Göteborg 2020-12-10
VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör i Västra Götaland, med fokus på välfärd och
regional utveckling. Genom samverkan med de fyra kommunalförbunden skapar VästKom nytta för invånarna
i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

Länsgemensam samordnare suicidprevention
Vill du bidra till, och utveckla, det suicidpreventiva arbetet i samverkan för Västra
Götalandsregionen och alla kommuner i länet?
Inom ramen för Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om psykisk hälsa har
kommuner och regioner tilldelats gemensamma medel för suicidpreventivt arbete.
Som en del av den nationella överenskommelsen har en länsgemensam analys och handlingsplan för psykisk
hälsa i Västra Götaland tagits fram. Det har skett gemensamt för Västra Götalandsregionen (VGR), de 49
kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg
och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.
Ett av målen i handlingsplan för psykisk hälsa är nollvision om suicid. Huvudmännen har i samverkan därför
tagit fram en särskild handlingsplan för suicidprevention.
För att stärka arbetet med att implementera och genomföra den länsgemensamma handlingsplanen för
suicidprevention i länet söker vi nu en länsgemensam samordnare.

Uppdraget
De långsiktiga målen för arbetet är att:
•
•

stärka samverkan inom området
stödja arbetet med att etablera och stimulera ett gemensamt sammanhållet suicidpreventivt
arbete med alla berörda nämnder, förvaltningar, kommuner, brukarorganisationer och andra
relevanta aktörer i Västra Götaland.

I arbetsuppgifterna ingår att:
•

•
•
•
•
•
•

i samverkan med VGR:s suicidpreventionssamordnare samt kommunala representanter med
motsvarande uppdrag, i den mån sådana finns, skapa struktur för organisering av det
suicidpreventiva arbetet i länet. Detta med utgångspunkt från de delregionala
vårdsamverkansområdena.
stödja arbetet med att etablera och stimulera ett gemensamt sammanhållet suicidpreventivt
arbete med relevanta aktörer i Västra Götaland
koordinera nätverk och skapa kanaler för informationsspridning och kommunikation kring
suicidpreventivt arbete i länet
identifiera utbildningsbehov och vid behov bistå kring utbildningsinsatser
omvärldsbevaka
utgöra ett stöd för arbetet som sker på regional/delregional nivå
följa upp arbetet som pågår utifrån handlingsplanens mål och indikatorer
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En intressant kandidat har:
•
•
•
•
•
•
•
•

Relevant högskoleutbildning
Kunskap om området psykisk hälsa och gärna om suicidpreventivt arbete
God förmåga att samarbeta med andra
Kunskap kring gränssnittet för hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommun och region
Ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter
Erfarenhet av tvärsektoriell samverkan och att leda/driva utvecklingsprocesser
Gärna erfarenhet av arbete både inom kommun och region samt civilsamhället
Kännedom om länets vårdsamverkanstruktur

Information
Anställningsform
Tidsbegränsad anställning 18 månader
Anställningens omfattning
Heltid 100%
Tillträde
Snarast möjligt, eller efter överenskommelse.
Placeringsort
Kansliet finns i Göteborg, men annan placeringsort kan diskuteras
Upplysning om tjänsten lämnas av
Enhetschef Välfärdsutveckling Anneli Assmundson Bjerde 073-335 85 16, anneli.bjerde@vastkom.se
Processledare för psykisk hälsa Madeleine Nilsson 073-841 18 78, madeleine.nilsson@vastkom.se
Ansökan: Sista dag för inkommen ansökan 4 januari 2021. Urval sker löpande. Skicka ansökan med e-post till
info@vastkom.se.

Välkommen med Din ansökan!

Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband
med denna rekrytering

VästKom
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