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Uppdragsbeskrivning för Utvecklingsgrupp Psykisk hälsa och
missbruk
Inledning
Vårdsamverkan i SAMLA – Lerum Alingsås 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. Vårdsamverkan utgår från den
politiskt antagna Samerkansplanen för Hälsa och den nära Vården. Vårdsamverkan är till för
invånare, som har behov av samordnade och samtidiga vård, stöd och omsorgsinsatser från både
kommun och region.
Vårdsamverkan 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 är patienter och grupper i befolkningen med:
• Psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller störning med psykisk funktionsnedsättning som följd
• Ett neuropsykiatriskt tillstånd och komplex samsjuklighet mellan t ex psykisk sjukdom och
missbruk, beroende, somatisk sjukdom och/eller intellektuell funktionsnedsättning och som
samtidigt och samordnat har behov av vård- och insatser från både kommunen och regionen

Styrande dokument som anger inriktningen av arbetet
•
•
•
•

Samverkansplan SAMLA – Lerum Alingsås, Hälsa, vård och omsorg i den nära vården
År 2020 - 2023
Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal/bilagor
Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i
Västra Götaland kring personer med personer med funktionsnedsättning och personer med
missbruk
Handlingsplan Psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022

Syfte och Mål
Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av delregional
samordning av kommun och region för att nå en effektiv vårdsamverkan. Målet är att berörda
personer ska uppleva vård-, stöd- och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.
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Uppdrag
•

•
•
•
•

Samordna på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal,
överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra
Götalands 49 kommuner. Arbetet innebär information, kommunikation, implementering och
genomförande
Upprätta och följa aktiviteter i Handlingsplanen som uppdateras årligen och över tid
Bereda analys av avvikelser och identifiera systemfel
Delta och/eller vara behjälplig vid olika dialog forum
Att fungera som styrgrupp för det gemensamma arbetet som berör vårdsamverkansområdet
kring specifika frågor kopplat till målgruppen

Ansvar
•
•
•

Ansvara för en fördjupad beredning av olika frågor som har anknytning till området.
Ansvara för hantering av projekt, som har anknytning till området.
Ansvara för att informera om organisatoriska förändringar i respektive verksamhet som kan
påverka förutsättningarna för samverkan

Uppföljning
•
•
•

Uppföljning av arbetet sker löpande utifrån Handlingsplanen med aktiviteter
Resultaten sammanställs skriftligen en gång/år och återkopplas till Samordningsgruppen i
Årsrapporten
Avvikelsehantering i samband med brister gällande samverkan, vilket även inkluderar
meningsskiljaktigheter och/eller ansvarsfördelningsfrågor

Utveckling
•
•

Aktualisera och föreslå förbättringar för målgruppen
Initiera gemsamma utbildningsinsatser/kompetensutveckling

Representation
Ingående verksamheter utser sina representanter. Representanterna ska ha beslutmandat utifrån
utvecklingsgruppens uppdrag och förankra i linjen mellan mötena.
• Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Privata vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Habilitering
• Tandvården
• Ungdomsmottagningen
• Södra Älvsborgs sjukhus (psykiatri)
• Alingsås kommun (Avdelning Vuxna, Socialförvaltningen)
• Lerums kommun (sektor stöd och omsorg, Funktionsstöd)
• Brukarmedverkan
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Mötesfrekvens
Utvecklingsgruppen träffas 2–3 veckor före Samordningsgruppens möten samt där emellan vid
behov. Med hänsyn till komplexiteten i samverkansfrågor och utveckling av samverkan äger inte
representanterna rätt att utse ersättare vid förhinder. Det ingår i var och ens uppdrag som
representant att i förväg lämna synpunkter vid förhinder och i efterhand inhämta information från
mötena.

Arbetsformer
Det är eftersträvansvärt att alla beslut i utvecklingsgruppen sker i enighet. Om enighet inte uppnås i
en fråga får den lyftas upp till Samordningsgruppen.
•
•
•
•

Ordförande och vice ordförande utses i utvecklingsgruppen. Ordförandeskapet alternerar
mellan primärvård, specialistvård och kommuner med ett års intervall
Ordförande deltar vid möten alternativt tillser att vice ordförande ersätter
Processledaren bereder möten tillsammans med ordförande, driver processer mellan möten,
skriver minnesanteckningar och ser till att material publiceras på hemsida
Ingående representanter i utvecklingsgruppen ansvarar för information och förankring till
respektive huvudman/verksamhet

