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Inledning
I Samverkansplan 2020-2023 beskriver vi hur kommun, primärvård, tandvård och
specialistsjukvård i Lerum-Alingsås ska samverka för att skapa förutsättningar för
samordnade insatser från de olika aktörerna. Parterna ska samverka utifrån
respektive organisations politiska mål och uppdrag för ökad effektivitet i samordnade
processer. SAMLA är den gemensamma arena för vårdsamverkan mellan berörda huvudmän
i frågor som berör ingående parter.

Vårdsamverkan SAMLA
SAMLA bildades år 2017 och är en samverkansorganisation/struktur för nära vård i Alingsås
och Lerum. Vårdsamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Samverkan bygger på
sammanhållna processer mellan flera vård- och insatsgivare där den totala kvaliteten i
samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen.
Arbetssättet i SAMLA utgår från huvudmännens samlade insats och personcentrerade
förhållningsätt för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv och ska kännetecknas
av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälsofrämjande förhållningssätt.

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

Övergripande Mål
Det övergripande målet är att erbjuda en sammanhållen och tillgänglig hälso- och sjukvård
och omsorg som ges med högsta kvalitet och patientsäkerhet, samt som alltid utgår från den
enskilde patientens behov och erfarenheter.

Mål och Syfte
-

Att stärka individens hälsa och reducera framtida vård- och insatsbehov samt
effektivt nyttja de gemensamma resurserna
Att individanpassa insatser så att den enskilde får hälso- och sjukvård, tandvård, stöd
och omsorg av god kvalitet
Syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter så att
individen upplever vård och omsorgsinsatserna som en helhet utan gränser.

Samverkan i SAMLA omfattas av:
 Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, Regionhälsan (all
primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och hälsa,
tandvården
 Sjukhusen i väster där Alingsås lasarett ingår och Södra Älvsborgs sjukhus
 Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsan i Alingsås- och Lerums kommun
 Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst

Målgrupp
De individer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har behov av vårdomsorg och stöd insatser från både kommun och region.
Grupper som särskilt bör uppmärksammas:
 Barn och unga
 Psykisk hälsa och/eller missbruk och beroende
 Äldre och personer med vård i livets slut
 Personer med funktionsnedsättningar i alla åldrar

Prioriterade Målområden





Psykisk hälsa
In- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Samordnad individuell plan - SIP
Kvalitetsförbättringar
o Avvikelser i samverkan
o Kommunikation

Organisering - Vårt uppdrag
Samordningsgruppen i SAMLA
SAMLA samordningsgrupp ansvarar för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan
vård- och insatsgivare. Samordningsgruppen har ansvaret att koordinera, följa upp, utveckla
och fatta inriktningsbeslut i frågor som är gemensamma.
Samordningsgruppen består av förvaltningschefer eller personer med motsvarande
beslutsmandat från kommun och region samt representanter för privata vårdgivare inom
vårdvalssystem som regleras av Lagen om valfrihet (LOV). Sedan november 2019 deltar även
ordförande för samtliga utvecklingsgrupper.

Utvecklingsgrupper i SAMLA
Utvecklingsgrupperna fungerar som samordningsgrupp på delregional nivå och verkar för
följsamhet till gemensamma avtal och överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen
och Västra Götalands 49 kommuner. Utvecklingsgrupperna uppdrag är att bereda frågor
inom området när det finns behov av delregional samordning. Representanterna från de
ingående verksamheterna har beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag.
Utvecklingsgrupperna tar fram handlingsplaner med konkreta aktiviteter som ska bidra till
måluppfyllelsen. Handlingsplanerna och dess aktiviteter kan förändras över tid och ligger
därmed som separata dokument skilt från Samverkansplanen. Transparens finns då dessa är
publicerade på hemsidan under varje utvecklingsgrupps sida. Genomförandet av framtagna
aktiviteter som beslutats/genomförts ligger på linjeverksamhetens eget ansvar.

Politiska samrådsgruppen i SAMLA
SAMLA politiska samrådsgrupp har till uppgift att med ett utförar- och beställarperspektiv
föra en regelbunden politisk dialog kring gemensamma närvårdsfrågor. Även att skapa
förutsättningar för politiskt samförstånd för att tillgodose medborgarnas behov av en väl
fungerande samverkan. Därutöver har den politiska samrådsgruppen till uppgift att följa upp
resultaten av vårdsamverkan utifrån de fastställda prioriterade målområdena.
Genomförandet bör ske i linjeorganisationen där utvecklingsgrupperna utgör basen för den
lokala samverkan och gemensamma arbetet för att nå målen.
Den politiska samrådsgruppen är sammansatt av ordförande samt en eller två valda
representanter från Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, Styrelsen för Närhälsan,
Regionhälsan, Styrelsen för habilitering och hälsa, Tandvårdsstyrelsen, Sjukhusen i Väster,
Styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus, Socialnämnden Alingsås kommun, Vård och
äldreomsorgsnämnden Alingsås kommun, Barn och ungdomsnämnden Alingsås kommun,
Kommunstyrelsen stöd och omsorgsutskott Lerums kommun, Kommunstyrelsen Lerums
kommun.
Grunden till samverkansplanen är politiskt beslutad i SAMLA politiska samrådsgrupp 2018
och revideras därefter årligen. Samordningsgruppen beslutar revideringar och det politiska
samrådet blir informerad och beslutar om uppdateringar.

Kommunikation
Samtliga ledamöter/representanter i de olika samverkansgrupperna har ansvar att förankra
frågor i egen verksamhet och vara informationsbärare till och från vårdsamverkansarenan.
Utifrån behov och frågeställning kan arbetsgrupper bildas under kortare tid med ett konkret
uppdrag. Processledare finns som stöd inom samtliga grupperingar.

Samverkansstruktur

