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Uppdragshandling för 

koncernövergripande grupp     

Datum 2021-12-20 

Diarienummer HS 2021-01101  

  

 

 

Samordningsråd primärvård 

Ansvarsområde: Primärvård 

Uppdragsgivare: Koncernledningsgrupp hälso- och sjukvård 

 

Ett samordningsråd för primärvård behöver en annan sammansättning än övriga 

samordningsråd. Primärvården inom VGR har en hög grad av privata aktörer och 

ett mycket brett ansvarsområde varför det är nödvändigt med en större och 

bredare representation från verksamhets sidan samt viss representation från 

Koncernkontorets sida. 

Syfte med uppdraget   

Gruppen består av chefer som aktivt ska bidra i den gemensamma styrningen 

inom ansvarsområdet i hela Västra Götalandsregionen (VGR) samt representation 

från Koncernkontoret. 

Samordningsrådets uppgift är att framföra synpunkter från hela primärvården, att 

ge rekommendationer samt vara stöd/referensgrupp till Koncernkontoret. Gruppen 

har ett ansvar att, utifrån ett regiongemensamt perspektiv, bidra till jämlik vård 

och resurseffektivitet. Gruppen samverkar för att tillgodose invånarnas behov av 

hälso- och sjukvård och bidrar till utvecklingen av hälso- och sjukvården i VGR. 

Samordningsrådet ska stödja arbetet med Omställningen av vården med särskilt 

fokus på Nära Vård. Samordningsrådet ska aktivt föreslå insatser som kan 

överflyttas till och från annan vårdnivå samt tillsammans med Koncernkontoret 

bereda och underlätta överflyttning 

Uppdragsbeskrivning 

Gruppen ska aktivt bidra till att VGR kan erbjuda en god vård vilket innebär att 

vården är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, säker, personcentrad, effektiv, jämlik 

och tillgänglig. Gruppen ska arbeta för ökad regional samordning så att den 

samlade kapaciteten används på bästa vis. En sammanhållen, hälsofrämjande och 

förebyggande vård kräver samverkan för utveckling av vårdkedjor med fokus på 

patientens bästa. Det är angeläget att samordningsråden prioriterar att arbeta 

utifrån ”best practice”, bland annat genom samverkan med akademin, vårdgrannar 

och andra relevanta aktörer.  

Gruppens arbete ska utgå från VGR:s koncerngemensamma styrning av hälso- 

och sjukvård. Gruppen ska stödja en ändamålsenlig implementering av 

överenskomna och beslutade förändringar. Det är av största vikt att gruppens 

arbete och konsekvenser av föreslagna förändringar förmedlas vidare till 

primärvårdens verksamheter, Koncernkontoret är behjälplig i detta arbete. 

Gruppen ska 

• identifiera, initiera, driva och följa upp gemensamma frågor inom 

primärvårdens ansvarsområde. 
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• motta och bereda underlag till beslut avseende medicinska processer inom 

ramen för Framtidens vårdinformationsmiljö 

• förankra och etablera gemensamma processer och arbetssätt tillsammans med 

systemet för kunskapsstyrning, omställningen med flera 

• gemensamt prioritera utvecklingsinitiativ samt ta ställning till i vilken takt de 

ska genomföras 

• arbeta med innehåll i vissa regionala medicinska riktlinjer (RMR) speciellt 

gällande ansvarsfördelning samt länsgemensamma riktlinjer (LR) i samverkan 

med övriga aktörer 

• verka för en gemensam verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik och 

framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

• bidra till en god kompetensförsörjning, utbildning och fortbildning inom 

ansvarsområdet på kort och lång sikt 

• arbeta för att fattade beslut kan genomföras och i förekommande fall bidra till 

en plan för implementering 

• bereda och genomföra ärenden på uppdrag av koncernledning hälso- och 

sjukvård  

• vara referensgrupp i olika projekt och utredningar 

• föra dialog och samverka med primärvårdsrådet/kunskapsorganisationen, 

samordningsråden och med andra aktörer såsom läkemedelskommittén, 

Försäkringskassan och kommunerna utifrån ordnat överförande av insatser 

Arbetsorganisation  

Ordförande: Utses av koncernledning hälso- och sjukvård efter förslag från 

förvaltningscheferna. 

