Syfte, målbild och värdegrund för
Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg

Tillsammans skapar vi mervärde för invånarna!

Kom ihåg …

Målgrupp och syfte

•

•
•
•
•
•

Målgrupp
Alla som ingår i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och som utför
arbete inom ramen för Närvårdssamverkan.
Syftet med Närvårdssamverkan Södra Älvsborg är att:
Skapa förtroende och relationer vårdgivarna emellan
Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten
Skapa en jämlik vård
Göra skillnad
Sprida inspiration och glädje för samverkan

Målbild
Målbild för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
En gemensam målbild ger oss goda förutsättningar att skapa samsyn
kring gemensamma uppdrag, samarbeten och samordning, vilket i sig
resulterar i en god samverkan, vilket är syftet med hela
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Den målbild som i samverkan vuxit fram är:
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov,
bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar
mervärde och trygghet i vårdövergångarna.”

Värdegrund
Värdegrund för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Tanken är att värdegrunden skall utgöra ett gemensamt förhållningssätt
och det är därför viktigt att vi i samverkan kommer fram till vad
innebörden i de olika orden i värdegrunden betyder. På så sätt kan
värdegrunden komma att fungera som sociala spelregler med allas lika
värde som utgångspunkt.
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett
gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och
sjukvårdsavtalets värdegrund i syfte att värdegrunden skall täcka in alla
mellanmänskliga relationer samt för att värdegrunden skall
överensstämma med befintliga lagar och regler.

Värdegrund
•

•
•

Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att:
Individens behov, inflytande och självbestämmande alltid skall vara
utgångspunkt för hälso- och sjukvården.
Det utifrån individens perspektiv upplevs att vården är lättillgänglig,
effektiv och säker samt präglas av god kvalitét och ett gott bemötande.
Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande
helhet.
Källa: Hälso- och sjukvårdsavtalet 2017-2020.

Värdegrund
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Följande värdeord gäller för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg:
Skapa tillit till varandra
Vara lojala mot varandra
Skapa jämlikhet dels på vårt sätt att se på varandra men också
gentemot våra patienter/brukare
Vara ansvarstagande
Skapa hållbarhet i allt arbete och i de processer som görs inom ramen
för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Vara effektiv i vårt arbete
Skapa kunskap om varandra
Vara flexibla i vårt sätt att tänka, bemöta varandra och arbeta med våra
patienter/brukare

Tack för din uppmärksamhet!
Det är viktigt att veta att tilliten är skör i sin begynnelse men att den
kan växa sig så stark att den tål törnar utan att brista. Men tillit kommer
inte av sig själv. Den behöver byggas och förvaltas.

Vi har ett gemensamt ansvar!
Kontakt inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
För mer information kontakta koordinator Charlotte Bliesener
Falkenström 0703-79 90 03 eller samordnare Anki Schutz
0721-91 28 24.

