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Uppdrag till uppdragsgruppen Vårdövergång i Samverkan
Uppdragsbeställare
Styrgrupp närvård, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Uppdragsmottagare
Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan, Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
För vidare information kring denna uppdragsgrupp, se gruppens verksamhetsplan för 2019.
Uppdragsbeskrivning








Utföra egengranskning, för att kvalitetssäkra verksamheten/verksamheterna. Detta ger
underlag för bedömning av följsamhet till regiongemensam rutin och kvaliteten i de
elektroniska meddelandena. Likaså ska vi genom bland annat granskning av avvikelserna se
följsamheten till rutiner kopplat till lagen om utskrivning ifrån sluten hälso- och sjukvård.
Utveckla och förbättra arbetet med avvikelser, den gamla avvikelsehanteringen existerar så
länge vi inte har någon annan eller bättre lösning. Uppdragsgruppen Vårdövergång i
Samverkan skall dock utarbeta ett bättre hanterande kring avvikelserna samt att vi behöver
utveckla vår syn på avvikelser. Vi skall se avvikelserna som en del i ett förbättringsarbete.
Medverka för fortsatt utveckling av IT-tjänsten för Samordnad vård- och omsorgsplanering.
Denna grupp är ”bollplanket” och stödet till våra regionala representanter i SAMSA.
Genomföra workshops, för olika teman, i syfte att stärka, utveckla och förbättra samverkan
och förståelsen för varandras verksamheter.
Frågor som Styrgrupp närvård anser behöver omhändertas kring äldre, ges som uppdrag till
Uppdragsgrupp Vårdövergång i Samverkan.

Syfte
Hålla i, förbättra/utveckla och hålla ut i de strukturer som finns och skapas gällande en
samordnad hälsa, vård och omsorg. Syftet är vidare att skapa en trygg och säker vård, i
vårdövergångarna.
Målgrupp
Vårdgivare inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Bakgrund
Bakgrunden till samtliga uppdrag är att ta tillvara kompetens, för att skapa en långsiktig och
hållbar struktur i alla våra processer gällande vårdövergångarna i samverkan. För att
säkerställa ingångar i Närvårdssamverkan kopplat till den regionala nivån, måste denna grupp
med dessa uppdrag finnas.

UPPDRAGSHANDLING

Resurser
Uppdragsgruppen Vårdövergång i Samverkan representerar kommun, sjukhus och
primärvård. Inga ekonomiska incitament ges för uppdraget. Kostnader för workshops
arrangeras av medel antingen inom ramen för Närvårdssamverkans ordinarie budget eller
finansieras av medlemmarna själva, och ska därför minimeras.
Rapportering
Rapportering sker till AU och Styrgrupp närvård vid behov. Uppstår problem under arbetet
meddelas detta Närvårdskontoret som lyfter frågan, i första hand, till AU.
Med jämna mellanrum skall även Närvårdssamverkans Delregionala Politiska Samråd
informeras och delges resultat.
Tidsplan för uppdragen
Uppdragen ges på årsbasis och förlängs och/eller förnyas varje år. Vid behov tillkommer
också nya uppdrag och dessa kan vid behov ha en annan tidsbestämmelse.

