Uppdragshandling
Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende
Tidsram: 2019 - 2021

Bakgrund
Vuxna psykisk ohälsa och missbruk/beroende är en samverkansgrupp under
styrgruppen för Vårdsamverkan. Arbetet riktar sig till vuxna personer i Skaraborg
med psykisk ohälsa, missbruk eller beroende samt samsjuklighet.

Styrande dokument som anger inriktningen av arbetet:


Strategisk plan för Vårdsamverkan Skaraborg 2018 - 2020



Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal



Överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och
kommunerna i Västra Götaland kring personer med personer med
funktionsnedsättning och personer med missbruk

Övergripande mål och syfte
Syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter.
Målet är att berörda personer skall uppleva vård-, stöd- och omsorgsinsatserna
som en helhet utan gränser.
Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt:
 Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen.


Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta



God och säker vård och omsorg

Uppdrag
Vårdsamverkan Vuxna psykisk ohälsa och missbruk/beroende ska
 utgöra strategisk samverkansgrupp inom område psykisk ohälsa och
missbruk/beroende för vuxna inom Skaraborg och därtill lämna förslag till
Styrgrupp för fortsatta utvecklingsområden samt hantera
avvikelser/tvister vid behov
 utgöra mötesplats där läns-/Skaraborgsgemensamma frågor kan
behandlas och ett gemensamt lärande sker med syfte att utveckla vårdoch omsorg
 gemensamt arbeta för att nå närvårdssamverkan i Skaraborg efter
modeller för den Nära Vården





lämna förslag till en treårig handlingsplan med prioriterade mål och
strategier för parternas gemensamma samverkansområden och revidera
den en gång per år
ge stöd åt samverkansstrukturen genom lokal förankring via Trepartssamarbete

Samverkansgruppens sammansättning
Chef med uttalat samverkansmandat (verksamhetschef eller liknande) från:
Skaraborgs sjukhus (psykiatri)/VGR
2-3 representanter
(öppenvård/slutenvård)
Primärvård/VGR
3 representanter, 2 från Närhälsan,
1 från privat aktör
Skaraborgs kommuner
5 representanter (varav en MAS)
Folkhälsoavdelningen/VGR
1 representant
Brukarmedverkan
1 representant
Processtöd
4 representanter (20 % från vardera tre
huvudmän och 1 från Samordnad Hälsa,
Vård och Omsorg, SHVO
Habilitering och Hälsa/VGR
1 kontaktperson
Primärvårdsrehab/VGR
1 kontaktperson

Arbetsformer
Det är eftersträvansvärt att alla beslut i samverkansgruppen sker i enighet. Om
enighet inte uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad beredning
eller föras till styrgrupp.







Ordförande och vice ordförande utses i samverkansgruppen.
Ordförandeskapet alternerar mellan primärvård, specialistvård och
kommuner med två års intervall.
Ordförande deltar vid styrgruppsmöten alternativt tillser att vice ordförande
ersätter.
Processtöden bereder möten tillsammans med ordförande, driver processer
mellan möten, skriver minnesanteckningar och ser till att material publiceras
på hemsida.
Deltagare i samverkansgrupp ansvarar för information och förankring till
respektive huvudmän.

Trepartsgrupper:
Trepartsgrupperna bidrar till både struktur och kunskapsbaserad utveckling av
närvården genom att vara motorerna i förändringsprocesser och underlätta för
verksamhetsledning genom att sammanställa resultat, visa på
förbättringsområden, sammankalla till möten, stödja verksamheterna i
implementering av utvecklingsområden. Se särskilt uppdrag.

Medverkan FoU Skaraborg
Processtöd medverkar i FoU Skaraborg.

Mötesfrekvens
Samverkansgruppen träffas fyra-sex gånger per år.
Samverkansgruppen kan arrangera Trepartkonferens en-två gånger årligen.

Administrativt stöd
Administrativt stöd finns för Vårdsamverkan Skaraborg. Det administrativa stödet
består främst i uppdatering av hemsida och nyhetsutskick. Ett av processtöden
har i uppdrag att vara kontakt gentemot det administrativa stödet.

Uppföljning
Uppföljning av arbetet sker löpande utifrån samverkansgruppen
genomförandeplan.
Resultaten sammanställs skriftligen en gång/år och återkopplas till styrgruppen
vid årets första styrgruppsmöte.

