2019-05-20

Uppdragsbeskrivning för Ledningsråd samordnad hälsa, vård och
omsorg
Uppdragsgivare
Hälso- och sjukvårdsdirektör VGR, Ann Söderström och direktör VästKom, Thomas Jungbeck.

Ledningsrådets uppdrag
•

•
•

Säkerställa fortsatt förvaltning och utveckling av
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP, i VG

Exempel på ledningsrådets ansvarsområden
•
•
•
•
•

•
•
•
•

bereda frågor för politiska beslut
anpassa regional rutin och tillämpning
implementera, samordna, stödja och följa upp den regionala samt delregionala
utvecklingen av nya arbetssätt och processer i årliga förvaltningsplaner
för avvikelser i samverkan
ta fram specifikationer för fortsatt anpassning och utveckling av funktioner i ITtjänsten SAMSA för att stödja nya arbetssätt och processer
säkerställa fortsatt förvaltning av rutin samt utveckling av IT-tjänsten SAMSA och tillse
att leverantören utför nödvändig anpassning av systemet.
ansvara för utvecklingen av och verka för en ökad användning av SIP i Västra Götaland
ge och följa upp uppdrag samt ge strategisk vägledning till ledningsrådets
beredningsorganisation.
utse ordförande i tillfälliga och permanenta beredningsgrupper

Arbetsformer
Till stöd för ledningsrådet finns en beredningsstruktur med fasta samt vid behov tillfälliga
arbetsgrupper. Ordförande samt uppdrag för beredningsgrupperna fastställs i ledningsrådet. I
beredningen ingår processledare från VGR och VästKom samt funktionskoordinatorer från GITS
(Gemensam IT i Samverkan). Beredningen arbetar i nära samverkan med representanter från de
lokala vårdsamverkansorganisationerna enligt den modell som finns etablerad i SAMSA –
grupperingen. Beredningen tar fram förvaltningsplan som godkänns av ledningsrådet.

Sammansättning
Ordförandeskap samt vice ordförandeskap alternerar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom
vartannat år. Ordförande fastställs av VVG. Varje delregional vårdsamverkan utser två ledamöter, en
från VGR och en från kommunsidan till ledningsrådet. Ledningsgrupp för Samverkan i
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Göteborgsområdet (LGS) utser två representanter för region och två för kommunerna.
Ledningsrådet säkerställer tillsammans med vårdsamverkansorganisationerna att det blir en
jämn fördelning mellan slutenvård, primärvård och kommun. Ledamöterna ingår i
vårdsamverkansgruppernas ledningsstruktur och har mandat att fatta erforderliga beslut inom
ledningsrådets ansvarsområde.

Mötesfrekvens
Ledningsrådet kommer att behöva hantera en stor mängd frågor och förutsätts ha möte ca 1 gång
per månad med undantag under juli månad. Möten kan med fördel ske webb-baserat

Kommunikation
Kommunikatören för samverkansfrågor, anställd gemensamt av VGR och VästKom kommer att kunna
vara behjälplig med kommunikationsinsatser.

Mandat
Ledningsrådets förmåga att förvalta det fortsatta arbetet förutsätter att deltagarna har hög
legitimitet ibland kommunerna och VGR. Det måste finnas ett tydligt mandat för rådet att fatta
beslut i de frågor som ingår i uppdraget. Detta förutsätter att ledamöterna har en tydlig roll på
hemmaplan för att kunna förankra rådets arbete delregionalt, samt att ledamöterna behöver ha en
väl upparbetad kontaktyta med sina representanter i VVG.

Kompetens
•

Hos samtliga deltagare
o Vilja verka för utveckling av sammanhållna vård-och omsorgsprocesser i
samverkan
o Kunskap om hälso – och sjukvårdsprocessen, aktuellt regelverk samt
vårdsamverkan
o Strategisk förmåga
o Erfarenhet av verksamhetsansvar med förståelse för ekonomi- och
verksamhetskonsekvenser utifrån olika beslut
o Kunskap om nära vård

•

Bör finnas i hos en eller flera i rådet
o Kunskap om socialtjänst
o Kunskap om kommunal hälso-och sjukvård
o Kunskap om den politiska processen på regional nivå
o Kunskap om den regionfinansierade hälso- och sjukvården

Uppföljning
Uppföljning av det nya ledningsrådet sker inför verksamhetsåret 2021.
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Hälso- och sjukvårdsdirektör, VGR

Thomas Jungbeck
Direktör, VästKom
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