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Uppdrag och bemanning Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg
Detta dokument ska tydliggöra representation och sammansättning i de olika grupper som
beskrivs i inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016-2018.
Lokal Ledningsgrupp,
Ledningsgruppen består av representanter från kommun, primärvård i närområdet,
specialistvård och tandvård. Personerna ska ha mandat och möjlighet att fatta beslut och föra
tillbaka frågor till huvudmannens ledningsgrupp för åtgärd. Antalet personer i
ledningsgruppen kan variera och sammansättning utöver ovanstående bestäms lokalt. T ex
kan folkhälsa och skola vara viktiga parter i det lokala arbetet. Kommunen ansvarar för
ordförandeskap och kallar till möten.
Lokal arbetsgrupp
Tillsätts av den lokala ledningsgruppen, som också utser deltagare.
Uppdragsgrupp
Kommun, primärvård och specialistvård ska vara representerade efter behov, i samtliga
uppdragsgrupper. I uppdragsbeskrivningen ska framgå vilken kompetens som krävs. Gruppen
kan kompletteras med lämplig kompetens vid behov, t ex från tandvård och skola.
Uppdragsgrupper kan variera i storlek och sammansättning beroende på uppdrag.
Styrgrupp
I Styrgruppen ingår en representant från varje kommun, sjukhus, Habilitering och Hälsa.
Vårdval VG Primärvård och Vårdval Rehab har två representanter, en representant från privat
verksamhet och en för offentlig verksamhet per vårdval. Tandvård och beställd primärvård
adjungeras till styrgruppens möten. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och
Koncernkontoret är representerade med tjänstemän, men har ingen rösträtt.
Styrgruppen fattar beslut om uppdrag, uppdragsgrupper, och kompetenskrav i dessa grupper.
Närvårdskontoret skickar ut förfrågan om deltagande i uppdragsgrupp.
Ordförande och vice ordförande utses bland representanterna för specialistvård, primärvård
och kommunerna för två år i taget. Närvårdskontoret är sekreterare och protokollen publiceras
på hemsidan
Delregionalt politiskt samråd
Samråd på politisk nivå sker i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds, Beredning
Välfärd och Kompetens, som utökas med nedanstående politiker.
Ordförande och andre vice ordförande i Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden eller utsedda
ersättare
Ordförande i Styrelsen för beställd primärvård eller utsedd ersättare
Ordförande i Primärvårdsstyrelsen eller utsedd ersättare
Ordförande i Styrelsen för SÄS eller utsedd ersättare
Ordförande i Styrelsen för Habilitering och hälsa eller utsedd ersättare
Ordförande i Tandvårdsstyrelsen eller utsedd ersättare
Boråsregionens politiska beredning Välfärd och kompetens och
Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har möjlighet att ta med en tjänsteman.
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Närvårdskontorets bemanning
På Närvårdskontoret arbetar koordinator/informatör och delregional samordnare för processen
Samordnad vård- och omsorgsplanering. Antalet ingående parter i Närvårdssamverkan styr
närvårdskontorets bemanning.
Möjlighet att anställa tillfälliga projektledare och/eller förändra ordinarie uppdrag för
tjänstemän i kommun och VGR finns.
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