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Arbetsordning för styrgrupp

Länsgemensam handlingsplan
psykisk hälsa
Fastställt uppdrag
-

-

-

-

LiSA-gruppen ställer sig bakom förslaget om att en regional handlingsplan
inom området psykisk hälsa tas fram, inklusive analys och mål på kort och
lång sikt
LiSA-gruppen ställer sig bakom förslaget att VästKom och Västra
Götalandsregionen gemensamt ansvarar för samordningen av arbetet
med framtagandet av handlingsplanen
LiSA-gruppen ställer sig bakom förslaget kring organisationen av en
samverkansstruktur för uppdraget som baseras på de fem delregionala
vårdsamverkansorganisationerna
Ärendet lyft till det politiska samrådet mellan VästKom och Västra
Götalandsregionen
LiSA-gruppen den 20 april, 2016

Styrgruppens sammansättning
Styrgruppen består representanter från länets fem vårdsamverkansområden,
från styrgrupp alternativt temagrupper eller motsvarande. Två från region
(specialist- och primärvårdsnivå) och en från kommun. Göteborgs Stad har extra
deltagare beroende på sin storlek. Ledamöterna förutsätts ha mandat av sina
uppdragsgivare, respektive vårdsamverkan, så att styrgruppen kan arbeta
effektivt.
VästKom och koncernkontoret VGR ingår med en representant vardera.
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Representant från NSPHiG och VGR, avdelning folkhälsa adjungeras till samtliga
möten. Styrgruppen kan vid behov adjungera ytterligare resurspersoner.

Ansvar
Styrgruppen har ansvar för:
-

Framtagande av analys och handlingsplan samt uppföljningsindikatorer
Återkoppling och förankring i respektive vårdsamverkansområde
Vid behov tillsättande av arbetsgrupper
Att bereda och återrapportera till LiSA-gruppen
Ta fram länsgemensamt underlag för inrapportering till SKL senast 31
oktober, 2016

Arbetsformer
Ordförande är VästKoms representant, vice ordförande är koncernkontorets
representant. Ordförande och vice ordförande utgör tillsammans med
processledare för VästKom och Västra Götalandsregionen arbetsutskott.
Styrgruppen ska upprätta minnesanteckningar vid sammanträdet.

Resurser
Till stöd för styrgruppen finns det under 2016 två samordnare, en för VästKom
och en för Västra Götalandsregionen, vars uppdrag är att samordna arbetet med
analys, handlingsplan och aktivt stödja denna process. Beslut om eventuellt stöd
för det fortsatta arbetet 2017 och 2018 fattas av respektive huvudman.

Mötesfrekvens
Beslutas av styrgruppen utifrån vad uppdraget kräver.
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