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Tillsammans för en hållbar omställning till en god och nära vård 
Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde och trygghet i 

vårdövergångarna. 

Utifrån länsgemensam färdplan i Västra Götaland har Närvårdsamverkan i Södra Älvsborg tagit 

fram en delregional färdplan för att säkerställa en god vård och omsorg nu och i framtiden. Till 

den delregionala färdplanen finns en aktivitetsplan med aktiviteter beslutade av 

Närvårdsamverkans styrgrupp.   

För att klara välfärden med en åldrande befolkning, och där även barn och unga med behov av 

vård och stöd ökar, behöver vården ställas om. Det är redan idag svårt att rekrytera personal 

och det riskerar att bli än svårare då andelen yrkesverksamma i befolkningen minskar. En 

omställning till nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt där det sker en förflyttning i 

sättet att arbeta. Ökad digitalisering är ett sätt att skapa nya sätt att arbeta och möta upp 

invånarnas behov. Det är både en möjlighet och samtidigt en utmaning. Inom området finns ett 

stort utbildningsbehov, både för både medarbetare och för invånare, för att kunna dra nytta av 

de möjligheter som digitaliseringen ger.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har definierat vad god och nära vård är. De menar att 

en god och nära vård utgår från individuella förutsättningar och behov. Den bygger på relationer 

samt är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. En god och nära vård bidrar till jämlik 

hälsa, trygghet och självständighet. Den grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit. 

Den riktigt nära vården är egenvården, där invånarnas förutsättningar för att ta eget ansvar för 

sin och familjens hälsa behöver förbättras genom hela livet. Förutsättningar skapas i första hand 

genom att förebygga ohälsa och arbeta proaktivt så hälsa bibehålls. I andra hand när ohälsa 

uppstått genom att ge invånarna verktyg för att hantera sin hälsa. Det kommer dels ske genom 

egna resurser dels i samverkan med vården. Digitaliseringen kommer att tillföra ytterligare 

möjligheter att själv kunna påverka sin livssituation.   

Närvårdssamverkan 

Målgrupper inom Närvårdsamverkan är individer som har behov av samordning från både 

region och kommun. Arbetet mot en god och nära vård styrs och leds av Styrgrupp Närvård 

med följande utgångspunkter för samverkan i Södra Älvsborg 

• Gemensamma övergripande prioriteringar 

• Vi har en kultur av tillit och samverkan, där var och en tar ansvar för sitt arbete och 

underlättar för steget före och efter för att skapa en sammanhållen vård  

• Mellanrum mellan verksamheter identifieras och omhändertas så att vård och omsorg 

upplevs som sömlöst 

• Vi utvecklar vård och omsorg tillsammans, prövar nya arbetssätt och sprider goda exempel 
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Viktiga inriktningar och önskvärda effekter av omställningen till en 

god och nära vård 

Den primära vården är navet 

Primärvården är navet i vården och samspelar med övrig hälso- och sjukvård samt med 

socialtjänst och skola. Den medicinska och tekniska utvecklingen innebär att vården blir allt 

mer specialiserad och att den enskilde kan behöva komma i kontakt med allt flera instanser för 

att få sina behov tillgodosedda. Samordningen mellan de olika instanserna behöver förbättras 

för att underlätta för patienter och närstående. De får idag ta ett stort eget ansvar för att 

koordinera vården och omsorgen. 

Viktiga inriktningar 

• Att invånare med kroniska sjukdomar och komplexa behov får sin vård med hemmet 

som bas 

• Att utveckla mobila vård/team över organisationsgränser 

• Att digitaliseringens möjligheter används för att möta den enskildes behov samt för att 

använda gemensamma resurser effektivt 

Önskvärda effekter 

• Att den enskilde vet vart och till vem den ska vända sig 

• Att det vid behov av samordning mellan olika huvudmän upprättas en Samordnad 

individuell plan (SIP), där mål och ansvarsfördelning i planen tydligt framgår för den 

enskilde  

• Att vård, skola och socialtjänst gemensamt använder sina resurser på ett effektivt sätt, 

både för den enskildes skull och för att hushålla med gemensamma resurser 

 

Hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande arbete 

Det är nödvändigt att förbättra hälsan hos befolkningen för att klara framtida demografiska 

utmaningar, där fler behöver välfärdstjänster samtidigt som den arbetsföra befolkningen 

minskar. Befolkningens hälsa under hela livet både påverkar och påverkas av välfärdens 

verksamheter. Därför är det av avgörande betydelse att förbättra hälsan hos invånarna att klara 

framtidens utmaningar. 

Viktiga inriktningar 

• Att skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle 

• Att skapa förutsättningar för att invånarna ska ansvara för sin egen vård 

• Att skapa god samverkan mellan den ideella sektorn, de regionala verksamheterna och 

de kommunala verksamheterna 

Önskvärda effekter 

• Att alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och rustas för att nå 

sin fulla potential 

• Att den enskilde kan ta ansvar för sin egen hälsa, detta för att undvika försämring, samt 

för att behålla och återta sin funktionsförmåga  

• Att den enskilde, utifrån att verksamheter har kunskap och upparbetade kontaktvägar, 

hittar de verktyg och de aktiviteter som fungerar för dem 
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Personcentrering 

Personcentrering är vägledande både som förhållningssätt och arbetssätt i omställningen till en 

god och nära vård. Det utgår från den enskilde behov och förutsättningar. Omställningen till 

Nära vård innebär att vården byter fokus från "Vad är fel på dig?" till "Vad är viktigt för dig?". 

Viktiga inriktningar  

• Att den enskilde är delaktig och får information och stöd utifrån sina förutsättningar  

• Berättelsen – att personalen lyssnar på den enskilde och vet vad som är viktigt för hen 

• Att dokumentation för den enskildes behov är lättillgänglig och att Samordnad 

individuell plan (SIP) upprättas vid behov 

Önskvärda effekter  

• Att vård- och omsorgsrelationen bygger på partnerskap med den enskilde 

• Att den enskilde är involverad och delaktig i sin planering, vet vad som ska göras och 

vart den ska vända sig 

• Att den enskilde känner trygghet och har möjlighet att hitta lösningar i vardagen för att 

leva i livet, inte i vården 

 

 

  


