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Uppdragshandling för lokala trepartsgrupper,
Vuxna Psykiatri Missbruk
Målgrupper för samverkan i lokala treparter är vuxna personer med
psykisk funktionsnedsättning och/eller missbruks- och
beroendeproblematik som är i behov av samordnade insatser från hälsooch sjukvård och socialtjänst för att få sina behov tillgodosedda.
Utgångspunkt för arbetet är Hälso- och sjukvårdsavtalet och
”Överenskommelse mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning”.
Uppdrag
•

•
•

•
•
•
•

Upprätta lokala överenskommelser (SoL 5 kap 8 a och 9 a §§,
HSL 8 a och b §§) om samarbete för att tydliggöra
huvudmännens ansvarsområden
I den lokala överenskommelsen ska ingå en beskrivning av hur
trepartsgrupper lokalt har kommit överens om att använda SIP.
I den lokala överenskommelsen ska ingå en beskrivning av hur
arbete för brukarinflytande görs. Det kan vara som en del i det
vardagsnära arbetet, exempelvis enkäter, synpunktshantering,
dialog i SIP/vårdplanering med mera.
Årligen följa upp överenskommelserna och revidera vid behov.
Upprätta genomförandeplaner för trepartens samverkansarbete.
Lyfta identifierade vård- och samverkansproblem till
Vårdsamverkans samverkansgrupp Vuxna Psykiatri Missbruk.
Genom sammankallande delta en gång per år i en gemensam
diskussion där den årliga uppföljningen, svårigheter och
möjligheter diskuteras

www.vardsamverkanskaraborg.se

Sammansättning av lokal trepart
Treparten ska träffas så ofta som det behövs för att uppdragshandlingen
ska kunna efterlevas.
•
•
•
•

Primärvård - Närhälsan och privata vårdgivare
Skaraborgs Sjukhus - Vuxenpsykiatrin
Kommun – förslagsvis kommunens hälso- och sjukvård,
socialpsykiatri, LSS och missbruk
Primärvård rehab, Habiliteringen och Kriminalvården
adjungeras vid behov

Två nivåer
Treparten är uppdelad på två nivåer
• Ledningsnivå
• Handläggarnivå.
Representanterna på ledningsnivån har ett gemensamt ansvar för att
uppdraget till treparten följs.
På ledningsnivå ska representanterna ha mandat att representera den
egna huvudmannen och fatta beslut inom uppdraget. Ledningsnivån ska
ta omhand samverkanssvårigheter som uppkommer på handläggarnivå.
Dessa ska när det befinns lämpligt lyftas till vårdsamverkansgruppen.
På handläggarnivå ska representanterna ha tjänster/funktioner som är
relevanta utifrån uppdraget och målgruppen. Handläggarnivån ska lyfta
samverkanssvårigheter till ledningsnivån.
Sammankallande
Kommunen är sammankallande till treparten.
Ledningsgrupen ansvarar för att
• den lokala överenskommelsen är känd och att den ses över
årligen samt revideras vid behov
• styrande dokument är kända
• en årlig handlingsplan och mötesplan tas fram
• rapportera identifierade samverkansproblem till ledningsnivå
respektive vårdsamverkansgruppen Vuxna Psykiatri Missbruk.
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Samverkan och sekretess
För att kunna överföra uppgifter mellan huvudmännen om en enskild
krävs ett samtycke från den enskilde. Det är viktigt att den enskilde är
informerad om vad han/hon samtycker till och till vem samtycket ges.
Den enskilde kan när som helst återta sitt samtycke.
Avvikelser
”Rutin för avvikelsehantering mellan Skaraborgs Sjukhus, Närhälsan,
privata vårdgivare och Skaraborgs kommuner” finns att hämta på
Vårdsamverkans webbplats, under rubriken Anvisningar/riktlinjer i
toppmenyn.
Uppdragshandlingen till lokala trepartsgrupper
Uppdragshandlingen till lokala trepartsgrupper är framtagen och
beslutad av vårdsamverkansgruppen Vuxna Psykiatri och missbruk och
följer Uppdragshandling Vuxna Psykiatri och missbruk.
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