SIP är ett verktyg vid samverkan. Att arbeta med SIP är att arbeta i en process för att
genomföra och följa upp samordnade insatser. Oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller
behov.

Uppdragsbeskrivning delregional SIP-koordinator
Uppdragsgivare
Ledningsgruppen (LGS) för vårdsamverkan i Göteborgsområdet är uppdragsgivare och
beslutar om uppdraget.
Uppdrag
Stödja arbetet på delregional nivå för att nå målen i länsgemensam handlingsplan
psykisk hälsa. Vara en länk mellan huvudmännen och jobba både strategiskt och
operativt. Uppdraget är på heltid, tidsbegränsat och arbetet följer uppdragshandling
tilldelade medel.
Följande moment ska ingå i uppdraget som riktar sig mot vuxna, barn och unga
•

Stödja implementeringen och arbeta för att antalet SIP skall öka. Arbeta med
delregionala och lokala riktlinjer och rutiner vid behov.

•

Löpande uppföljning samt behovsinventering och -analys. Baserat på resultat ge
konkreta förslag på åtgärder för att möjliggöra, stödja och förbättra användandet
av SIP på lokal och delregional nivå.

I uppdraget ska även fortsatt arbete med följande ingå
•

Bevaka information om SIP och utveckling på regional och nationell nivå.
Förankring delregionalt genom temagrupper och ledningsgrupp.

•

Deltagande i det länsgemensamma utvecklingsarbetet kring SIP och samverkan
med länskoordinatorn

•

Stimulera kunskap om SIP hos individ, profession och ledning

•

Aktivt arbeta med delaktighetsmetoder för stärkt brukarinflytande

•

Anordna utbildningar över verksamhetsgränser för ökad kunskap om samverkan
och SIP, och utifrån behov inrikta utbildningar på exempelvis
o Grundutbildning och fördjupning i SIP
o Mötesledarutbildning
o Teknik, IT-stödet SAMSA
o Metodhandledning

•

Ansvara för innehåll på aktuella webbsidor
www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet

www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet
I Göteborgsområdet samverkar Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Härryda kommun, Mölndal stad, Partille kommun och Öckerö kommun.

Ekonomi
I överenskommelse psykisk hälsa mellan regeringen och SKL 2019 och 2020 riktas
medel för samverkan kring personer med samsjuklighet. Medlen har, efter
överenskommelse emellan parterna rekvirerats av VästKom. Nyttjande av medlen har
beretts av styrgrupp psykisk hälsa. Medel fördelas till vårdsamverkan för att stimulera
verksamheterna att utveckla arbetet med SIP. Medlen kan användas till personal,
utbildningar, teknik eller dyl.
Delregional vårdsamverkan förväntas även delta i det
utvecklingsarbetet kring SIP och samverka med länskoordinatorn.

länsgemensamma

Tilldelade medel 2019 års överenskommelse vårdsamverkan i Göteborgsområdet:
1 063 485
Tilldelade medel 2020 års överenskommelse vårdsamverkan i Göteborgsområdet:
1 063 483
Redovisning
Frågor kopplade till SKL:s uppföljning av medlen inom ök 2019/2020 samt årlig
uppföljning till styrgrupp psykisk hälsa
Tidsplan
Uppdraget påbörjas efter ledningsgruppens beslut den 18 november 2020.
Rapportering
Rapporteras till LGS. Dialog med processledare, temagrupper och LGS beredningsgrupp
under tiden. Resultat följs upp inom handlingsplan psykisk hälsa, mål 3:1 vuxna och 3:1
barn och unga.
Kommunikation
Uppdraget läggs in i delregional genomförandeplan baserad på temagruppernas
handlingsplaner.
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För ledningsgruppen
Åsa Sand
LGS ordförande
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