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- förslag till en integrerad verksamhet för unga med
risk-/missbruk och psykisk ohälsa i Fyrbodalsområdet
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Uppdraget
• 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.
• 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.

Verksamhetsidé
Mini-Maria Fyrbodal är en integrerad verksamhet som med hög
kompetens och god tillgänglighet kan ge bästa möjliga hjälp i
hela Fyrbodalsområdet till unga och deras närstående när den
unge har behov av vård och insatser för riskbruk/missbruk och
psykisk ohälsa.
Mini-Maria Fyrbodal är också en kvalificerad resurs för det lokala
förebyggande arbetet mot missbruk och psykisk ohälsa hos
målgruppen.

”Integrerad verksamhet”
• En integrerad verksamhet är en verksamhet med
organisatorisk samverkan mellan två huvudmän
• Kommun och region i lika delar –
samarbetar för ett gemensamt mål
• Personalen behåller sina professioner
• Ett ”robust” team med hög mobilitet och flexibilitet
• Nära samverkan med UM, BUP, IFO, Elevhälsa,
Vårdcentral m fl.

1 huvudmottagning +
4 närmottagningar
• HUVUDOTTAGNING:
– Vänersborg (servar Lilla Edet + Mellerud + Trollhättan +
Vänersborg) och utgör utgångspunkt för personal

• NÄRMOTTAGNINGAR:
–
–
–
–

Strömstad + Tanum
Lysekil + Munkedal + Sotenäs
Bengtsfors + Dals-Ed + Åmål
Färgelanda + Orust + Uddevalla

Samlokalisering med UM där detta är möjligt

Bemanning
•
•
•
•

4,0 sjuksköterskor
4,0 behandlare (socionom motsv.)
1,0 psykolog (eller likvärdig kompetens)
0,2 läkare

• Sammanlagt 9,2 tjänster där någon från respektive huvudman
samtidigt utgör teamledare på del av tjänst
• Sjuksköterska och behandlare arbetar i par
• Läkare och psykolog arbetar på huvudmottagningen

Avslutningsvis…
• Riktar sig till unga upp till 21 år och deras nätverk
• Delaktig i förebyggande arbete
• Eftersträva digitala lösningar för att möta ungas behov

Nästa steg:
• Tillsätta en partssammansatt utvecklingsgrupp med uppgift
att operativt förbereda och leda det fortsatta arbetet med
Mini-Maria Fyrbodal
» Tack för oss!

