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Uppdragsbeskrivning för lokala samverkansgrupper - Barn och ungas
psykiska hälsa

Inledning
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för Den Nära
Vården i mellersta Bohuslän.
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Därmed ges förutsättningar för
en långsiktig planering, styrning och ledning.
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region.
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera
framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Målgruppen i befolkningen är
• Barn och ungdomar, 0-20 år och dess familjer

Mål
Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin
utgångspunkt i den enskildes behov.

Syfte
Syftet med de lokala samverkansgrupperna är att vara basen i det individinriktade
samverkansarbetet kring barn, ungdomar och familjer med sammansatt psykisk/psykiatrisk
och social problematik som har behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från både
kommunen och regionen
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Uppdrag
•

Samordna på lokal nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal,
överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra
Götalands 49 kommuner.

•

Fungera som ledningsgrupp för det lokala samverkansarbetet kring barn och ungas
psykiska hälsa.

•

Aktualisera och föreslå förbättringar för målgruppen.

•

Initiera utvecklingsarbeten på lokal nivå.

•

Initiera gemensamma utbildningsinsatser/kompetensutveckling på lokal nivå.

•

Ansvara för avvikelsehantering i samband med brister gällande samverkan. Avvikelser
som ej går att hantera på lokal nivå lyfts till utvecklingsgruppen Psykisk hälsa - Barn
och unga.

•

Identifiera och översända förslag på nya gemensamma utvecklingsområden eller
förbättringsområden till utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - Barn och unga, som ger
mervärde för patienten och/eller verksamheterna genom att de samordnas på
delregional nivå.

•

Vid behov lyfta frågor till utvecklingsgrupp Psykisk hälsa - Barn och unga för
gemensam hantering.

De lokala samverkansgrupperna har möte cirka fyra gånger per år.

Representation
Ingående verksamheter utser sina representanter.
• Offentliga vårdcentraler/BVC
• Privata vårdcentraler/BVC
• Barn- och ungdomsmedicin
• Habilitering
• Ungdomsmottagningen
• Folktandvården
• Kungälvs sjukhus (BUP)
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Ale kommun (Individ- och familjeomsorg, elevhälsa)
Kungälvs kommun (Trygghet och stöd, elevhälsa)
Stenungsunds kommun (Individ- och familjeomsorg, elevhälsa)
Tjörns kommun (Individ- och familjeomsorg, elevhälsa)

Utöver ovanstående beslutar de lokala samverkansgrupperna utifrån sina lokala
förutsättningar om eventuell ytterligare representation i samverkansgruppen.
Representanter från andra verksamheter kan vid behov adjungeras till gruppen.
Ordförandeskapet
Ordförandeskapet är roterande mellan ingående verksamheter och löper över en period om
två år.

