Dokumenttyp

Uppdrag

Uppdragsbeskrivning

Samordningsgruppen

Upprättat av

Utfärdsdatum

Carina Westerelve

2013-05-30

Godkänt av

Datum för godkännande

SIMBAs politiska samrådsgrupp

2013-05-30
2018-11-09 (revision)

Sida 1 av 3

Uppdragsbeskrivning för samordningsgruppen
Inledning
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för Den Nära
Vården i mellersta Bohuslän.
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Därmed ges förutsättningar för
en långsiktig planering, styrning och ledning.
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Vården och insatserna ska av den
enskilde upplevas som sömlös.
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera
framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Närvårdssamverkan ska också främja en jämlik vård.
Grupper som särskilt ska uppmärksammas:
•
•
•
•
•

Barn och unga vuxna med utsatt situation
De mest sjuka äldre
Personer med psykisk ohälsa
Personer med funktionsnedsättning
Personer med behov av vård i livets slutskede

Närvårdsamverkan SIMBA utgår från politiskt antagen genomförandeplan för den nära
vården.

Syfte
Syftet med samordningsgruppen är att koordinera, följa upp, utveckla och fatta
inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor.
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Uppdrag
• Verkställa genomförandeplanen.
• Prioritera och fatta inriktningsbeslut i frågor med vårdsamverkanskaraktär mellan
kommun och region i SIMBA.
• Säkerhetsställa att kommunikation gällande vårdsamverkansarbetet sker med
berörda parter.
• Hantera frågor som lyfts från utvecklingsgrupperna eller närområdesgrupperna.
• Fatta beslut om att tillsätta eller avveckla utvecklingsgrupper resp. specifika styr- och/eller
arbetsgrupper när behov uppstår

• Följa upp resultaten av närvårdssamverkan samt återrapportera till den politiska
samrådsgruppen.
Samordningsgruppen har möten två gånger per termin samt däremellan vid behov.

Representation
Representanterna i samordningsgruppen ska sitta på mandat från sin politik som finns
representerad i den politiska samrådsgruppen och följande organisationer ingå med
ordinarie representanter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden
Vårdcentraler (offentlig och privat, bvc inkluderat)
Rehabiliteringsenheter (offentlig och privat)
Region gemensam hälso- och sjukvård (RHS)
Habilitering och hälsa
Tandvården
Kungälvs sjukhus
Ale kommun (hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ och familjeomsorg, samt
elevhälsa)
Kungälvs kommun (hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ och familjeomsorg,
samt elevhälsa)
Stenungsunds kommun (hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ och familjeomsorg,
samt elevhälsa)
Tjörns kommun (hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ och familjeomsorg, samt
elevhälsa)
SIMBAs processledare

Följande organisationer adjungeras in med representant:
• VGR/kommunerna -Folkhälsoplanerare
• Göteborgs kommunalförbund (GR)
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Med hänsyn till komplexiteten i samverkansfrågor och utveckling av samverkan äger inte
representanterna rätt att utse ersättare vid förhinder. Det ingår i var och ens uppdrag som
representant att i förväg lämna synpunkter vid förhinder och i efterhand inhämta
information från mötena. Vidare ingår det i uppdraget att säkerställa informationskedjan till
och från samordningsgruppen inom den egna organisationen och/eller de organisationer
man representerar.
Ordförandeskapet
Ordförandeskapet i samordningsgruppen och ordförandeskapet i den politiska
samrådsgruppen omfattas av samma nämnd/styrelse. Ordförandeskapet är roterande
mellan de olika huvudmännen och löper över en period om två år.
I samordningsgruppen finns också en vice ordförande. Posten som vice ordförande innehas
av den av huvudmännen som inte har ordförandeskapet. Det vill säga att när regionen har
ordförandeskapet är det någon av kommunerna som bestätter vice ordförandeposten och
vice versa.
Inom SIMBA finns beslut om att ordförandeskapet ska innehas av någon av de utförande
verksamheterna. Detta medför att privata vårdgivare inte kan inneha ordförandeskapet då
de är representerade av Västra hälso- och sjukvårdsnämnden i den politiska
samrådsgruppen.

