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Inledning 

Aktivitetsplanen har arbetats fram inom projektet Nära vård i Södra Älvsborg och kommer att 

genomföras i befintliga och nyuppkomna uppdragsgrupper/grupper. Uppdragsgrupp hälsa, får 

hantera de frågor som rör befolkningen mitt i livet. Aktiviteterna tar utgångspunkt i den delregionala 

färdplanen Nära vård och aktivitetsplanen är strukturerad utifrån huvudrubriker som har koppling till 

de aktiviteter som listas i den delregionala färdplanen. På så vis får aktivitetsplanens insatser en 

tydlig koppling till den delregionala färdplanen. 

Aktivitetsplanen är ett levande dokument som kan komma att förändras under tidens gång. 

Ambitionsnivån är hög.  Vissa av aktiviteterna är långsiktiga och åter andra är kortsiktiga. För att 

pröva nya arbetssätt kan pilotstudier genomföras inom aktuellt område, med syfte att säkerställa att 

arbetssättet fungerar bra och är genomförbart innan det kan implementeras i hela 

Sjuhäradsområdet. Dessa kommer läggas in i aktivitetsplanen.  

1. Den primära vården är navet 

 

1.1 Samverkan kring sköra äldre 
Omställning av vården innebär förändrade arbetssätt inom hälso-och sjukvården. I den nära vården 

är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har primärvården (region och 

kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens 

sjukhusbaserade specialistvård. 

Sköra äldre är en prioriterad patientgrupp i omställningen mot Nära vård och de behöver 

omhändertas på bästa sätt efter deras specifika behov.  

En vårdavdelning för sköra äldre ska byggas upp på SÄS i samverkan för att kunna möta ovanstående 

behov. Nära samarbete med kommun och primärvård kommer bidra till att patienten får en god och 

sammanhållen vård i hela vårdkedjan.  

1.1.1 Ansvar 

Nätverksgrupp Nära vård tillsammans med några representanter från uppdragsgrupp Vårdövergång i 

Samverkan. Gruppen kan också adjungera in andra för uppdraget viktiga personer.   

1.1.2 Hur?  

Projektsamordnaren kommer tillsammans med ett antal kunniga personer ifrån kommun och region 

ta fram nya samverkansrutiner och gemensamma arbetssätt för målgruppen sköra äldre. Med i 

arbetet är också Göteborgs universitet & Chalmers, då evidensperspektivet ska lyftas fram och 

befästas.  

1.1.3 När?  

Arbetet startas upp under våren 2022. 

1.1.4 Uppföljning  

Insatsen följs upp av Styrgrupp närvårds representanter samt av Närvårdskontoret.  
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1.2 Att utveckla mobil vård/team över organisationsgränser 
I dagsläget är endast denna aktivitet aktuell inom detta område. Andra aktiviteter som uppstår 

adderas till aktivitetsplanen och ansvarig är Närvårdskontoret. 

  
1.2.1 Ansvar 

Utsedd person på Närvårdskontoret och uppdragsgrupp psykisk hälsa. Styrgrupp närvård är ytterst 

ansvariga för arbetet.  

 

1.2.2 Hur?  

Genom analys och samtal gemensamt komma fram till förbättringar och till ett mobilt team inom 

psykiatrin. Teamen läggs under paraplyet Mobil närvård.  

1.2.3 När?  

Arbetet genomförs kontinuerligt samt under våren 2022.  

1.2.4 Uppföljning  

Styrgrupp närvård ansvarar för uppföljning, ihop med Närvårdskontoret.  

 

1.3 Digitalisering 
En digitaliseringsplan ska tas fram. Målbilden är en visionär beskrivning av framtiden som inspireras 

till att sätta i gång digitaliseringsresan och ska framför allt beskriva hur vi kommer att klara 

framtiden. Detta i vetskap om att demografiska förändringar kommer att leda till ett kraftigt utökat 

vårdbehov.  

Utifrån målbilden görs ett gemensamt arbete om vägen dit för att ta fram konkreta aktiviteter som 

leder oss mot mål. Hur ser en digitaliseringsplan ut och vilka aktiviteter ska prioriteras först och som 

också är relevanta redan idag i ett första steg mot målbilden? 

I dagsläget är endast denna aktivitet aktuell. Andra aktiviteter som uppstår adderas till 
aktivitetsplanen.  
 

1.3.1 Ansvar 

Närvårdskontoret och representanter ifrån Västra Götalandsregionen.  

1.3.2 Hur?  

Ansvariga för digitalisering inom VGR genomför tre workshops samt genomför individuella samtal i 

syfte att komma fram till planens innehåll med konkreta aktiviteter.  