Deltagare: Deltagarna arbetar som ledare/ledningsansvariga inom aktuell 

verksamhet, med ansvar för patientsäkerhet, kvalitet, personal, ekonomi och med 

mandat att fatta beslut. Dessa utses av Närhälsan, Regionhälsan, Primör 

Vårdcentral och Primör Rehab. Inom vårdvalen ska VGR och privata vårdgivare 

ha samma antal deltagare. 

3 chefer vårdcentral utsedda av Primör vårdcentral 

3 chefer alt. primärvårdschefer vårdcentral utsedda av Närhälsan 

2 chefer rehabilitering utsedda av Primör Rehab 

2 chefer alt. primärvårdschefer rehabilitering utsedda av Närhälsan 

2 (eller 3) chefer utsedda av Regionhälsan 

1 chef utsedd av Folktandvården 

2 representanter från koncernstab beställning och produktionsstyrning utsedda av 

Koncernkontoret, en av dessa är koordinator. 

1 representant från koncernstab hälso- och sjukvård utsedd av Koncernkontoret 

Minst en deltagare också är medlem i Primärvårdsrådet. 

Adjungerade deltagare: Samordningsrådet kan besluta om adjungerade deltagare 

exempelvis representanter för regionala programområden, Habilitering & Hälsa, 

akademin osv. 

Undergrupper: Beslutas av ordförande 



Datum 2021-12-20 

Diarienummer RS 2019-03137 

 

3 (3) 

Samband och gränsdragning till andra uppdrag/koncernövergripande 
grupper 

Gruppens uppdrag är att bidra till samordning och lokalt genomförande. Principen 

är att linjen leder och ansvarar för den hälso- och sjukvårdsverksamhet som 

bedrivs i VGR medan kunskapstyrningen stödjer. 

Kommunikation  

Information om gruppen, dess deltagare och dess uppdrag ska finnas på intranätet 

vårdgivarwebben  

Mötesanteckningar ska föras vid alla möten och godkännas av ordförande. 

Anteckningarna ska publiceras på vårdgivarwebben. 

Beslutsordning  

Rapportering 

Ordförande rapporterar till kontaktperson utsedd av koncernledning Hälso- och 

sjukvård 

Deltagarna i samordningsråden rapporterar i sin ordinarie linjestruktur och 

ansvarar för att gruppens arbete och konsekvenser av föreslagna förändringar 

förankras i deltagarnas respektive förvaltningar/verksamheter. 
Till varje samordningsråd utses en kontaktperson bland deltagarna i 

koncernledning hälso- och sjukvård.  
 

Beslutsfattande  

I dagsläget finns det drygt 200 vårdcentraler varav cirka hälften drivs i privat regi och 

hälften i VGR regi samt drygt 130 rehab enheter i VGR varav drygt hälften drivs i privat 

regi och hälften i VGR samt den primärvård som regleras via vårdöverenskommelser, 

vilket betyder att ett samordningsråd för primärvård inte till fullo kan vara beslutsfattande 

men kan ha en drivande, stödjande och rådgivande funktion. 

Beslut kan fattas i kraft av de mandat som respektive deltagare har i sin förvaltning. 

Det innebär att: 

• Ordförande kan fatta beslut i enlighet med specifikt erhållna mandat. 

• Beslut kan även tas genom att var och en i gruppen via sina beslutsmandat 

i hemma verksamheten tar beslut i enlighet med vad gruppen kommit 

överens om, dock kan en sådan beslutsprocess inte vara heltäckande då 

primärvårdens verksamheter har många olika huvudmän. 

Uppdraget fastställs  

 

 

Jan Kilhamn 

Tf hälso- och sjukvårdsdirektör 

 

Uppdraget skickas till: Ordförande för genomförande och vidarebefordran till 

gruppen.  

Denna uppdragshandling gäller som längst 2 år från etablering av samordningsrådet. 

Modellen bör utvärderas innan förlängning. 
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