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Samverkansgrupp Vuxna, 
psykisk hälsa, missbruk/beroende 
 

 

Uppdragshandling för samverkansgrupp 
Vuxna, psykisk hälsa, missbruk/beroende  
Tidsram: 2022–2024 

 
Uppdragshandlingen är ett uppdrag från Vårdsamverkans styrgrupp. 

 

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. 

 

Strategisk plan Vårdsamverkan Skaraborg 2022–2025 
Den strategiska planen ska vara ett stöd för Vårdsamverkan Skaraborg och ange riktningen 

för det fortsatta arbetet och utvecklingen av de gemensamma vård-, stöd- och 

omsorgsinsatserna.  

Planen utgår från ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård” för att vi ska 

ha en aktiv och ansvarstagande roll i omställningsarbetet samt följa och implementera våra 

länsgemensamma överenskommelser.  

 

 
 

Med planen som stöd ska arbetet organiseras och formaliseras så att det stödjer 

omställningen till god och nära vård och säkerställer den enskildes behov av vård-, stöd- 

och omsorg med ett personcentrerat arbetssätt 

Uppdrag 
 Ta fram en handlingsplan med utvecklingsområden målformuleringar, mätbara 

indikatorer och en gemensam uppföljning som möter den Strategiska planen. 

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
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 Utgöra strategisk samverkansgrupp och mötesplats inom område psykisk ohälsa och 

missbruk/beroende för vuxna i Skaraborg. 

 Leda och stödja de lokala samverkansgrupperna (Treparter).  

 Stödja implementering och följa upp länsgemensamma styrande dokument. 

 Stödja implementering av kunskapsstöd såsom vård- och insatsprogram, 

länsgemensamma riktlinjer (LMR) från systemet för kunskapsstyrning, nationell 

och länsgemensam nivå.  

 Arbeta med gemensamma händelseanalyser och lära av dessa ex vid 

suicid/suicidförsök. 

 Identifiera och omhänderta utvecklingsområden inom samverkansgruppens 

ansvarsområden, ex utifrån jämlik vård, sömlös vård och vårdprocesser. 

 Omhänderta utmaningar på lokal och delregional nivå för att nå målet med en Nära 

Vård. Vid behov lyfta utmaningar till styrgrupp Vårdsamverkans för åtgärd.   

 Ta fram/revidera uppdragshandling för lokal samverkan. 

 Genomföra en konferens eller motsvarande en gång/år tillsammans med 

representanter i lokal samverkan samt andra berörda. 

 På ett metodiskt sätt följa avvikelser samt ta fram förslag till åtgärder vid behov. 

 Identifiera och omhänderta samverkanssvårigheter. 

 

 

Samverkansgruppens sammansättning  
Obligatoriskt representantskap med samverkansmandat (chefsbefattning). 

Gruppens sammansättning är fri att formas efter behov och förutsättningar för att 

möjliggöra uppdraget.  

 

Verksamhet Antal 

representanter 

Skaraborgs sjukhus, verksamhetschef, PAL, annan 2–3 

Närhälsan vårdcentraler, vårdcentralschefer V8 och V9 2 

Privata vårdcentraler, vårdcentralschef 1 

Skaraborgs kommuner, socialchefer 5 (varav 1 MAS) 

Social hållbarhet/Folkhälsa 1 

Brukarmedverkan 1 

  

Adjungerade vid behov: 

 Samordnad hälsa, vård och omsorg, SHVO 

 Habilitering & Hälsa 

 Primärvårdsrehab 

 

Kommunikation  
Representanter i samverkansgrupp ansvarar för att information sprids samt frågor förankras 

i respektive verksamhet. Samverkansgruppen ansvarar gemensamt för att relevant och 

aktuell information publiceras på hemsidan. Minnesanteckning förs vid möten och 

publiceras på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida.  
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Arbetsformer 
Ordförandeskapet ska växla mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna vartannat 

år. Ordföranden är också samverkansgruppens representant i styrgruppen. 

Till samverkansgruppen finns tre processtöd á 20% från respektive part samt 

kommunikatörstöd. 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.  

 

 

Beredning 
Ordföranden tillsammans med de tre processtöden från respektive part bereder ärenden till 

samverkansgruppens möten. 

 

 

Mötesfrekvens  

4–6 gånger/år  

 

 

Uppföljning  
Halvårsvis redovisar ordförande till styrgrupp Vårdsamverkan hur arbetet fortgår utifrån 

handlingsplanen samt lämnar en årsrapport till styrgruppen. 

 

 

  
 

 


