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Uppdragsbeskrivning
Stöd i arbetet att tillskapa en integrerad verksamhet i Fyrbodal för unga med
missbruksproblem och psykisk ohälsa
Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget är att Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal vid
möte 2018-06-08 beslutade att utvecklingen av en framtida integrerad verksamhet
för unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa av typ Mini-Maria1 bör drivas
med Vårdsamverkan som arena. Kansliet på Vårdsamverkan fick i uppdrag att ta
fram ett förslag till uppdragsbeskrivning att beslutas vid möte 2018-09-14, samt att
efter komplettering återkomma 2018-11-30.
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade i oktober 2016 att bevilja norra hälso- och
sjukvårdsnämnden medel till en förstudie för samordnade insatser för ungdomar
med missbruk och beroende i Fyrbodal. En arbetsgrupp tillsattes och var i juni 2017
klar med rapporten ”Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och
beroende i Fyrbodal”. Rapporten är framtagen i samarbete mellan Västra
Götalandsregionen och Fyrbodals kommunalförbund och innehåller förslag på hur en
bättre integrerad beroendeverksamhet för ungdomar kan utformas i området.
Att förebygga och uppmärksamma bruk av alkohol och narkotika bland unga är också
ett av de mål som anges i Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018 – 2020
(Mål 2.2). Till detta mål är kopplat en länsgemensam aktivitet som innebär att
sammanställa kunskap och ta fram inriktningsdokument för integrerade
verksamheter/mottagningar för unga.
Rapporten ”Samordnade insatser för ungdomar med missbruk och beroende i
Fyrbodal” har godkänts av såväl norra hälso- och sjukvårdsnämnden som
socialchefsnätverket i Fyrbodals kommunalförbund. Norra hälso- och
sjukvårdsnämnden har i juni 2018 beslutat att under tiden 2018-08-01 – 2019-07-31
finansiera en tjänst för att inom uppdraget fungera som stöd i arbetet för att
tillskapa en integrerad verksamhet av typ Mini-Maria i Fyrbodalsområdet.
Vårdsamverkan Fyrbodal utgör gemensam arena för detta uppdrag.
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Med verksamhet av typ Mini-Maria avses här en integrerad och gemensamt finansierad
verksamhet/mottagning för unga med missbruksproblem och psykisk ohälsa
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Syfte
Uppdraget syftar till att i samverkan med berörda parter tillskapa en verksamhet av
typ Mini-Maria i Fyrbodalsområdet med utgångspunkt från tidigare framtagen
förstudie. Verksamheten ska kunna fungera som en resurs i såväl det förebyggande
som i det stödjande/behandlande/vårdande arbetet för målgruppen.
Mål
Arbetsgruppen ska ge förslag på hur verksamheten kan tillgodose behovet av
tillgänglighet inom hela området samt dess roll i det förebyggande arbetet. Definiera
målgrupp och åldersspann.
Avgränsningar och ramar
Problem med spel om pengar är sedan 2018 är att jämställa med substansmissbruk
och är inkluderat i detta uppdrag.
Resurser/budget
Intäkter
Stimulansmedel/bidrag

Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden
finansierar 100 % process- eller
utvecklingsledare inom uppdraget
2018-08-01 – 2019-07-31

Organisation
Vårdsamverkan Fyrbodal ska i nära samarbete med berörda verksamheter stå för
processtöd, i syfte att inom angiven tid tillskapa en verksamhet av typ Mini-Maria i
Fyrbodal.
NU-sjukvårdens Barn- och ungdomspsykiatri är tänkt att fungera som huvudman för
driften för en framtida verksamhet av typ Mini-Maria i Fyrbodalsområdet.
Kommunerna i NU-sjukvårdens område ansluter sig till verksamheten genom att
teckna avtal och finansiera sin andel. Ett nära samarbete mellan berörda parter ses
som en förutsättning för att verksamheten ska kunna erbjuda vård av god kvalitet.
Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal utgör styrgrupp för arbetet, som inom
kansliet leds av processledare Georg Fischer. Presidiet för Vårdsamverkan Fyrbodal
fungerar tillsammans med adjungerad representant från norra hälso- och
sjukvårdsnämnden som forum för frågor som inte kan vänta till nästkommande
Ledningsgrupp.
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En arbetsgrupp utses med representanter från:





1 pers.
1 pers.
2 pers.
1 pers.

VGR: NU-sjukvården/Barn- och ungdomspsykiatrin
VGR: Primärvård/Vårdcentral
Kommun: Socialtjänst/Individ- och familjeomsorg
Ungdomsmottagning

Arbetsgruppen ska, så snart uppdraget är beslutat, påbörja arbetet med att ta fram
en utvecklingsplan som underställs Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal.
Arbetsgruppen kan i samråd med berörda huvudmän utse referenspersoner från
verksamheter som är berörda, men som inte ingår i arbetsgruppen.
Kommunikation
 Vilka ska arbetsgruppen samråda med och informera?
Samråda:
- Elevhälsa
- Organisation för brukare eller deras anhöriga
Informera:
- Ledningsgruppen för Vårdsamverkan Fyrbodal i egenskap av styrgrupp.
- Norra Hälso- och sjukvårdsnämnden i egenskap av initiativtagare.
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Medel för uppdraget är beviljat för tiden 2018-08-01 – 2019-07-31
Målsättningen är att uppdraget för arbetsgruppen ska vara slutfört
2019-07-31

www.vardsamverkan.se/fyrbodal

Sida 3 (av 3)

