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Samverkansprojekt kring barns och ungas psykiska hälsa
Ärendebeskrivning

SAMLA är en politiskt styrd, nybildad vårdsamverkansorganisation för hälsa och nära
vård i Alingsås och Lerums kommuner. Närvårdssamverkan är till för invånare som
har behov av samordnade och samtidiga vårdåtgärder samt insatser från både
kommun och region.
För att på bästa sätt ge barn, unga och deras familjer fullgott stöd, behövs god
samverkan och ett aktivt arbete mellan berörda huvudmän. Barnet/den unge och
dennes familj ska kunna få rätt insats i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets
situation och behov.
I SIMBA-området har en modell skapts, som bygger på strukturerad teamsamverkan
mellan primärvård, som har ansvaret för lindrig till måttlig psykisk ohälsa, elevhälsa
och socialtjänst, där specialistnivån fungerar som stöd till vårdcentralerna utifrån en
konsultationsmodell.
Modellen som är framgångsrik bygger på närhetsprincip och kostnadseffektivitet
samt ur flera perspektiv vad som är bäst för barn, unga och deras familjer.
Tjänstemän från SAMLA har varit på studiebesök i SIMBA och fann arbetssättet
tilltalande. Skapande av liknade samverkansteam i SAMLA, som finns i SIMBA på
första linjen förutsätter att en projektledare på 50 % anställs, till en kostnad av 450
000 kr/år, under tre år och att Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tillskjuter medel
för anställning av barnpsykologer i primärvården.
Beredning
Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 april 2018 lämnat följande yttrande:
Både politiker och tjänstemän inom SAMLA ser ett behov av att stärka första linjens
förmåga att möta psykisk ohälsa hos barn och unga och skapa en modell där man
arbetar integrerat mellan primärvården, socialtjänsten och elevhälsa. Som det är idag
upplever alla berörda parter att det brister i samverkan kring målgruppen inom och
över vårdgivargränserna.
Gemensam ledning och styrning är en förutsättning och framgångsfaktor. God
synkronisering inom den offentliga sektorn kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet,
samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens
hälsa och reducera framtida vård- och omsorgsbehov. Detta medför att
gemensamma resurser nyttjas effektivt, samtidigt som barnen och ungdomarnas
förutsättningar till en god uppväxt ökar.
Kommunledningskontoret anser att detta arbete ligger helt i linje med kommunens
ambitioner att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Alingsås.
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Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsen godkänner projekt ”Samverkan kring barns och ungas psykiska
hälsa” inom SAMLA-området.
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