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LÄSANVISNINGAR 
Samverkansplanen läser du med fördel i sin helhet! 
Varje avsnitt går att läsa fristående. För varje avsnitt 
finns en kort sammanfattning, där de viktigaste 
punkterna sammanfattas. Är det något du ska ta med 
dig så är det detta! Det finns också hänvisningar för att 
läsa mer eller hitta de dokument som vi hänvisar till i 
texten. 



Sammanfattning 
INLEDNING  
Samverkansavtal: Löpande avtal tecknat av 
politiska samrådet och ledningsgruppen, med 
fastställt belopp.  
Samverkansplanen 2020-2023: underlag 
formulerat av politiker och tjänstepersoner 
baserat på lagstiftning och styrande dokument 
för ingående parter. 
Temagrupperna tar fram handlingsplaner 
med konkreta aktiviteter som ska bidra till 
måluppfyllelsen. Genomförandet ligger på 
linjeverksamhetens eget ansvar.     
 
VÅRT UPPDRAG 
Målgrupp: personer som är i behov av insatser 
från kommun och region. 
Att beakta: socioekonomiskt utsatta grupper, 
nyanlända till Sverige, kön och personer med 
funktionsnedsättning. 
En gemensam arena för vårdsamverkan 
mellan huvudmän. 
Visionen Västra Götaland – Det goda livet är 
vägledande. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är styrande. 
Övergripande mål: Samverkan mellan 
kommun och region ska utjämna skillnader i 
hälsa. 
Prioriterade fokusområden:  

1. In- och utskrivningsprocessen 
2. Tidiga samordnade insatser för att främja 

hälsa och förebygga ohälsa 
3. Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Framgångsfaktorer:  
1. Mandat och förankring 
2. Samverkan med tandvården 
3. Samverkanstrukturen vidareutvecklas 
4. Styrning och ledning 

Styrsystemet beskriver utgångspunkter och 
förutsättningar för vår organisering. 
Årshjulet ska leda oss i det arbete som ska 
göras inom vårdsamverkan och utgör en del av 
den systematik vi arbetar efter. 

ORGANISERING 
Processledare och kommunikatör som stöd. 
Ledamöter ansvarar för att förankra frågor 
och genomföra i den egna organisationen. 
Politiskt samråd: berörda politiker från 
region och kommuner. 
Ledningsgruppen (LGS): förvaltningschefer 
eller motsvarande mandat från region och 
kommuner. 
Utvecklingsgrupp SAMSA ska bidra till 
utveckling av samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
TEMAGRUPPER 
Handlingsplan utifrån prioriterade 
fokusområden i samverkansplanen.  
Linjeverksamheten ansvarar för 
genomförandet av handlingsplaner. 
Samtliga chefsnivåer behöver vara delaktiga i 
besluten om samverkan. 
Representation: verksamhetsansvariga chefer 
i linjeorganisationen eller annan nyckelperson 
Kontinuitet och mandat för arbetet i 
representationen är viktigt. 
 
NOSAM  
Handlingsplan med fokus på lokala  
behov och utifrån prioriterade  
fokusområden i samverkansplanen.  
Frågor kan lyftas till temagrupperna genom 
processledare eller chef i den egna linjen. 
Representation: områdes- och 
verksamhetschefer från primärvård, tandvård 
och kommun. Vårdcentraler i närområdet ska 
delta. Specialistsjukvården och temagrupps 
processledare bjuds in vid behov. 
Kontinuitet och mandat för arbetet är viktigt. 
 
 
 

Samverkansplan 2020-2023 beskriver vi hur 
kommun, primärvård, tandvård och 
specialistsjukvård i Göteborgsområdet ska 
samverka i för att skapa förutsättningar för 
samordnade insatser från de olika aktörerna 
och ge den enskilde hälso- och sjukvård,  
tandvård, stöd och omsorg av god kvalitet 
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Inledning 
I Samverkansplan 2020-2023 beskriver vi hur kommun, primärvård, tandvård 
och specialistsjukvård i Göteborgsområdet ska samverka för att skapa 
förutsättningar för samordnade insatser från de olika aktörerna.  
 
