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Uppdragsbeskrivning för Utvecklingsgrupp Äldre
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 interimistisk närvårdssamverkan inom
kommunerna Lerum och Alingsås, därmed skapades en formaliserad struktur för
närvårdssamverkan i området. Västra hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslutet att anta
den interimistiska närvårdssamverkansorganisationen i april 2017. Samtliga organisationer
med verksamhet i området har därefter anslutit sig.
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Därmed ges förutsättningar för
en långsiktig planering, styrning och ledning.
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Vården och insatserna ska av den
enskilde upplevas som sammanhållen.
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera
framtida vård- stöd och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Närvårdssamverkan utgår från den politiskt antagna Samverkansplanen för hälsa och den
nära Vården.
Målgruppen är de patienter och grupper i befolkningen som


Är 65 år och äldre



Vårdas i livets slutskede, oavsett ålder

och som samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både kommun
och region.
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Syfte och mål
Syftet med utvecklingsgruppen är att bereda frågor inom området när det finns behov av
delregional samordning. Målet är att den enskilde ska uppleva vård och omsorgsinsatserna som
en helhet utan gränser och att den upplevs som sammanhållen.

Uppdrag
Samordning
 Samordning på delregional nivå och verka för följsamhet till gemensamma avtal,
överenskommelser och handlingsplaner mellan Västra Götalandsregionen och Västra
Götalands 49 kommuner
Organisering
 Fungera som ledningsgrupp för det gemensamma arbetet och tillsatta arbetsgrupper
Ansvar
 Ansvara för en fördjupad beredning av olika frågor som har anknytning till området
 Ansvara för hantering av projekt, som har anknytning till området
 Lämna förslag till Samordningsgruppen på områden i behov av utveckling och
förbättring
 Ansvara för gemensamma ansökningar vid nationella satsningar för
verksamhetsutveckling som berör området
 Ansvara för att informera om organisatoriska förändringar i respektive verksamhet
som kan påverka förutsättningarna för samverkan
 Medverka till att sprida goda exempel
Uppföljning
 Avvikelsehantering vid brister i samverkan, inkluderar även meningsskiljaktigheter
och/eller ansvarsfördelningsfrågor
Utveckling
 Aktualisera och föreslå förbättringar
 Initiera gemensamma utbildningsinsatser/kompetensutveckling
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Representation
Ingående verksamheter utser sina representanter.
• Offentliga vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Privata vårdcentraler (vårdcentraler + rehab)
• Tandvården
• Alingsås lasarett
• Alingsås kommun (hälso- och sjukvård, myndighet)
• Lerums kommun (hälso- och sjukvård, myndighet)
Flera personer kan vid behov adjungeras till gruppen.
Utvecklingsgruppen utser en ordförande som ansvarar för att driva arbete framåt.
SAMLA processledare är sammankallande när utvecklingsgruppen träffas.

Kommunikation
Representanterna ska ha beslutmandat utifrån utvecklingsgruppens uppdrag och förankra
inom den/de organisationer man representerar mellan mötena. 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
utvecklingsgruppen inom den/de organisationer man representerar.

Mötesfrekvens
Utvecklingsgruppen träffas 3-4 veckor före Samordningsgruppens möten samt där emellan
vid behov.

