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Barn & Ungas psykiska hälsa – koordinering av insatser och uppdrag
inom ramen för handlingsplan psykisk hälsa
Bakgrund
Ett partsgemensamt arbete pågår med att ta fram en överenskommelse om samverkan
för barn och ungas bästa generellt men också med fokus på god vård för de som vårdas
utanför det egna hemmet. Överenskommelsens syfte är 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.
Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till kontinuerlig skolgång
och hälso- och sjukvård samt tandvård som alla andra barn. Detsamma gäller för 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.
Ett område som behöver uppmärksammats är insatser för att fånga psykisk ohälsa i ett
tidigt skede. Även föräldrastödjande insatser, som redan ges i varierad utsträckning och
inriktning runt om i länet, behöver utvecklas och förstärkas.
Resultatet följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa: barn och unga mål 1:1, 2:1 samt i
överenskommelse om samverkan för barns och ungas bästa.

Aktiviteter i delregional vårdsamverkan
Medel har tilldelats Vårdsamverkan Skaraborg utifrån uppdragshandling från regional
styrgrupp psykisk hälsa gällande barn och unga. Ytterligare ett uppdrag med
medföljande medel förväntas. Båda uppdragshandlingarna beskriver att arbetet ska
genomsyras av implementering av Överenskommelsen för barn och ungas bästa samt
fokusera på tidiga insatser. En koordinator ska enligt en av uppdragshandlingarna utses
som ska arbeta med uppdraget både delregionalt och länsövergripande.
Samverkansgruppen för barn och unga ser ett behov av att en person som ska:
- fungera som koordinator enligt uppdragshandling
- samordna arbetet med SIP i Skaraborg utifrån ett barn och unga-perspektiv
- fortsätta arbetet med utökad samverkan (ffa med skola och IFO)
- vara ett stöd till den lokala partssamverkan Barn och unga i frågor kring
föräldrastöd och tidiga insatser
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På delregional och länsnivå, i samarbete med FoU, sammanställa befintliga
föräldrastödjande insatser

En samverkan utifrån uppdragshandlingar för SIP och Suicid möjliggör finansiering av
den koordinator som omnämns samt säkerställer att barn och unga perspektivet beaktas
i respektive uppdrag.

Aktörer
Koordinator BoU, anställs under ett år, höst 2020 - höst 2021.
Arbetsplats och arbetsledning: Skaraborgs Kommunalförbund
Kontaktpersoner: Angelica Engman och Karin Ahlqvist
Arbetsgrupp: Processtödsgruppen och Samverkansgrupp BoU
Styrgrupp: Vårdsamverkans styrgrupp
Tidplan
Q2 2020
Re Rekrytering

Q3 2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2 2021

Start anställning
Framtagning
arbetsplan
Arbete enligt plan
Rapport
Beslut enligt
Förslag om
fortsatt
arbete

Budget
Statsbidrag

Summa medel
Fördelning:
Anställning
Resor/konferenser/
Utbildning/implementering

UH Barn & Ungas psykiska
hälsa
UH Koordinator Barn & Unga
UH SIP
UH Suicid

313 897
295 629
100 000
200 000
909 526
810 000
40 000
59 526
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