Åren 2020-2023 innebär fortsatt 
arbete med att utveckla 
samarbetet kring identifierade 
målgrupper. Brukarmedverkan 
ska genomsyra samtliga 
områden. Nedan presenteras våra 
styrdokument. 
 

Samverkansavtal 
Politiska samrådet och tjänstepersoner i 
ledningsgruppen (LGS) har tecknat ett 
löpande samverkansavtal med fastställt 
belopp.  
 

Samverkansplan  
Politiker och tjänstepersoner har 
gemensamt formulerat underlag till 
planering av kommande års 
samverkansarbete mellan kommun och 
sjukvård i Göteborgsområdet. 
Samverkansplanen 2020-2023 
baseras på lagstiftning och 
styrdokument för ingående parter. 

Vision Västra Götaland - Det goda 
livet är en långsiktig inriktning för vårt 
arbete. Hälso- och sjukvårdsansvaret 
och samverkan mellan kommunerna och 
regionen regleras i Hälso- och 
sjukvårdsavtalet som huvudmännen 
ska tillämpa. 
 

Handlingsplaner 
Temagrupperna tar fram årliga 
handlingsplaner som tydliggör de 
konkreta aktiviteter och processer som  
ska bidra till övergripande måluppfyllelse. 
Genomförandet av handlingsplanerna är 
linjeverksamheternas eget ansvar och däri 
ligger också ansvaret att utvärdera dem 
utifrån tänkt effekt. Handlingsplanerna  
som helhet följs upp och revideras via 
temagrupperna. 

 
  
 
 

 
 

INLEDNING  
Samverkansavtal: Löpande avtal tecknat av politiska samrådet 
och ledningsgruppen, med fastställt belopp.  
Samverkansplanen 2020-2023: underlag formulerat av politiker 
och tjänstepersoner baserat på lagstiftning och styrande 
dokument för ingående parter. 
Temagrupperna tar fram handlingsplaner med konkreta 
aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen. Genomförandet 
ligger på linjeverksamhetens eget ansvar.     

 

ÖVERGRIPANDE MÅL: Samverkan mellan kommun 
och region ska utjämna skillnader i hälsa.   

 

LÄS MER: 
www.vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/styrdokument  

http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/styrdokument
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/styrdokument
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Vårt uppdrag 
Ett arbete för att samordna insatser 
Samverkan är lagstyrt för de personer som är i behov av insatser från 
kommun och region. 
 
Inom Göteborgsområdet samverkar 
regionens hälso- och sjukvård, tandvård, 
kommunal hälso- och sjukvård, omsorg, 
socialtjänst samt skola. En viktig del i 
samverkansuppdraget är att arbeta 
förebyggande för att motverka framtida 
insatser. Minskade hälsoskillnader är ett 
gemensamt ansvar. Hälsan påverkas av 
ett antal faktorer och därför har 
ledningsgruppen för planperioden 
2020-2023 fastställt att arbetet inom 
vårdsamverkan i Göteborgsområdet ska 
beakta;  

» Socioekonomiskt utsatta grupper 
» Nyanlända till Sverige 
» Kön  
» Personer med funktionsnedsättning 

Brukarorganisationer ska vara 
representerade och involverade i 
temagruppernas arbete. 

Visionen Västra Götaland – Det goda 
livet är vägledande och hälso- och 
sjukvårdsavtalet är styrande 
 
» Parterna ska samarbeta utifrån 

respektive organisations politiska 
mål och uppdrag för ökad 
effektivitet i samordnade processer. 

» Kommun och sjukvård, Samverkan i 
Göteborgsområdet ska fungera som 
en gemensam arena för 
vårdsamverkan mellan berörda 
huvudmän i frågor som berör 
ingående parter.  

» Genom samverkan bidra till att 
resurser används på ett optimalt sätt. 

