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PM – Vad är förändrat i Västbus riktlinjer?
Utkast av ”Överenskommelse om samverkan om barn och unga, 0 - 20 år, i behov av samordnade
insatser och tvärprofessionell kompetens från kommunen och Västra Götalandsregionen”
Flera förändringar har skett. Det gäller dels hur dokumentet är utformat och i dels innehållsmässigt.
Syftet var att tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhöll sig till andra avtal och överenskommelser,
modernisera och anpassa skrivningar i riktlinjen till en praktisk verklighet 2018 och renodla
innehållet i riktlinjerna vilket nu innebär att Överenskommelsen istället innehåller bilagor med
förtydligande kring delar.

Arbetsgruppen som arbetat fram förslaget föreslår fem större förändringar:
•

Riktlinjerna blir en Överenskommelse (Överenskommelse om att förskola/skola/gymnasium
har samma möjlighet att kalla till en SIP som socialtjänst och vården har enligt lag)

•

Överenskommelsen föreslås bli ett komplement till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra
Götaland, och Överenskommelse om samarbete mellan västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och
personer med missbruk.
Detta innebär att huvudmännens gemensamma system och organisation för att hantera
avvikelser och tvister blir detsamma för alla målgrupper.
Överenskommelse om samarbete mellan västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk innehåller dessutom skrivelser kring ”kostnadsansvar” vid placering utanför
hemmet.
Nytt förslag innebär också en tidsbegränsning för att anpassas till samma tidsperiod som
gäller för nämnda avtal och överenskommelse.

•

Förändringar rör förslag till ändrad målgruppsbeskrivning: ”Sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik” är borta och ersatt med en bredare formulering - Barn och unga, 020 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och
Västra Götalandsregionen. Detta tydliggör att det är den unges behov som avgör vilka
parter som behöver samordna sina insatser och vidgar ytan för samordning eftersom den
unges behov kan vara av olika karaktär och innefatta allt från få till många insatser.

•

Revideringen av ”Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga”
hanteras/inlemmas i det uppdrag som kommer att omhändertas genom Överenskommelsen
om samarbete i fråga om ”Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför
hemmet”, ett arbete som pågår.
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•

Arbetsgruppen föreslår att stödmaterialet ”Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning –
skolnivå” tas bort för att istället hanteras genom delregionala och lokala tillämpningar och
förtydliganden. Dokumentet har tidigare inte fått status som riktlinje utan togs fram för att
vara ett stöd. Gruppen konstaterar att lagstiftning och vägledande dokument för elevhälsan
är tillräckligt tydligt. Dokumentet upplevs heller inte ge det stöd för samverkan som det är
tänkt utan har snarare lett till diskussion om olika tolkningar man kan göra. Arbetsgruppen
menar att den lokala dialogen mellan verksamheter är bättre.

Arbetsgruppen förslaget föreslår övriga förändringar:
•

Förändringar rörande organisation: Regional styrgrupp finns inte längre. Arbetsgruppen gör
bedömning att denna grupp heller inte bör ersättas av annan regional gruppering. Ansvar
för samverkan är lokal och svårigheter finns att organisera grupper på regional nivå utan
tydliga arbetsområden och uppdrag. Uppdraget som styrgruppen haft kring bl.a. avvikelser
och tvister i samverkan hanteras numera på annat sätt. Dessutom finns Vårdsamverkan
Västra Götaland som är den regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49
kommuner och Västra Götalandsregionen.

•

Genom att hänvisa till rådande SIP-riktlinjer så ändras punkterna bl.a. inom hur lång tid ett
möte ska hållas mellan parterna och bedömning kring vilka verksamheter som ska delta i
mötet. Arbetsgruppen anser det vara av vikt att användning av SIP-riktlinjerna innebär att
samordningen blir lika för alla oavsett var man vänder sig, oavsett ålder och oavsett diagnos
och behov.

•

Ordet ”nätverksmöte” borta: ersatt med SIP är verktyget och därmed att det är SIPriktlinjerna som gäller och det kallas till SIP-möte.

•

Ordet ”basnivå” borta: ersatt av ”behov av insatser på flera nivåer”.

•

Rubrik kring ”samverkansskyldighet/informationsskyldighet”: borta. Ersatt genom bilaga
kring lagstiftning.

•

Gemensam kompetensutveckling: borta. Ansvar för kompetensutveckling ligger lokalt, men
samordning för utbildningsinsatser kan ske delregionalt.

•

Arbetsgruppen påminner om att resurser kan innebära att t.ex. konsultation möjliggörs och
säkerställs.

•

Arbetsgruppen påminner om vikten att vända sig till rätt instans, rätt vårdnivå och att det är
viktigt att varje medarbetare har kompetens kring dels det egna uppdraget och dels god
kännedom om andra verksamheters uppdrag.
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Arbetsgrupp
En arbetsgrupp med utsedda personer från delregional vårdsamverkan har tillsammans arbetat
fram förslaget, gjort en konsekvensanalys av föreslagna ändringar som redovisas i detta PM.
Gruppen har följande sammansättning.
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