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Bakgrund
Samverkansgrupp Barn och unga är en av tre samverkansgrupper med uppdragsgivare
Styrgruppen Vårdsamverkan Skaraborg.
Arbetet riktar sig till barn och unga med behov av samordnade insatser från våra
verksamheter för att de ska få goda utvecklingsmöjligheter och trygga uppväxtvillkor.

Övergripande mål och syfte
Syftet är att nå en effektiv samverkan i frågor som berör samtliga parter.
Målet är att barn, unga och föräldrar skall uppleva vård-, stöd- och omsorgsinsatser som
en helhet, utan gränser.
Arbetet i samverkansgruppen ska utgå från nedanstående:
• Samsyn, samverkan och samarbete
• Vård, stöd och omsorg där vi ger rätt insats, i rätt tid, på rätt nivå
• Ett hälsofrämjande och förebyggande förhållningssätt
• Vi lär av varandra för att utveckla våra organisationer
En grundförutsättning för att uppnå detta är att utveckla en tillit och förståelse för
varandra.

Styrande dokument som anger inriktningen av arbetet


Strategisk plan för Vårdsamverkan Skaraborg 2018–2020



Hälso- och sjukvårdsavtalet



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



Överenskommelse om samverkan om barn och unga i behov av samordnade insatser
och tvärprofessionell kompetens från Västra Götalandsregionen och kommunerna.



Regional handlingsplan Psykisk hälsa
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Uppdrag
Utgöra strategisk samverkansgrupp för barn och unga och dess familjer med samordnade
behov och insatser i Skaraborg.
 Vara mötesplats där de läns- och delregionala samverkansfrågorna prioriteras,
förankras, implementeras och följs upp.
 Stärka samverkansstrukturen i Skaraborg genom att vara styrgrupp för de lokala
samverkansgrupperna där arbetet nära barn och unga stimuleras.
 Identifiera områden i behov av utveckling och förbättring och lämna en
handlingsplan med mål och strategier utifrån prioriterade samverkansfrågor.
Handlingsplanen uppdateras vartannat år. Samverkan och dialog med FOU i
utvecklingsarbetet.
 Utveckla arbetsmodeller för den Nära vården.

Sammansättning av samverkansgrupp
Utgörs av representanter med uttalat samverkansmandat (chefsbefattning)
Varje part väljer själva ut sina representanter för att på bästa sätt bidra till
samverkansgruppens uppdragshandling.
Skaraborgs sjukhus

Barn- och ungdomspsykiatrin
Barn- och ungdomsmedicin
VGR primärvård
Vårdcentraler (UPH, BVC)
Regiongemensam hälso-och sjukvård Ungdomsmottagning
Mödrahälsovård
Kommun

Skola och förskola
Elevhälsa
Socialtjänst

Processtöd Samordnad hälsa vård
och omsorg

1 representant

Habilitering & Hälsa
Folkhälsoenheten
Tandvården
Rehabilitering

Barnhabilitering
Skaraborgsenheten, avdelning folkhälsa
adjungeras in vb
adjungeras in vb

Kommunikation
Deltagarna i samverkansgruppen ansvarar för information och förankring till sina
respektive organisationer och verksamheter.
Minnesanteckningar förs vid sammanträden och publiceras på Vårdsamverkan Skaraborgs
webbsida.

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 och följer styrgruppens
arbetsordning. Ordförandeskapet ska alternera mellan primärvård, specialistvård och
kommuner.



Ordförande deltar vid styrgruppsmöten.



Processtöden bereder möten tillsammans med ordföranden, driver processer mellan
möten, skriver minnesanteckningar och ser till att material publiceras på hemsida.

Samverkansgruppen träffas 4–6 per år och anpassar mötesfrekvens efter uppdrag och
behov.

Uppföljning
Ordföranden ansvarar för att årligen ta fram en skriftlig verksamhetsrapport till
styrgruppen samt redogör för samverkansgruppens handlingsplan.

Lokala samverkansgrupper Barn & Unga
I varje kommun ska en lokal samverkansstruktur för arbetet kring barn och ungas bästa
skapas utifrån samverkansgruppens uppdrag och mål
Chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott samarbetsklimat och
samsyn. Struktur och rutiner för samverkan på lokal (kommun-) nivå formeras utifrån lokala
förutsättningar. Uppdragshandling ges från samverkansgruppen Barn & Unga.