» Samverkan mellan parterna ska skapa 
förutsättningar för att brukare/patient 
ska uppleva insatserna som en helhet 
utan gränser. 

 

  

LÄS MER 
Vision Västra Götaland 
Hälso- och sjukvårdsavtalet 
Temagruppernas handlingsplaner 

VÅRT UPPDRAG 
Målgrupp: personer som är i behov av insatser från kommun 
och region. 
Att beakta: socioekonomiskt utsatta grupper, nyanlända till 
Sverige, kön och personer med funktionsnedsättning. 
En gemensam arena för vårdsamverkan mellan huvudmän. 
Visionen Västra Götaland – Det goda livet är vägledande. 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är styrande. 

EXEMPEL PÅ LAGSTIFTNING KRING SAMVERKAN 
Samordnad individuell plan 2 kap. 7 § SoL, 3 f § HSL 
Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning 5 kap. 8 a § SoL, 8 a § HSL 
Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2017:612  § 

https://www.vgregion.se/om-vgr/styrande-dokument/
https://www.vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/
https://www.vardsamverkan.se/dokument/hosavtal/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/temagruppernas-handlingsplaner-2020/
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Övergripande mål och syfte  

ÖVERGRIPANDE MÅL: Samverkan 
mellan kommun och region ska utjämna 
skillnader i hälsa.  

SYFTET är att effektivt samordna och 
individanpassa insatser så att den  
enskilde får hälso- och sjukvård,  
tandvård, stöd och omsorg av god kvalitet. 

Målbild 
Det övergripande målet beskriver de 
långsiktiga effekter vi eftersträvar. För 
att utveckla sammanhållen hälsa, vård 
och omsorg är tre fokusområden 
prioriterade av politiska samrådet.  

Prioriterade fokusområde   
Utveckla sammanhållen hälsa, vård och omsorg för individen genom att fokusera på:  

 

 
 
 
 
 
 

  

1.  
In- och utskrivningsprocessen 
 

2.  
Tidiga samordnade insatser för att 
främja hälsa och förebygga ohälsa 
 

3. 
 Fysisk hälsa vid psykisk 
ohälsa/sjukdom 

 

VÅRT UPPDRAG 
Övergripande mål: Samverkan mellan kommun och 
region ska utjämna skillnader i hälsa. 
Prioriterade fokusområden:  
1. In- och utskrivningsprocessen 
2. Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa 

och förebygga ohälsa 
3. Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

LÄS MER 
www,vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/omoss 

Målbild 

https://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/omoss
https://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/omoss
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Identifierade framgångsfaktor 
Vägledande framgångsfaktorerna identifierades av politiker och 
tjänstepersoner vid gemensam framtidsverkstad i maj 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÅRT UPPDRAG 
Framgångsfaktorer:  

1. Mandat och förankring 
2. Samverkan med tandvården 
3. Samverkanstrukturen vidareutvecklas 
4. Styrning och ledning 
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Styrsystem och årshjul 
Vårt styrsystem beskriver 
utgångspunkter och förutsättningar  
för vår organisering. 
 
Utgångspunkter 

• Lagar och författningar 
• Den politiska viljan  
• Invånare, brukare 

Förutsättningar 
• Styrande dokument 
• Förhållningssätt 
• Organisation och samordning 
• Roller och ansvar  
• Resurser 

 

Årshjulet ska leda oss i det arbete som 
ska göras inom vårdsamverkan och 
utgör en del av den systematik vi 
arbetar efter. Aktiviteter i årshjulet 
stödjer systematiken. I processen skapar 
vi underlag för kommande år genom: 

• Analys och identifiering 
• Strategi och planering 
• Uppföljning 
• Utvärdering och utveckling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÅRT UPPDRAG 
Styrsystemet beskriver utgångspunkter och 
förutsättningar för vår organisering. 
Årshjulet ska leda oss i det arbete som ska göras 
inom vårdsamverkan och utgör en del av den 
systematik vi arbetar efter. 

