
 Vårdsamverkan Skåne

Ramöverenskommelse 

Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk 
funktionsnedsättning. 

Barn upp till 18 år och unga upp till 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.

Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning.

Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra 
beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar.
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• Ramöverenskommelsen gällande personer med 
psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom 
som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa 
från 2013-06-10

• Ramöverenskommelsen gällande personer med 
missbruks- och beroendeproblematik från 2015-03-
16 

• samverkan gällande barn och unga som vårdas 
utanför det egna hemmet inkluderats.

Regioner och kommuner är enligt HSL (16 kap 3 §) och 
SoL (5 kap 1d, 8a, 9a §§) skyldiga att ha 
överenskommelser om samarbete för dessa 
målgrupper. 

Bakgrund
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• Ramöverenskommelsen är en bilaga till avtal om 
ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och 
sjukvården i Skåne vilket omfattar ansvarsfördelningen inom 
de områden där de skånska kommunerna och Region Skåne 
har ett delat hälso- och sjukvårdsansvar.

• Regional Samverkansgrupp Psykiatri, en partssammansatt 
grupp som utsetts av Region Skåne och Skånes Kommuner 
och som även har representation från brukar- och 
anhörigorganisationer, har utgjort referensgrupp till 
framtagandet av ramöverenskommelsen. 

• Ramöverenskommelsen fastställer parternas gemensamma 
avsikt att bedriva och utveckla samarbete för att bättre 
tillgodose behovet av vård, stöd och behandling för 
målgrupperna. Samarbete ska ske med individen i centrum. 

• Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala 
överenskommelser. 
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• Förebyggande arbete

• Barnkonventionen 

• Synkronisering med HS avtalet

• Barn upp till 18 år och unga upp till 20 år 
som vårdas utanför det egna hemmet.

• SIP & SVU 

Nytt & förändrat
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Grundregeln är att kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med 
sjuksköterskenivå för sådan vård som bedöms vara på primärvårdsnivå om personen 
själv eller med hjälp av assistans/ledsagare inte kan ta sig till av Region Skåne 
finansierad öppenvård. Region Skåne ansvarar för sådan hälso- och sjukvård som 
bedöms vara på specialistvårdsnivå samt läkarstöd.

Undantag från grundregeln; 

• Särskilda boendeformer och bostäder med särskild service enligt SoL och LSS där 
kommunen inte har hälso- och sjukvårdsansvar. 

• a. Hem för vård eller boende, HVB (6 kap resp. 7 kap1 § 1st 1. SoL) är inte en 
sådan särskild boendeform som avses i 18 § HSL. Kommunen har inte hälso- och 
sjukvårdsansvaret för den som vistas där.

• b. Korttidsvistelse där insatsen ges med stöd av 4 kap 1 § SoL, där kommunen 
köper platser från enskild verksamhet som har tillstånd enligt 7 kap 1§ 1 st 3 SoL
(hem för viss annan heldygnsvård). Kommunen har inte hälso- och 
sjukvårdsansvaret för den som vistas där. 

• c. Korttidsvistelse för LSS personkrets där insatsen ges med stöd av 9 § 6. LSS. 
Kommunen har inte hälso- och sjukvårdsansvar enligt 18 § HSL för dessa 
verksamheter. Detta gäller oavsett om korttidshemmet drivs av kommun eller 
enskild. (Enligt SKL PM 2003-07-08)

• d. Jourhem och familjehem 

Hälso-och sjukvårdsansvar vid 
placering utanför egna hemmet
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• Kroppslig hälsa

• Samsjuklighet psykisk ohälsa och 
missbruk/beroende

• Personer med missbruk och beroende av 
spel om pengar

• Integrerade verksamheter och arbetssätt

• Suicidprevention

Gemensamma 
utvecklingsområden 


