
 

 

 

Uppdragshandling för Styrgrupp Vårdsamverkan 
Tidsram: 2022-2024  
 

Strategisk plan Vårdsamverkan Skaraborg 2022–2024 
Den strategiska planen ska vara ett stöd för Vårdsamverkan Skaraborg och ange riktningen 

för det fortsatta arbetet och utvecklingen av de gemensamma vård-, stöd- och 

omsorgsinsatserna.  

Planen utgår från förslaget om ”Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård” 

för att vi ska ha en aktiv och ansvarstagande roll i omställningsarbetet samt följa och 

implementera våra länsgemensamma överenskommelser.  

 

 
 

Med planen som stöd ska arbetet organiseras och formaliseras så att det stödjer 

omställningen till god och nära vård och säkerställer den enskildes behov av vård-, stöd- 

och omsorg med ett personcentrerat arbetssätt.  

Antagen strategisk plan 211124.pdf (vgregion.se) 

 

Uppdrag 
 Vara verkställande ledning och styrning för samverkansarbetet inom 

Vårdsamverkan Skaraborg.  

 Bidra/stödja till en gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling och 

ge rekommendationer/uppdrag till samverkande parter. 

 Implementera och följa upp det länsgemensamma arbetet i Vårdsamverkan samt 

god och nära vård på en skaraborgsnivå. 

 Verkställa utredningsuppdrag, organisering och finansiering av 

samverkanslösningar mellan parterna. 

 

 

Styrgruppens sammansättning:  
Skaraborgs sjukhus 2 repr  

https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/fardplan-nara-vard/
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-1021/SURROGATE/Antagen%20strategisk%20plan%20211124.pdf
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Närhälsans vårdcentraler 2 repr  

Primärvårdens rehab 1 repr  

Privata vårdcentraler 1 repr  

Skaraborgs kommuner 5 repr 

Ordförande i respektive samverkansgrupp och SHVO 

 

Adjungerad plats 

Habilitering och Hälsa 1 repr 

Folkhälsan Skaraborg 1 repr  

Folktandvården 1 repr  

Regionhälsan 1 repr 

Koncernstab Hälso- och sjukvård 1 repr 

Förbundsdirektör Skaraborgs Kommunalförbund 1 repr 

 

Kommunikation  
Deltagare i styrgrupp ansvarar för information och förankring till respektive huvudmän om 

arbetet i styrgruppen.  

Minnesanteckning förs vid sammanträden.  

Minnesanteckningar skall publiceras på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida.  

Den huvudman som innehar ordförandeskapet ska också svara för sekretariatet för 

styrgruppen. 

Arbetsformer 
Ordförandeskapet innehas under två år och växlar mellan sjukhus, primärvård och 

kommunerna. 

Ett arbetsutskott med tjänstemän från respektive part samt processtöd, bereder ärenden till 

styrgruppen.  

Styrgruppen ger uppdrag till samverkansgrupperna. 

 

Mötesfrekvens  

Styrgruppen sammanträder 4-6 gånger/år.  

Kommunikatör 
Parterna samfinansierar kommunikatörsuppdrag efter behov. 

 

Uppföljning  

Styrgruppen efterfrågar resultat för att kunna följa upp och vid behov stödja 

samverkansgrupperna eller motsvarande. 

Halvårsvis redovisar ordförande för respektive gruppering hur arbetet fortgår utifrån 

handlingsplanen samt lämnar en årsrapport till styrgruppen. 
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