Läs mer 
www.vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/uppfoljning   

Årshjul 

Styrsystem 

http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/uppfoljning
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/uppfoljning
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Organisering
Kommun och sjukvård, Samverkan i Göteborgsområdet är en organisering 
som involverar politiker och flera chefsnivåer inom varje linjeorganisation. Vi 
är organiserade i grupperna politiskt samråd, politiskt presidium, 
ledningsgrupp, beredningsgrupp LGS, temagrupper, utvecklingsgrupp SAMSA 
och NOSAM.  
 

Resurser 
Som stöd för vårdsamverkan finns ett 
gemensamt finansierat samverkanskontor, 
grundbemannat med fem processledare 
och kommunikatör. 
 

Kommunikation 
Samtliga ledamöter/representanter i de 
olika samverkansgrupperna har ansvar 
att förankra frågor i egen verksamhet 
och vara informationsbärare till och från 
vårdsamverkansarenan. 
 
Stödfunktionen (processledare och 
kommunikatör) ska vara en länk i 
kommunikationen mellan det regionala, 
delregionala och lokala arbetet. 
 
 
Beslut 
Det är eftersträvansvärt att alla beslut 
sker i enighet. Om enighet inte uppnås i 
en fråga ska ärendet återremitteras för 
förnyad beredning eller strykas. 
 

Arbetsgrupper 
Utifrån behov kan LGS tillsätta tillfälliga 
uppdragsstyrda arbetsgrupper inom för 
att jobba med någon särskild 
fråga/problemställning. 
 
Politiskt samråd 
Berörda politiska organ från region och 
kommuner representeras av ordförande 
från respektive nämnder och styrelser 
som ordinarie representant samt 
ersättare från presidiet. 
 

Politiska presidiet 
Presidiet består av ordförande och vice 
ordförande i politiska samrådet, 
ordförande och vice ordförande i LGS 
samt processansvarig tjänsteperson från 
VGR/beställarnämnd. LGS processledare 
administrerar presidiets möten. 
 
 
 
 
 
 
 
 Förankring av ställningstagande/beslut  

i Ledningsgrupp, temagrupper och NOSAM 
innebär att varje huvudman ansvarar för 
att fatta beslut och genomföra det som 
överenskommits i den egna linje-
/organisation. 
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Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen (LGS) för 
Kommun och sjukvård, Samverkan i 
Göteborgsområdet arbetar på en 
strategisk övergripande nivå. 
Gruppen består av 
förvaltningschefer eller 
motsvarande mandat från ingående 
kommuner, primärvård samt 
sjukhus, närsjukhus, habilitering 
och hälsa, tandvård, beredande 
tjänstepersoner från kommun och 
region samt processledaren för LGS. 
 

Beredningsgrupp till LGS 
Beredningsgruppen består av presidiet i 
LGS och LGS:s processledaren. 
Temagruppernas ordförande bjuds in.  
 

Utvecklingsgrupp SAMSA 
Utvecklingsgruppen bemannas av 
ledamöter med erfarenhet och kunskap 
om gällande överenskommelser och 
riktlinjer. Gruppen är underställd LGS 
Beredningsgrupp och ska bidra till 
utveckling av samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård samt vara stöd/referensgrupp 
för temagruppernas arbete. 
  

ORGANISERING 
Processledare och kommunikatör som stöd. 
Ledamöter ansvarar för att förankra frågor och genomföra i 
den egna organisationen. 
Politiskt samråd: berörda politiker från region och kommuner. 
Ledningsgruppen (LGS): förvaltningschefer eller motsvarande 
mandat från region och kommuner 
Utvecklingsgrupp SAMSA ska bidra till utveckling av samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
 

LÄS MER 
www.vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/omoss  
 

http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/omoss
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/omoss
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Temagrupper 
Barn och unga, Mitt i livet, Psykiatri och Äldre. 
 

