
 
 

Årsbokslut för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021 

Uppdrag, syfte och målbild 

Närvårdssamverkans uppdrag är att stötta kommunerna och regionens verksamheter i det samarbete som 

krävs för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg till patienterna. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i medlemskommunerna samt primärvård, 

sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Verksamheten styrs av det Delregionala Politiska Samrådet 

bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen samt av en 

Styrgrupp bestående av tjänstemän. Det Politiska Samrådet beslutar om Inriktningsdokument för 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och 

budget för 2021.  

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att; 

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde för våra patienter/brukare 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 

Den målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är ”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans 

kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan som skapar mervärde 

och trygghet i vårdövergångarna.” Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett 

gemensamt delregionalt förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

Ekonomiskt utfall och förväntad utveckling 

Det ekonomiska utfallet 2021 är ett överskott på 298 374 kr. Förväntat budgeterat överskott var betydligt 

högre vid delårsrapporten. Anledningen till det relativt låga överskottet grundar sig i att en oförutsedd 

pensionskostnad på 450 000 kr tillkom vid årsslutet 2021. Ekonomisk dialog kring höjning av 

medlemsavgiften bör med fördel föras under 2022.  

Mål och mätetal  

För att uppnå ovanstående målbild skulle nedanstående målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs och 

har följts upp via resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till 

Delregionalt Politiskt Samråd och till Styrgrupp närvård flera gånger per år. För att indikatorerna ska uppnås 

måste det finnas en tydlig ledning och struktur, som möjliggör att rutinerna följs. 

1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5 %. 

Samtliga åtta kommuner ingår nu i avvikelsesystemet MedControl. Statistik från januari tom 

december 2021 visar ett resultat på 21 %. Målet nåddes därför inte. Orsaken till den 

bristande måluppfyllelsen är exempelvis bristande ledning, styrning, uppföljning, följsamhet 

till rutin samt prioritering.   
 

2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis. 
Månadsresultaten januari-december 2021 har ett genomsnitt på 13,3%. Målet har uppnåtts 
och samverkan har fungerat väl.  



 
   
 

3)   Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad  
  läkemedelsgenomgång genomförts de senaste 12 månaderna,  

  ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin). 
  Enligt Munin, en medicinsk kvalitetsuppföljning för vårdcentraler, påvisar resultatet en  
  minskning med 3,63% (jan-dec 2021). Målet har alltså inte uppnåtts. Resultaten  

  har med jämna mellanrum skickats till Per Svensson och Maritha Bäck, ansvariga i Styrgruppen för  
  vårdcentralerna och då redovisas det per vårdcentral. Anledningen till den bristfälliga  
  måluppfyllelsen sägs vara primärvårdens belastning kring vaccinationer och PCR- prover för  

  covid-19 samt för att patienterna själva avböjt besök på vårdcentral på grund av pandemin. Detta  

  är en del i den upplupna vårdskulden. Motsvarande siffra för hela VGR är en minskning med  

  5,42%.  
 

4)    Antal påbörjade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 1 800  

        stycken på årsbasis.  
Enligt regionstatistik uppfyller vi inte ovanstående målresultat kopplat till utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård, då resultatet i december 2021 är långt under målvärdet (727 st).  

Statistik visar också att verksamheter som inte använder SAMSA har kallat till 523 stycken 

SIP. Ett fortsatt utvecklingsbehov finns, exempelvis måste samtliga verksamheter in i SAMSA 

samt att samtliga som har ett samordningsbehov i samband med utskrivning från sjukhus ska 
erbjudas en SIP.  

 

5) Egengranskning ska genomföras följt av ett förbättringsarbete 

                Vissa verksamheter har genomfört en egengranskning under våren som planerat och  
                övriga verksamheter var uppmanade att genomföra sin egengranskning under hösten.  

                Parallellt med detta pågår ett arbete med att ta fram en gemensam mall för  

                egengranskning som ska testas under våren 2022. Målet kan inte anses uppnått då  

                endast fyra kommuner och delar av primärvården har lämnat in sin rapport om  

                egengranskning.  

 

Sammanfattning: Under 2021 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 

samarbetet har fortsatt förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner 

för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt under våren hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 

och 2021 har varit annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i 

och hålla ut samt på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig 

information.   

     Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen,     

     exempelvis Tidig upptäckt, Tidiga insatser för små barn, Suicidprevention, Nära vård samt  

     arbetet med Samordnad Individuell Plan (SIP).  

   Genomförda aktiviteter 2021 
 

• Spridningskonferens 26 februari. 

• Under våren samordnat arbetet kring Covid-19 i Närvårdssamverkan samt samordnat frågor kring 
vaccinationer.  

• Arbetat med Nära vård och Strategi för hälsa.  

• Arbetat med suicidprevention. 

• Inlett en samverkan med polis och räddningstjänst. 



 
 

• Mini-Maria Södra Älvsborg har påbörjat sitt arbete i ordinarie verksamhet. 

• Utvecklingsdag den 29 oktober för Styrgrupp närvård. 

• Workshopar kring samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 7 och 12 oktober. 
Samtliga projekt, som Närvårdskontoret servar och samordnar, har inom ramen för sina uppdrag 
genomfört möten, workshopar och föreläsningar. 

 


