrupp psykisk hälsas skriver i sitt rekvireringsunderlag att det inom varje vårdsamverkansarena 

ska finnas en representant från vardera huvudman som ansvarar för att gemensamt genomföra 

implementering av överenskommelsen. För Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdets 

del innebär det att en person representerar både de fem kommunerna och hälso- och sjukvården inkl 

tandvården inom det geografiska området, i enlighet befintlig struktur av vårdsamverkan i 

Göteborgsområdet.  

Vidare beskrivs i rekvireringsunderlaget att implementeringsarbetet ska genomföras delregionalt. De 

delregionala samordnarna ska ge praktiskt stöd i form av information/utbildning om 

överenskommelsens innehåll och intentioner. I uppdraget ingår att säkerställa att implementeringen 

når ut på lokal nivå, men även att medverka i samordningen av det länsövergripande arbetet. Läns-

samordnare för SIP kommer att hålla ihop arbetet med de delregionala samordnarna och en 
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implementeringsplan, samt informations- och utbildningsmaterial som kommer tas fram gemensamt. 

Syftet är att säkerställa att barn och unga får likvärdigt stöd, vård och omsorg i hela länet.   

Kommun och sjukvård – samverkan i Göteborgsområdet (vårdsamverkan i Göteborgsområdet) har 

genom Ledningsgrupp i samverkan (LGS) har gett Temagrupp barn och unga i uppdrag att ta fram 

uppdragsbeskrivning/aktivitetsplan enligt intentionerna från Styrgrupp psykisk. Resultatet följs upp 

inom handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 samt i överenskommelse om 

samverkan för barns och ungas hälsa.   

 

Syfte  
Syftet är att implementera Överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa.   

 

Temagrupp barn och unga 
Utifrån det övergripande målet för vårdsamverkan i Göteborgsområdet: att Utjämna skillnader i 

hälsa , är Temagrupp barn och ungas mål att Barn ska lyckas i skolan. Temagruppens 

samverkansplattform är det familjecentrerade arbetet, dvs insatser från kommun och sjukvård till 

barn och unga utgår från barnet, dess anhörig/familj och deras levnadsvillkor. Västbus/SIP för barn 

och unga finns som verktyg, stöd och struktur i arbetet och utgör en viktig del av temagruppens 

samverkansarbete för barns bästa. 

Temagrupp barn och unga har i sin handlingsplan kopplat aktiviteter till Västbus/SIP för barn och 

unga och den lokala samverkan. En viktig aktivitet i handlingsplan 2021 är att genom en arbetsgrupp 

med representanter från temagruppens olika verksamheter ta fram delregionala anvisningar för 

Överenskommelsen om samverkan för barn och ungas hälsa. Delregionala anvisningarna ska förankra 

och konkretisera överenskommelsen och vara ett stöd i implementeringen, samt syfta till att 

undanröja ev hinder som kan uppkomma när Västbusbegreppet försvinner och ersätts av SIP för barn 

och unga. Nuvarande delregionala anvisningar ska anpassas till den nya överenskommelsen, detta 

har efterfrågats inte minst på lokal nivå. Det är grundläggande att temagruppens arbete med att ta 

fram delregionala anvisningar för överenskommelsen inkluderas med uppdraget för 

implementeringen av överenskommelsen, för samordning och samsyn. 

Enligt temagruppens handlingsplan ska brukarorganisationer alltid inbjudas/tillfrågas vid 

samverkansprojekt, arbetsgrupper osv. för delaktighet och synpunkter. 

 

Organisation  
 Länsgemensam styrgrupp är styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa.   

 Delregional styrgrupp är Temagrupp barn och ungas beredningsgrupp.  

 Uppdraget utförs med regelbunden avstämning och stöd från processledare för temagrupp 

barn och unga samt delregional SIP-koordinator.  

 

Uppdragsbeskrivning till delregional samordnare för Överenskommelse om samverkan 

för barns och ungas hälsa 
Uppdraget som delregional samordnare av Överenskommelse om samverkan för barns och ungas 

hälsa innebär att: 



 

 

 Vara kontaktperson för Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa 

 Sammankalla och ta fram uppdragshandling till temagrupp barn och ungas arbetsgrupp för 

delregionala anvisningar till överenskommelsen.  

 Ansvara för att skriva fram de delregionala anvisningarna. 

 Att under arbetets gång med delregionala anvisningar kontinuerligt stämma av och förankra 

med lokala företrädare, nyckelpersoner, brukarorganisationer mm enligt framtagen 

uppdragshandling 

 Göra en översyn över, vid behov förtydliga och uppdatera, angränsade delregionala 

anvisningar, rutiner och övriga dokument kopplade till överenskommelsen 

 Anordna delregionala implementeringskonferenser/utbildningsinsatser 

 Initiera och efter förfrågan, säkra/genomföra utbildningsinsatser för lokala grupper, NOSAM, 

lokala ”Västbusgrupper” mm i det delregionala området. 

 Vara kontaktperson länsgemensamt enligt rekvireringsunderlaget 