Uppdraget  
Processorienterade temagrupperna tar 
fram årliga övergripande 
handlingsplaner. Utgångspunkten för 
handlingsplanerna tas i de prioriterade 
fokusområden som har antagits i 
Samverkansplanen.  
LGS kan ge nya uppdrag under 
innevarande år. Temagrupperna har 
fullt mandat inom uppdragen. Uppdrag 
och aktiviteter planeras, genomförs och 
följs upp löpande genom 
minnesanteckningar, delårsrapport och 
årsberättelse.  

 

Uppföljning och utvärdering 
» Minnesanteckningar, aktuell 

handlingsplan och årsrapport 
publiceras på vårdsamverkans webb 
i samråd med kommunikatören.  

» Delårsrapportering sker vid 
Samverkanstorget Live och 
kompletteras med skriftlig rapport. 

» Genomförandet av temagruppernas 
handlingsplaner/aktiviteter är 

linjeverksamhetens eget ansvar och 
däri ligger också ansvaret att 
utvärdera dem utifrån tänkt effekt på 
målet.  

» Det är viktigt att samtliga chefsnivåer 
är delaktiga i besluten om samverkan 
och följer pågående arbete och 
resultat samt rapporterar om 
samverkan brister och det blir 
problem. 

Representation  
Temagrupperna består av 
verksamhetsansvariga chefer i 
linjeorganisationen eller annan 
nyckelperson med specifik kunskap. 
Representanten har kompetens utifrån 
temagruppens uppdrag och får mandat 
för arbetet från respektive huvudman.  
Uppdraget innehas under 1,5 år och 
roterar mellan kommun och region. 
Ordförande bjuds in till LGS 
Beredningsgrupp, ersättare utses inom 
temagruppen. 

 
  

TEMAGRUPPER 
Handlingsplan utifrån prioriterade fokusområden i samverkansplanen.  
Linjeverksamheten ansvarar för genomförandet av handlingsplaner. 
Samtliga chefsnivåer behöver vara delaktiga i besluten om samverkan. 
Representation: verksamhetsansvariga chefer i linjeorganisationen 
eller annan nyckelperson 
Kontinuitet och mandat för arbetet i representationen är viktigt. 
 

LÄS MER 
www,vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/temagrupper  

https://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/temagrupper
https://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/temagrupper


 
SAMVERKANSPLAN 2020-2023 

 
 
 
 

 
Kapitel: Temagrupper   Samverkansplan 2020-2023  Sida 9 

 

Temagruppernas delmål 

 

 

 

 

 PRIORITERADE FOKUSOMRÅDEN 

MÅLGRUPPER 

In- och utskrivnings-processen   Tidiga samordnade insatser för 
att främja hälsa och förebygga 
ohälsa 

Fysisk hälsa vid psykisk 
ohälsa/sjukdom 

BARN OCH 
UNGA 

 » Verka för ett välfungerande lokalt arbete 
för barn och unga med tydligt brukar- 
och barnrättsperspektiv. 

» Fokus på barnrättsperspektiv; särskilt 
fokus på delaktighet samt frihet från 
våld. 

» Tidig samverkan kring barn som har 
problem som visar sig på alla tre 
områdena: skolan, hemmet, socialt.   

» Tidigt identifiera barn som far illa. 

 

MITT I  
LIVET 

» Öka antal SIP.  

» Förbättra och utveckla god kvalitet i 
in- och utskrivningsprocessen 
genom att följa upp avvikelser, 
inkomna till LGS. 

» Att fler tackar ja till erbjuden 
munhälsobedömning. 

» Gemensam omvärldsbevakning kring 
samverkansfrågor. 

» Öka antalet Fysisk aktivitet på 
recept, FAR. 

PSYKIATRI » Ingen skrivs ut från slutenvården 
utan att planering finns. 

» Vård och stödinsatser samordnas och 
utformas efter individens behov. 

» Personer med psykisk sjukdom erbjuds 
vård och insatser inom samtliga 
livsområden enligt individuella behov. 

