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2. TILLGÄNGLIGA TIDIGA INSATSER

Målen för BARN OCH UNGA följs upp med tjugotvå indikatorer

• B1.1.1 Manualbaserad insats för föräldrastöd (2021)

• B1.1.3 Föräldraprogram om alkohol och droger i grundskolan (2020)

1. FÖREBYGGANDE OCH FRÄMJANDE ARBETE

• B2.1.1 Barn och unga som vårdats i slutenvård med psykiatrisk diagnos (2021)

• B2.1.2 Standardiserade bedömningsmetoder för utredning av missbruk (2021)

• B2.1.3 Andel barn och unga som får en första bedömning vid BUP inom 30 dagar 

(2022)

Mål B1.1 Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt

Mål B2.1 Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt insatser i rätt tid

3. ENSKILDAS DELAKTIGHET OCH RÄTTIGHETER

• B1.2.1 Andel elever som fullföljt gymnasieutbildningen inom tre år (2021)

• B1.2.2 Andel elever med godkända betyg från åk 9 (2021)

• B1.2.3 Andel elever med betydande frånvaro från skolan (2021)

Mål B1.2 Alla elever ska lämna grund- och gymnasieskolan med godkända betyg

Mål B2.2 Förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga

• B2.2.1 Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i åk 9 (följs inte upp 2021)

• B2.2.2 Andel elever med riskkonsumtion av alkohol i gymnasiet år 2 (följs inte 

upp 2021)

• B2.2.3 Andel elever som någon gång använt narkotika i åk 9 (följs inte upp 2021)

• B2.2.4 Andel elever som någon gång använt narkotika i gymnasiet år 2 (följs inte 

upp 2021)

Mål B3.1 Barn och unga som har behov av samordnade insatser ska ha en SIP/Västbusplan

• B3.1.1 Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år (2022)

• B3.1.2 Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år (2022)

• B3.1.3 Rutin för information om SIP (2021)

• B3.2.1 Systematiskt samarbete med brukarorganisationer (2022)

Mål B3.2 Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i utvecklingsarbete

4. UTSATTA GRUPPER

• B4.1.1 Klagomål med avseende på bemötande inom socialtjänst och sjukvård (2021)

Mål B4.1 Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt bemötande i kontakterna med 

kommunerna eller regionen

5. LEDNING, STYRNING OCH ORGANISATION

• B5.1.1 Antal suicid i befolkningen 0-19 år (2021)

• B5.1.2 Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år (2021)

• B5.1.3 Handlingsplan för suicidprevention (2021)

Mål B5.1 Nollvision om suicid i Västra Götaland
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(Årtal): Anger när senast tillgängliga data är hämtad
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• Manualbaserad insats för föräldrastöd 
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• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av missbruk 
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• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år

• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år 

• Rutin för information om SIP 



Bakgrundsbeskrivning från Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland:

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 

överenskommelsen samverkan kring barn och ungas bästa. 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. 

Mål B3.1: Barn och unga som 

har behov av samordnade 

insatser har en SIP
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Fler SIP för barn och unga har upprättats år 2021 än 2020 men inte 
lika många som under 2019

Antal upprättade SIP (0-19 år) (2019-2021)

9

År 2022 uppdaterades data för samtliga år (2019-2021). Data baseras på KVÅ-kod AU124. Data avser samtliga kontakter förutom indirekta kontakter. 

Källa: VGR:s patientdatabas VEGA (SIP) (2022)
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Antal uppföljningar av SIP för barn och unga ökade år 2021 jämfört 
med året innan men är fortfarande lägre än under 2019

Antal uppföljningar av SIP (0-19 år) (2019-2021)

År 2022 uppdaterades data för samtliga år (2019-2021). Data baseras på KVÅ-kod UX301 och AW010. År 2020 ändrades KVÅ-koden till AW010. Eftersom UX301 har fortsatt att 

registreras inkluderas även den för 2020 och 2021. Data avser samtliga kontakter förutom indirekta kontakter. 

Källa: VGR:s patientdatabas VEGA (SIP) (2022)
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GAP-analys samverkan adhd och autism

Totalt 47 respondenter som svarat på 
enkäten i hela västra 
sjukvårdsregionen varav:  

- 33 är från Västra Götalandsregionen 
och 

- 14 från region Halland. 

Urval av frågor och svar från hela väst



Huvudsakliga budskap i riktlinjerna

Sveriges kunskapsmyndighet för vård och omsorg 

• Gör tidiga insatser- vänta inte på diagnos

• Samtidigt ska inte utredning fördröjas. Gör utredningar som leder framåt

• Samordna de många kontakterna

• Prioritera sårbara grupper

• Höj kunskapen



Fråga 4: Har er verksamhet rutiner för samordning av tidiga insatser med andra aktörer inom 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan (elevhälsan) för individer med misstänkt eller 
fastställd adhd och/eller autism och som visar tecken på ogynnsam utveckling? 
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Fråga 5: Har er verksamhet rutiner för samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan 
primärvården, den specialiserade psykiatrin och habiliteringen för personer med adhd
och/eller autism som behöver vård från flera instanser?
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Kommande, Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF)



• Uppföljning BUP och en väg in  

• Första linjen barn och unga med psykisk ohälsa | Väntetider i vården | SKR

• Rapport om utveckling psykisk ohälsa hos barn och ungdomar 0-17 år samt remisser från 
primärvården till BUP i Västra Götalandsregionen under åren 2017-2021 (kontakta Anna)

• Vårdsamverkan – Handlingsplan psykisk hälsa 2018-2024 Här finns:
• Handlingsplan psykisk hälsa – Indikatoruppföljningen (2021)

• Fördjupad analys av Samordnad Individuell Plan (SIP)

• Pandemin och psykisk hälsa

• Nationella riktlinjer adhd och autism (För kartläggningen kontakta Anna) 

• Regionala barnuppdraget

• Rösa lederna – om samverkan

• Pågående studie ungas psykiska hälsa

https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/vantetidsstatistikforprimarvard/forstalinjenbarnochungamedpsykiskohalsa.54348.html
https://skr.se/vantetiderivarden/vantetidsstatistik/vantetidsstatistikforprimarvard/forstalinjenbarnochungamedpsykiskohalsa.54348.html
https://www.vardsamverkan.se/omraden/psykisk-halsa/handlingsplan-psykisk-halsa/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-50/native/Handlingsplan%20psykisk%20h%c3%a4lsa%20-%20Indikatoruppf%c3%b6ljning%20(2021).pdf
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/74bfedd7-2248-4135-ac2d-73aa15934c67?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs6895-709264483-13/native/Rapport%20-%20Pandemin%20och%20psykisk%20h%c3%a4lsa%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20(2021)%20(1).pdf
https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/adhd-och-autism/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/fler-utvecklingsomraden/barnuppdraget/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/amnesomraden/psykisk-halsa/kph/Nyheter-och-externa-arrangemang/slutrapport-rosa-lederna/
https://www.mucf.se/uppdrag/ungas-psykiska-halsa-och-ohalsa


Tack!

anna.e.simonsson@vgregion.se


