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Delregionala genomförandeplaner och aktiviteter,
länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
“Samverkanskompetens Skaraborg”
Bakgrund
Sedan starten för de överenskommelser som årligen görs mellan regering och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) om statsbidrag inom område psykisk hälsa, har medel
fördelats till VGR och kommuner. Ett krav har varit en länsgemensam handlingsplan.
I Västra Götaland har också delar av medlen fördelats till samordning,
länsövergripande aktiviteter och till de sex vårdsamverkansområdena. I Skaraborg har
medlen 2017 och 2018 använts till de vi kallar Samverkanskompetens.

Syfte
Syftet med Samverkanskompetens (tidigare kallat IAPS) är att stärka medarbetarnas
kunskap och trygghet i samverkansarbetet. Syftet har varit att medarbetare med ökad
kunskap och trygghet ska kunna stärka sin samverkanskompetens så att den enskilde
upplever sina vård- och stödinsatser som sömlösa.

Aktiviteter
Hittills har ett antal seminarier/workshops genomförts och kunskap byggs upp på
vårdsamverkans hemsida. Behovet av samverkanskompetens är stort och en spridning
av kompetensen förutsätts skapa bättre samverkan till gagn för den enskilda och för
verksamheter.
Med stöd av medel som tillförts Vårdsamverkan Skaraborg 2019 kan utvecklingen och
implementeringen av Samverkanskompetens fortsätta. Det innebär bland annat
fortsatt uppbyggnad och utveckling av stödet på Vårdsamverkans hemsida. Här
kommer Högskolan i Skövde (HiS) att bidra med kunskap och innehåll.
I samband med kommande informations- och dialoginsatser för att sprida kunskap om
den länsövergripande riktlinjen om Samordnad Individuell Plan (SIP) kommer
Samverkanskompetens att ingå.
I förlängningen planeras att vid ett eller två tillfällen per gånger erbjuda medarbetare
med samverkansuppdrag ett utbildningstillfälle med dialog som syftar till att sprida och
befästa Samverkanskompetens som en samverkanskultur för Vårdsamverkan
Skaraborg.
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Två personer (20+20%) har hittills har burit största ansvaret för arbetat med
Samverkanskompetens. 20%+20% tjänst avsätts även under vårterminen 2020 för att
övergå till 20% under höstterminen för arbetet som görs i nära samarbete med
framförallt Sammanhållen Hälsa, Vård och Omsorgs (SHVO) arbete med SIP.
Samverkanskompetens vävs också in som en röd tråd i alla aktiviteter inom
Vårdsamverkan Skaraborgs olika områden/spår.

Aktörer
Två processtöd, är särskilt utsedda att utveckla och sprida Samverkanskompetens
Skaraborg.
Kontaktpersoner för uppdraget: Angelica Engman och Kerstin Söderlund
Arbetsgrupp: Processtödsgruppen. Kontaktperson hos anställande huvudman.
Styrgrupp: Vårdsamverkan Skaraborgs styrgrupp

Tidplan
Arbetet fortgår över året och Samverkanskompetens sprids bland annat i planerade
utbildningsinsatser för SIP.

Budget
Statsbidrag
Tjänsteutrymme 20% helår + 20% halvår
Köp av extern medietjänst
Utbildning, konferens, med mera
Summa kostnader

481 100 kr
300 000 kr
80 000 kr
101 100 kr
481 100 kr

2

