Uppdragsbeskrivning Barn och unga grupp i väster
Uppdragsgivare: Styrgrupp Väster
Bakgrund

En god samverkan mellan Kommunerna i västra länsdelen och Regionen är en förutsättning
för bra vårdprocesser och följsamhet till överenskomna rutiner.
Styrgrupp väster, SVä, är ett samverkansorgan mellan närsjukvården i västra Östergötland och
länsdelens fem kommuner. SVä har olika arbetsgrupper knutna till sig varav Barn och unga är
en av dem.
Gruppen arbetar på uppdrag av SVä och jobbar specifikt med frågor som rör Barn och unga
0-18 år. Arbetsplanen 2018-2019 beslutad av LGVO (ledningsgruppen för vård och omsorg)
och som omfattar Barn och unga ligger som grund för uppdragen..

Syfte

Syftet med Barn och unga gruppen är att vara en operativ och sakkunnig arbetsgrupp som
säkerställer att det som beslutas i LGVO, genom SVä genomförs och säkerställs i
i hela länsdelen.
Att så långt det är möjligt skapa och vidmakthålla en god samsyn mellan kommunerna,
Närsjukvården i väster och Psykiatripartners.

Uppdrag

Gruppen arbetar med processer och frågor som rör samverkan mellan kommunernas
socialtjänst, elevhälsor samt regionens 1.a linjen vård samt den specialiserade vården för barn
och unga. Uppdragen ska vara tidsbestämda och kan variera i omfattning och över tid.
Generellt uppdrag för gruppen är att:
• Vara ett operativt stöd till Styrgrupp Väster
• Återrapportera till Styrgrupp Väster kring pågående arbete
• På uppdrag bereda underlag för beslut i Styrgrupp Väster
• Utgöra informationskanal till och från respektive verksamhet som man företräder
• Utifrån pågående arbetsprocesser, adjungera medarbetare
Specifikt uppdrag 2018
• Upprätta samverkansavtal mellan elevhälsorna, Habiliteringen och Psykiatripartners
• Att utifrån samverkan mellan kommunerna och regionen identifiera processer som har
behov av att tydliggöras och effektiviseras.

Avstämning och återrapportering
Avstämning av specifika uppdrag ska ske genom delrapportering och slutrapportering till
SVä. Styrgrupp väster ansvarar för att kalla.

Representation i gruppen
Närsjukvård
Barn och ungdomshälsan
Psykiatri – habiliteringsenheten

2 representanter från Vadstena kommun

Barnpsykiatrin
Psykiatripartners

Kommuner västra länsdelen
2 representanter från Motala kommun
2 representant från Mjölby kommun1-2 representanter från Boxholms kommun
1-2 representanter från Ödeshögs kommun

Ödeshögs, Vadstena och Boxholms kommun kan välja att medverka med en eller två
representanter beroende på frågornas karaktär, men den som medverkar ansvarar för att
informera sin kollega.