» God sammanhållen vård och omsorg 
med hjälp av ökad användning av SIP 
som verktyg. 

» Personal ska ha god kännedom 
om fysisk hälsa hos personer 
med psykisk sjukdom och de 
personer som har behov av 
insatser för förbättrad fysisk 
hälsa ska erbjudas detta av 
kommun, sjukvård och 
tandvård. 

ÄLDRE » En trygg och säker in och utskrivning 
till och från slutenvården för de 
sjuka äldre 

» En trygg och säker 
informationsövergång mellan 
vårdens huvudmän 

» Minska olämpliga 
läkemedelsanvändning 

» Kontinuitet i vårdkontakterna 

» Förbättra fysisk hälsa hos 
patienter med psykiatrisk 
diagnos 

» Kontinuitet i vårdkontakterna 

 

LÄS MER 
Temagruppernas handlingsplaner 

https://www.vardsamverkan.se/organisation/delregionalvardsamverkan/kommun-och-sjukvard---samverkan-i-goteborgsomradet/nyheter/temagruppernas-handlingsplaner-2020/
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Närområdessamverkan  
NOSAM 
 

Uppdraget 
NOSAM tar fram en egen handlingsplan 
med fokus på närområdesfrågor och 
utifrån prioriterade fokusområden i 
antagen Samverkansplan.. I uppdraget 
ingår att vara styrgrupp för lokalt 
Västbusarbete. Frågor som inte går att 
lösa på NOSAM-nivå förs vidare till 
temagrupperna genom kontakt med 
respektive processledare eller genom 
chefer i den egna linjen. Ett lokalt 
närområde omfattar geografiskt en 
stadsdel eller en kommun 
 

Uppföljning och utvärdering 
» Minnesanteckningar, aktuell 

handlingsplan och årsrapport 
publiceras på vårdsamverkans 
webb i samråd med 
kommunikatören. 

» NOSAM ska bjuda in 
specialistsjukvården vid behov. 

» LGS Beredningsgrupp och 
temagruppernas processledare 
träffar NOSAM:s ordförande och 
processtöd årligen. 

 

» NOSAM inbjuds till Samverkanstorget 
Live för delårsrapport. 

» Det är viktigt att samtliga chefsnivåer 
är delaktiga i besluten om samverkan 
och följer pågående arbete och 
resultat samt rapporterar om 
samverkan brister och det blir 
problem. 

Representation 
I NOSAM sitter valda områdes- och 
verksamhetschefer från primärvård, tandvård, 
kommun och stadsdel. Samtliga vårdcentraler 
i närområdet ska delta i NOSAM. 
Specialistsjukvården ska bjudas in vid behov. 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska medicinskt 
ansvarig för rehabilitering, medicinskt 
ledningsansvar inom skolhälsovården, socialt 
ansvarig samordnare samt 
folkhälsosamordnare kan delta om det finns 
behov. Temagruppernas processledare kan 
medverka vid NOSAM-möten i temaspecifika 
frågor. NOSAM-gruppen utser ordförande. 
Ordförandeskapet roterar mellan kommun 
och region. Kontinuitet och mandat för arbetet 
är viktig, ersättare utses inte. 

 
 
 

NOSAM  
Handlingsplan med fokus på lokala behov och utifrån prioriterade 
fokusområden i samverkansplanen.  
Frågor kan lyftas till temagrupperna genom processledare eller chef i 
den egna linjen. 
Representation: områdes- och verksamhetschefer från primärvård, 
tandvård och kommun. Vårdcentraler i närområdet ska delta. 
Specialistsjukvården och temagrupps processledare bjuds in vid behov. 
Kontinuitet och mandat för arbetet är viktigt. 

  

Läs mer 
www.vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/intro  
www.vardsamverkan.se/ 
goteborgsomradet/nosam  
 

http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/intro
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/intro
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/nosam
http://www.vardsamverkan.se/goteborgsomradet/nosam
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