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Verksamhetsplan - Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan
Den delregionala uppdragsgruppen för Vårdövergång i Samverkan ska, med ett rationellt nyttjande
av gemensamma resurser, skapa, förstärka, utveckla och långsiktigt arbeta för effektiva och säkra
vårdövergångar. Uppdragsgruppen ansvarar också för att utveckla avvikelsehanteringsprocessen i
Närvårdssamverkan och för frågor i Närvårdssamverkan som berör målgruppen ”Äldre”.
Uppdragsgruppens övergripande mål är att skapa:



effektiva och säkra vårdövergångar för att möjliggöra att enskilda individer får bästa möjliga
vård och omsorg
gemensam och effektiv avvikelsehanterings process i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Denna uppdragsgrupp är till skillnad från övriga uppdragsgrupper en kontinuerligt bestående
uppdragsgrupp sammansatt av ett flertal kompetenta individer från respektive vårdgivare i
Närvårdssamverkan. Uppdragsgruppens uppdrag ges på årsbasis samt kompletteras vid behov.
Anledningen till detta är att skapa en långsiktig och hållbar struktur för en sammanhållen vård och
omsorg i Södra Älvsborg. Se uppdragsbeskrivningen i separat bilaga.
Uppdragsgruppen för Vårdövergång i Samverkan är en arbetsgrupp åt Styrgrupp närvård.
Information mellan SAMSA-grupperingar och uppdragsgruppen sker via utvalda personer.
För att uppnå uppdragsgruppens ovanstående mål skall följande områden prioriteras under 2019;
1. Öka följsamheten till regiongemensam rutin samt de rutiner som gäller för Lagen om Samverkan
vid utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård
Upprepad och återkommande egengranskning i varje verksamhet ger underlag för bedömning av
följsamhet till regiongemensam rutin och kvalitet i elektroniska meddelanden. Mål: Följsamhet till
rutin. Metod/Mätning: Kontinuerligt förbättringsarbete. Arbetet mäts antingen via enkäter eller via
intern granskning. Resultat: Presenteras för Styrgrupp Närvård. Vid försämring eller utebliven
förbättring åtgärdas detta genom förbättringsarbeten.
2. Medverka för fortsatt utveckling och användande av IT-tjänsten för Samordnad vård- och
omsorgsplanering (SAMSA)
Uppdragsgruppen ska medverka för fortsatt utveckling och användande av IT-tjänsten för Samordnad
vård- och omsorgsplanering (SAMSA) genom erfarenhetsutbyte och dialog.

3. Genomföra workshops med utvalda teman
Workshops ska genomföras i syfte att utveckla, stärka resultat och samverkan. Uppdragsgruppen
ansvarar för att hålla i och ansvara för dessa.
4. Avvikelseprocessen
Uppdragsgruppen för Vårdövergång i Samverkan identifierar tydliga problemformuleringar angående
avvikelsehantering i Närvårdssamverkan och utser en mindre arbetsgrupp (inom uppdragsgruppen)
för att arbeta med detta. Det är uppdragsgruppen som sedan presenterar eventuella förslag på
arbetssätt för Styrgruppen.

