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Datum § Rubrik Beslut  

2022-01-28 § 7 Resultat från Plan och budget 2021 Styrgruppen beslutar att det ekonomiska överskottet på 298 374 kr flyttas 
med till 2022. 

2022-01-28 § 13 Övrigt/Uppdrag hälsa 
 

Styrgruppen beslutar att ge projektledarna för Uppdrag hälsa fortsatt 
uppdrag att arbeta vidare enligt plan.  

2022-01-28 § 13 Övrigt/ Utvecklingsdagar 2022  
 

Styrgruppen beslutar att utvecklingsdagar genomförs på föreslagna datum, 
29 april och 7 oktober. 

2022-01-28 § 13 Övrigt/ Beslut kring strategisk plan, delregional 
färdplan Nära vård 

Styrgruppen beslutar att utkastet för den delregionala färdplanen för Nära 
vård ska gälla tills vidare.  

2022-02-25 § 19 Plan och budget  - Mål och mätetal 2022–2023 Styrgruppen godkänner förslaget på mål och mätetal som presenteras 
inklusive kostnaden till företaget We Care. Detta finansieras via 
Närvårdskontoret. 

2022-02-25 § 20 Aktivitetsplan Nära vård Styrgruppen beslutar att projekt Nära vård avslutas och arbetet går in i 
ordinarie verksamhet. Uppdragsgrupp Nära vård avslutas och en 
nätverksgrupp med representanter med särskilt uppdrag att arbeta med 
frågor rörande Nära vård tillsätts. Denna grupp startar sitt arbete den 1 maj. 

2022-02-25 § 24 Övrigt/Adjungerade i Styrgruppen Styrgruppen beslutar att representanter från tandvård och skola själva ska 
kunna bedöma och vara med på Styrgruppens möten när det är frågor som är 
aktuella eller adjungeras vid behov.  

2022-02-25 § 24 Övrigt/Styrgruppsmöte Styrgruppen beslutar enligt förslag och ny tid för nästa möte blir 1 april på 
eftermiddagen.  

2022-04-01 § 30 Plan och budget – Mål och mätetal 2022–2023 Eventuella kommentarer på information gällande patientenkäten till sjukhus 
och övriga verksamheter skickas till Ingela Sunneskär senast 6 april inför nästa 
AU där beslut tas.  



2022-04-01 § 31 Avvecklingsplan för projektet Nära vård samt 
Aktivitetsplan Nära vård – Nätverksgrupp Nära vård 
Beslut kring aktivitetsplan Nära vård 

Styrgruppen beslutar att aktivitetsplan enligt förslag ska gälla. 
 

2022-04-01 § 31 Avvecklingsplan för projektet Nära vård samt 
Aktivitetsplan Nära vård – Nätverksgrupp Nära vård 
Beslut och dialog kring Nätverksgrupp Nära vård 

Styrgruppen beslutar enligt nytt förslag och ett nätverk skapas utan uppdrag 
och de frågor som uppkommer i nätverket återkopplas till styrgruppen för 
fortsatt hantering. 

2022-06-03 § 48 Dokument kring permission Styrgruppen beslutar enligt förslag gällande rutinen för permission och att 
den ska börja gälla 2022-07-01.   

2022-09-09 § 60  Nära vård – samverkande sjukvård Styrgruppen beslutar att samverkande sjukvård ska införas med start i MUST-
området (Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo) och att samordnare 
ska anställas.  

2022-09-09 § 61 Förslag på åtgärd från Vårdövergång i Samverkan 
kopplat till in- och utskrivning från slutenvården 
samt arbetssättet från 1 september 2021. 

Ny delregional tillämpning för in- och utskrivning i slutenvården ska komma 
att gälla från mitten av januari 2023 och gemensamma utbildningsinsatser 
ska genomföras före detta.  

2022-09-09 § 64 Övrigt - Förslag på mötestider 2023 Styrgruppen godkänner förslaget för mötestider 2023. 

2022-09-09 § 64 Övrigt - Dokument kring Nivåstrukturering för hand- 
och armproblematik 

Styrgruppen godkänner förslag för Nivåstrukturering för hand- och 
armproblematik, med start direkt. 

2022-10-07 § 70 Förslag på arbete kring psykisk hälsa Styrgrupp närvård ger projektledarna för suicidprevention i uppdrag att ta 
fram ett konkret förslag för arbete inom psykisk hälsa 2023 som underlag för 
beslut.  

2022-10-07 § 72 Nära vård – Sköra äldre Styrgrupp närvård godkänner förslaget för Samverkansplan Sköra äldre. 

2022-10-07 § 72 Nära vård – Aktivitetsplan Styrgrupp närvård godkänner reviderad Aktivitetsplan Nära vård. 

2022-10-07 § 72 Nära vård – Samverkande sjukvård/Samsjukvården 
Södra Älvsborg 

Styrgrupp närvård godkänner Uppdragshandling Samsjukvården Södra 
Älvsborg med arbete i steg ett och två. Steg tre ska avvaktas till föregående 
steg är genomförda och utvärderade.  

2022-10-07 § 72 Nära vård – Mobil närvård, Samverkans- och 
arbetsrutiner 

Styrgrupp närvård godkänner Samverkansrutin Mobil närvård mellan SÄS, 
kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral.  
 
Arbetsrutinerna ska skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och 
verksamhetschef för hälso- och sjukvård i kommunerna för godkännande 
innan beslut tas kring dessa. 



2022-10-07 § 75 Delregional tillämpning vid in- och utskrivning från 
slutenvården samt beslut kring införandedatum 

Styrgrupp närvård godkänner ny ”Delregional tillämpning gällande in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Enskild med behov av samordning 
efter utskrivning från sjukhus” som ska gälla från 16 januari 2023 och 
presenterat upplägg för gemensamma utbildningsinsatser.  

2022-10-07 § 76 Säker hantering av prover med Analytix-Client Styrgrupp närvård ger arbetsgruppen som arbetar med Analytix-Client i 
uppdrag att ta fram en plan för ansvars- och kostnadsfördelning, 
utbildningsbehov med mera som underlag till beslut.  

2022-10-07 § 77 Övrigt - Arbetet med digitaliseringsplanen Styrgrupp närvård beslutar att arbetet med den delregional 
digitaliseringsplanen pausas tills vidare. 

2022-10-07 § 77 Övrigt - Uppdragsgrupp Barn och unga som fortsatt 
referensgrupp  

Styrgrupp närvård godkänner att projektet för fullföljda studier fortsatt kan 
ha Uppdragsgrupp Barn och unga som referensgrupp och att arbete också 
kan ske via de lokala arbetsgrupperna för samverkan. 

2022-11-11 § 87 Beslut – Fortsatt arbete kring psykisk hälsa Styrgrupp närvård beslutar att godkänna förslag för fortsatt arbetet inom 
området psykisk hälsa. 

2022-11-11 § 87 Beslut – Arbetsrutiner för Mobil närvård Styrgrupp närvård beslutar att godkänna följande arbetsrutiner: 
 
Arbetsrutin för samarbete mellan Palliativt team, vårdcentral och kommunal 
hälso- och sjukvård.  
Arbetsrutin för samarbete mellan vårdcentralens Mobila hemsjukvårdsläkare 
och kommunal hälso- och sjukvård. 
Arbetsrutin för samarbete mellan Mobilt akutläkarteam Borås, kommunal 
hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral.  
Arbetsrutin för Mobilt psykiatriskt team för barn och vuxna mellan 
vårdcentral, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst samt blåljus. 

 


