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Implementering av Överenskommelse för barn och ungas hälsa, 

uppdragshandling för delregional arbetsgrupp 2021 
Arbetsgruppen kallas “SamBuh” (samverkan för barns och ungas hälsa) 

Daterad 2021-02-09 

 

Bakgrund 

”Samverkan för barns och ungas hälsa - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 

och Västra Götalandsregionen1” kallas i detta dokument fortsättningsvis ”Överenskommelsen” 

och ersatte 2021-01-01 tidigare Västbus riktlinjer och Trygg och säker vård för barn som placeras 

utanför hemmet.  

 

Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete 

och samordning mellan berörda verksamheter. 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. Placeringar utanför hemmet behandlas 

särskilt. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. Överenskommelsen och Riktlinje för 

Samordnad Individuell Plan (SIP) 2 är ömsesidigt beroende av varandra.  I Överenskommelsen 

hänvisas till att samverkan ska ske i enlighet med SIP-riktlinjerna, som i slutet på år 2020 

reviderades. SIP för barn och unga ersätter Västbus som begrepp, då SIP nu gäller alla åldrar. 

 

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. 

 

Implementeringsplan i Göteborgsområdet - Temagrupp Barn och unga 

I Göteborgsområdet har samverkansgruppen Temagrupp Barn och unga formulerat en 

implementeringsplan på delregional nivå3. I denna uppdragshandling ges en utsedd delregional 

samordnare ansvaret att leda en arbetsgrupp med representanter från temagruppens olika 

verksamheter som har i uppdrag att ta fram delregionala anvisningar för Överenskommelsen. 

     Delregionala anvisningar 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 

anvisningar4 ska anpassas till nya Överenskommelsen, som efterfrågats inte minst på lokal nivå. 

 
1 Samverkan för barns och ungas hälsa - Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra Götalandsregionen 
2 Riktlinje för SIP i Västra Götaland 2020-2023 
3 Uppdragshandling för implementering av överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa 
4 Delregionalt styrdokument för Västbus 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/848ddb47-7cca-4b51-ba6b-0b210f23a14a/Överenskommelse%20Samverkan%20för%20barns%20och%20ungas%20hälsa_slutversion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/848ddb47-7cca-4b51-ba6b-0b210f23a14a/Överenskommelse%20Samverkan%20för%20barns%20och%20ungas%20hälsa_slutversion.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/56d85525-87c8-41c4-abb2-c1f6a32e60b4/Riktlinje%20för%20SIP%20i%20Västra%20Götaland%202020-2023.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/ec66ec18-cfa5-47ca-ba0c-9a4d2c144c9b/Implementering%20av%20Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20barns%20och%20ungas%20hälsa.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/e7a4da64-a5fb-4947-91ec-c9096f432ae1/Delregionalt%20styrdokument%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stbus%20inom%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det.pdf?a=false&guest=true
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Syfte 

Syftet för arbetsgruppen är att implementera den nya Överenskommelsen genom att ta fram 

delregionala anvisningar. De delregionala anvisningarna syftar till att underlätta för 

verksamheterna att samverka kring barn och unga, där så behövs. Inga barn och ungdomar ska 

falla mellan stolarna. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till 

tandvård och hälso- och sjukvård samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. 

 

Mål 

Målet för arbetsgruppens arbete är att verksamheter som möter barn och unga och deras 

vårdnadshavare känner till och använder SIP som verktyg såväl vid tidiga insatser för att 

förebygga ohälsa som vid komplexa situationer. Placerade barns och ungas skolgång och hälsa 

ska tryggas. 

 

Genom tvärprofessionell samverkan ska arbetsgruppen ta fram och förankra delregionala 

anvisningar. Innehållet i de delregionala anvisningarna ska konkretisera Överenskommelsen 

genom att tydliggöra struktur för samverkan, vägleda verksamheterna i ett praktiskt 

tillvägagångssätt samt fokusera på hur ska vi gemensamt kan nå målen i Göteborgsområdet. 

 

Uppdragsbeskrivning för deltagare/representant i arbetsgruppen 

1. I samverkan arbeta fram delregionala anvisningar av Överenskommelsen med stöd av 

delregional samordnare och processledare för Temagrupp Barn och unga: 

 

➢ Förankra och vara kontaktperson för sin hemarena (gentemot arbetsgruppen). 

➢ Delta i arbetsmöten och genomföra överenskomna arbetsuppgifter mellan möten. 

➢ Ha god kännedom om Överenskommelsen, SIP-riktlinjen samt hitintills gällande 

rutiner (ex. Västbus). 

➢ Identifiera hinder och möjliggörare för implementering och lyfta in detta till 

arbetsgruppens arbete. 

 

2. När delregionala anvisningar är framtagna verka för att implementera dem lokalt: 

 

➢ I samråd med arbetsgruppen och delregional samordnare identifiera vilka åtgärder 

som krävs för implementering av Överenskommelsen och delregionala anvisningar. 

➢ Förankra de framtagna delregionala anvisningarna på sin hemarena. 

 

Organisation 

• Temagrupp Barn och unga är styrgrupp.  

• Avstämning sker med jämna mellanrum och vid behov med temagruppen.  
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Arbetsgrupp 

Sammankallande: Frida Palm, delregional samordnare enligt uppdrag från Temagruppen 

 

✓ För Habilitering & Hälsa   Malin Trommels Lind 

✓ För Mödrabarnhälsovård, Psykologverksamheten Helen Antonson 

✓ För Barn- och ungdomsmedicin (BUM)  Jessica Sommerfors Holm 

✓ För Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)  Marie Carlsson 

✓ För Socialtjänst kranskommun (Mölndal)  Irene Jansson 

✓ För Socialtjänst Göteborg   Alex Hirschi 

✓ För Förskolan Göteborg   Birgitta Östling  

✓ För Elevhälsan Göteborg   Johanna Thun Funke 

✓ För Elevhälsan Göteborg   Carolina Robinsdotter  

✓ För Elevhälsan kranskommun (Öckerö)  Anna Bondemark 

✓ För Skolhälsovården Göteborg  Lena Simonsson Garsbo  

✓ För Sjukhusen i Väster   Lorna Niklasson 

✓ För Primärvård/Närhälsan  Inger Albertsson 

✓ För Primärvård/Närhälsan  Gustav Tyrell Semgård 

✓ För Ungas Psykiska Hälsa (UPH)  Evelina Stranne 

✓ Brukarföreningar: 

o NSPHiG    Jenny Ahto 

o Autism- och Asbergerföreningen  Annika Lindström 

✓ Processledare Temagrupp barn och unga Lena Ekeroth 

 

Tidsplan 

Preliminärt (och givet pandemi-situationen) 

 

Under 2021: 

 

25 februari   Uppstartsmöte 

Vårtermin  Arbetsmöten och mellanliggande arbete 

Före sommar-semestertid  Remissgång 

Sommar + Hösttermin Bearbetning, ny remissgång 

Sen höst/vinter Slutprodukt 

 

Kontaktuppgifter 

Frida Palm 

Utvecklingsledare och delregional samordnare för Överenskommelsen 

0761-39 48 77 

frida.palm@vgregion.se 
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