1.3.3 När?  

Under januari-februari genomförs tre workshoppar utifrån dessa tas en digitaliseringsplan fram och 

presenteras för Styrgrupp närvård.  

1.3.4 Uppföljning  

Insatsen följs upp av Närvårdskontoret, Styrgrupp närvård samt av representanter från VGR.  
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2. Personcentrering 

2.1 Fortsatt fokus på SIP och att stärka den enskildes delaktighet i vården.  

 

3. Ökad samsyn och höjd kunskapsnivå om Nära vård i Södra Älvsborg 

3.1 Gemensam målbild ska tas fram och förankras. 

 

3.1.1 Ansvar 

Nätverksgrupp Nära vård. 

3.1.2 Hur? 

Genom samtal, dialog, workshops och utvecklingsdagar för olika professioner och på olika nivåer. 

Projektsamordnaren på Närvårdskontoret har kontakt med uppdragsgrupperna för att få/ha en 

helhetsbild av omställningen.   

 

3.1.3 När? 

Under 2022. 

 

3.1.4 Uppföljning 

Styrgrupp närvård samt nätverksgrupp Nära vård.   

3.2 Informationsspridning 
Nätverksgrupp Nära vård bistår med material om Nära vård och deltar i möten och aktiviteter. Det 

kan exempelvis handla om att sprida information, bidra med material/delta på workshop om Nära 

vård på lokala ledningsmöten i Närvårdssamverkan samt vara ett stöd till implementering av den 

delregionala färdplanen. 

3.2.1 Ansvar 

Nätverksgrupp Nära vård ansvarar för att informationsspridning sker.  

 

3.2.2 Hur? 

Genom workshops, fokusområden, deltagande på lokala ledningsgrupper och andra forum.   

 

3.2.3 När?  

Genomförs 2022–2023. 

 

3.2.4 Uppföljning 

Styrgrupp närvård och Nätverksgrupp Nära vård följer upp och värderar arbetet.  

 

3.3 Delregionala dialoger i SKR´s ledarskapsprogram Nära vård  
SKR erbjuder chefer, ledare och förtroendevalda att delta i ett ledarskapsprogram kring Nära vård 

under våren 2022. Syftet med programmet är att fylla på deltagarnas kunskaper i att leda storskalig 

förändring, där alla tillsammans äger de komplexa frågorna. Programmet ska leda till att deltagare 

knyter kontakter och underlättar samverkan lokalt och regionalt för att tillsammans driva 

omställningen. Utbildningen omfattar fyra tillfällen. Inom ramen för utbildningen ingår delregionala 

dialoger. Dessa delregionala dialoger anordnas av projektsamordnaren på Närvårdskontoret och 

deltagare i utbildningen. Även de som tidigare gått utbildningen bjuds in till dessa dialogträffar.  

 3.3.1 Ansvar 

Närvårdskontoret håller i det, ihop med utsedda deltagare från utbildningen.   
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3.3.2 Hur? 

Genom samtal och dialog.   

 

3.3.3 När? 

Under 2022–2023.  

 

3.3.4 Uppföljning 

Styrgrupp närvård och Närvårdskontoret.  

 

 

3.4 Fokus Nära vård   
Fokus Nära vård är namnet på digitala träffar med syfte att sprida kunskap och lokala, regionala 

nationella och internationella goda exempel.  

Information om varje tillfälle finns på Närvårdssamverkans hemsida där även anmälan finns. Bokade 

träffar under våren är: 

- 1 februari: En föreläsning om omställningen till en god och nära vård, Lisbeth Löpare Johansson, 

SKR. 

- 23 mars: Samarbete mellan region, kommun och civilsamhälle på lokala hälsocenter i Jönköping län 

Annette Frisk. 

3.4.1 Ansvar 

Projektsamordnaren på Närvårdskontoret samt Nätverksgrupp Nära vård planerar dagarna. 

Närvårdskontoret bistår med aktuella bokningar.  

3.4.2 Hur? 

Genom digitala träffar med inbjudna gäster.  

 

3.4.3 När? 

Tre tillfällen per termin och 45 minuter per tillfälle under 2022. 

 

3.4.4 Uppföljning 

Styrgrupp närvård.  

 

3.5 Nätverksgrupp Nära vård 
Ett nätverk med deltagare som arbetar med omställningen till Nära vård från både kommun och 

region för stöd, verkstad och samordning. 

3.5.1 Ansvar 

Projektsamordnaren på Närvårdskontoret håller ihop arbetet. 

3.5.2 Hur? 

Genom samtal, dialoger och gemensamma arbeten. 

3.5.3 När? 

Under 2022-2023. 

3.5.4 Uppföljning 

Styrgrupp Närvård. 


