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SAMLA samordningsgrupp

Uppdrag, roller, mandat och ansvar i SAMLA - Vårdsamverkan
Lerum Alingsås
Förväntningar i vårt uppdrag i SAMLA

I Vårdsamverkans olika grupperingar finns det ansvar och uppdrag kopplat till vad vi ska åstadkomma i
just den gruppens uppdrag. Detta dokument är upprättat för att visa på vad du som innehar ett
uppdrag har för ansvar och roll.
Oavsett vilken grupp du representerar i företräder du inte bara dig själv eller din egen åsikt utan ofta
fler än din egen arbetsplats. Ibland är Alingsås kommuns representant i en arbetsgrupp även
företrädare för Lerums kommun, eller en vårdcentral representerar alla vårdcentraler. Konstruktionen
ställer höga krav på kommunikation hos dig som är representant. Exempel inhämtning av synpunkter
inför ett möte och återrapportering efter en sammankomst. Förmöten kan ibland vara nödvändiga för
att ha erforderliga mandat med sig i en fråga. Dagordning krävs och behöver komma i god tid. Ibland
måste det kanske få ta två möten innan man är överens om en gemensam väg framåt eftersom det
behöver förankras i de olika organisationerna.

I rollen som representant

När du går in i ett uppdrag, eller när en ny arbetsgrupp startar, behöver följande punkter klargöras i
gruppen eller av den som ger uppdraget.
I rollen som representant behöver följande vara tydligt:
• Vem eller vilka företräder jag i mötet?
• Vilka behöver jag samarbeta med för att kunna företräda dessa?
• Vilken roll och ansvar har jag i mötet?
• Vilka mandat har jag med mig?
• Vilka behöver ha min information?
Arbetsgrupperna använder ett processinriktat arbetssätt och förankring behöver ske i de olika
organisationerna för att slutresultat och implementering ska lyckas. För det krävs inte bara att vi vet
vårt ansvar i gruppen utan ställer också krav på oss att lyssna och förstå en annan organisations
utmaningar, logik och struktur.
Det krävs att vi:
• Tydliggör uppdraget, vad ska vi åstadkomma i den här gruppen? i den här frågan?
• Tar ansvar för att hög kontinuitet uppnås.
• Behåller ett gott tonläge i svåra diskussioner
• Ansvara att lyfta frågor som det inte finns koncensus i vidare till nästa nivå i SAMLA
I SAMLA handlar det om att samverka mellan slutenvård, öppenvård och kommunal vård, stöd och
omsorg för att bidra till dialog, samordning och samsyn. För att inte misslyckas i detta viktiga uppdrag,
kan det vara en god ide att starta med att prata om spelregler i gruppen samt ansvar och mandat.

