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Uppdragsbeskrivning för samordningsgruppen
Inledning

Verksamheterna i Alingsås och Lerum anslöt sig till Södra Älvsborgs vårdsamverkansorganisation år 2010. När avtalet gick ut år 2015 ut valde Alingsås och Lerums kommun samt
Alingsås lasarett att inte förnya avtalet utifrån identifierat behov av en mer lokal samverkan.
Regionstyrelsen fattade i februari 2017 beslut om att det inte fanns några hinder för västra
hälso- och sjukvårdsnämnden att besluta om intermistisk närvårdsamverkan inom Lerum
och Alingsås kommuner och därmed skapa en formaliserad struktur för närvårdssamverkan i
området. Hälso- och sjukvårdsnämnd väster tog beslutet att anta den interimistiska
närvårdssamverkansorganisationen i april 2017.
Samtliga organisationer med verksamhet i området har därefter fattat beslut om att ansluta
sig.
Under mellantiden träffades organisationer med verksamhet i Alingsås och Lerums
kommuner utifrån en gemensam viljeinriktning att bilda en ny flexibel
samverkansorganisation.
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på konkret
verksamhetsnivå. Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur.
Närvårdssamverkan är till för invånare och patienter som har behov av samordnade och
samtidiga vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region.
Grupper som särskilt bör uppmärksammas:
• Barn och unga
• Personer med psykisk ohälsa och/eller missbruk
• Äldre och personer med vård i livets slut
Personer med funktionsnedsättningar finns i alla åldrar och inkluderas i de grupper som
särskilt bör uppmärksammas. Den vård som erbjuds och de insatser som beslut fattas om ska
anpassas efter individers olika förutsättningar.

Syfte

Syftet med samordningsgruppen är att koordinera, följa upp, utveckla och fatta
inriktningsbeslut i gemensamma strategiska samverkansfrågor.
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Uppdrag

• Årligen fastställa en handlingsplan utifrån en politiskt antagen plan för
närvårdssamverkan.

• Prioritera och fatta inriktningsbeslut i frågor med vårdsamverkanskaraktär mellan
kommun och region i SAMLA.
• Säkerhetsställa att kommunikation gällande vårdsamverkansarbetet sker med
berörda parter.
• Hantera frågor som lyfts från någon eller några av utvecklingsgrupperna.
• När behov uppkommer fatta beslut om att tillsätta eller avveckla utvecklingsgrupper
samt specifika arbetsgrupper.
• Följa upp resultaten av närvårdssamverkan samt återrapportera till den politiska
samrådsgruppen.
Samordningsgruppen har möten två gånger per termin samt där emellan vid behov.

Sammansättning
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
Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler, bvc och rehab)
Privata vårdcentraler (vårdcentraler, bvc och rehab)
Beställd primärvård
Habilitering och hälsa
Tandvården
Alingsås lasarett
Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS (vuxen- och barnpsykiatri samt barn och
ungdomsmedicin)
Alingsås kommun (hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ och familjeomsorg, samt
elevhälsa)
Lerums kommun (hälso- och sjukvård, äldreomsorg, individ och familjeomsorg, samt
elevhälsa)

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.
Ordförandeskapet
Ordförandeskapet i samordningsgruppen och ordförandeskapet i den politiska
samrådsgruppen omfattas av samma nämnd. Ordförandeskapet är roterande mellan de olika
huvudmännen och löper över en period om två år.
Inom 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 vise versa.

