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Bakgrund

• Västra Götalandsregionen blev i juni 
2020 beviljade statsbidrag för att 
genomföra ett pilotprojekt inom 
integrerad vård.

• Projektet riktar sig mot barn som 
vårdas vid Statens 
Institutionsstyrelse (SiS) med stöd i 
lagen med särskilda bestämmelser 
om vård av unga (LVU), och som 
även har stora behov av psykiatrisk 
vård.

• Projektet pågår till och med 
december 2024.
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Nationellt: Syfte

• Det övergripande långsiktiga målet med 
pilotprojektet är att det ska finnas 
samlade vårdinsatser av god kvalitet 
tillgängliga för barn och unga som 
vårdas i SiS särskilda ungdomshem 
med stora psykiatriska vårdbehov.

• Delmålet är att integrerad vård skapar 
förutsättningar för att utveckla kunskap 
om vilken typ av vård som motsvarar 
de samlade behoven för den aktuella 
målgruppen.

• Vården inleds på ungdomshemmen, 
men syftar långsiktigt till utslussning 
mot andra vård- och boendeformer på 
eller närmre barnets hemort.



Processen för Integrerad vård 
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1.SiS bedömer vårdbehov

2.Remiss till BUP

3.BUP bedömer vårdbehov

4.SiS och BUP tar
ställning till integrerad 
vård

5.Erbjudande om insatser.
Vårdsamordning

6.Genomföra 
insatser.
Vårdavstämning

7.Samverka för långsiktig vård - SIP

8.Avsluta –
övergång till öppna/andra vårdformer

Dialog med barnet, vh, 
soc.
Information, samtycke
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Kriterier för inkludering 
i projektet
Socialstyrelsen har angett ett antal 
kriterier för vilka barn och unga som kan 
inkluderas i projektet:

o Barnet är under 18 år och vårdas 
enligt LVU inom Statens särskilda 
ungdomshem (SiS). 

o Barnet har hälso- och 
sjukvårdsbehov som kräver nära och 
kontinuerliga kontakter med barn-
och ungdomspsykiatrin för 
utredning, bedömning och eventuellt 
påbörjande av behandling under 
placeringen i det särskilda 
ungdomshemmet. 



Kriterier för inkludering i projektet forts.

– Då barnets behov inte kan tillgodoses av det ordinarie 

vårdutbudet inom primärvården eller barn- och 

ungdomspsykiatrin aktualiseras det för teamet för integrerad 

vård som har kompetens för att samtidigt arbeta med de olika 

vårdbehoven. 

– Det finns goda förutsättningar för samverkan om långsiktiga 

lösningar för att tillgodose barnets behov av stöd och vård.

– Det finns, eller går att få, det samtycke som krävs för hälso-

och sjukvård. 

– Det är i övrigt lämpligt att ge barnet integrerad vård i det 

särskilda ungdomshemmet. 
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Integrerad vård: Team BUP

• Ett mobilt team från BUP erbjuder 
barnpsykiatrisk vård till barn (10 
platser) på fem olika SiS
ungdomshem.

• Mobilt team BUP består av en 
socionom/koordinator, en psykolog 
och två x 50% specialistläkare i 
barn- och ungdomspsykiatri.

• Vid inkludering av ett barn i 
pilotprojektet övergår det 
psykiatriska vårdansvaret till BUP.

• Koordinator säkerställer att 
samordnad individuell plan (SIP) 
initieras, koordinerar samarbete 
med berörda aktörer samt följer upp 
att hälsoundersökning erbjuds.



Västra Götalandsregionen: Syfte 

• VGR:s övergripande syfte är kopplat till det nationella syftet 

vilket innebär: att ungdomar, inskrivna på SIS ungdomshem i 

VGR, tidigt och strukturerat utifrån individuella behov och i 

samverkan, får de insatser från hälso-och sjukvården som de har 

rätt till.

• Om andra vårdbehov utöver barnpsykiatriska identifieras 

ansvarar Mobilt team BUP för att samverka med aktuella 

vårdgivare inom regionen. Exempelvis habilitering, BUM, 

rättspsykiatrin och beroende. 
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Integrerad vård: SiS team 

• SiS har två vårdsamordnare som täcker SIS institutioner placerade i 

VGR.

• Vårdsamordnarna står i nära kontakt med institutionsteamen och har en 

nyckelroll när barn blir aktuella för remiss till integrerad vård. I det 

inledande arbetet kommer vårdsamordnaren att upprätta en 

samverkansstruktur runt de barn som inkluderas i vården. 

• Varje institutions team består av minst sjuksköterska, psykolog och

behandlingssekreterare. Även specialpedagog, behandlingspedagog och 

chef kan ingå om så behövs. 

• Teamets sammansättning säkerställer att barnets behov kan belysas ur 

ett socialt, psykologiskt och somatiskt/medicinskt perspektiv.
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SIS-institutioner inom VGR:s sjukhusförvaltningar 
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NU-sjukvården

Sjukhusen i Väster

Skaraborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus

SiS Margretelund i Lidköping och 

Falköping

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset och 
Sjukhusen i Väster

SiS Ljungbacken i Uddevalla

SiS Brättegården i 

Vänersborg

SiS Nereby i Kungälv 

SiS Nereby i Bergsjön

SiS Fagared i Lindome
SiS Fagared i Öxnevalla



Uppföljning av projektet: innehåll och syfte

• Projektet är ett pilotarbete som innebär att endast deltagande institutioner får tillgång till 

insatserna under projekttiden. Om projektet bedöms ge förbättrad och effektiv vård för 

målgruppen, kan de nya kunskaperna i framtiden komma fler barn och unga till nytta. 

• Syftet är att beskriva, analysera och utvärdera förberedelser, uppstart, genomförande och 

resultat, samt tillvaratagna erfarenheter i de pilotverksamheter som ingår i projektet.

• Lumells ansvarar för utvärdering av projektet och utgår ifrån 11 kvalitetsindikatorer. Dessa 

ska bedöma hur den integrerade vårdformen har bidragit till arbetet med utredning, vård 

och till sist utslussning till andra vårdformer för de barn och unga som varit inkluderade. 

• Efter utvärdering av projektet kommer Socialstyrelsen att ge förslag till regeringen om 

vårdformen skulle kunna fortsätta bedrivas i ordinarie vård.

• En nationell forskningsstudie pågår parallellt med projektet där ansökan om etisk prövning 

nyligen är inskickad. Ansvarig för forskningsstudien är Socialstyrelsen. 
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Fortsatta frågor om projektet

• Kontaktuppgifter till Mobilt team BUP

– Samordnare Anneli Eile Mutén, anneli.muten@vgregion.se

– Operativ projektledare Jonathan Aler, 

jonathan.stromberg@vgregion.se

• Läs mer om projektet på Vårdgivarwebben

Integrerad vård - Vårdgivarwebben Västra 

Götalandsregionen (vgregion.se)
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