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Ny Tidsplan gemensam färdplan samt revidering 
av Hos-avtal, underavtal samt överenskommelse 



• Remissversionen klar 

https://www.vardsamverkan.se/
omraden/god-och-nara-vard/

• Går ut på remiss i september 
tillsammans med revidering 
HoS-avtal med bilagor

https://www.vardsamverkan.se/omraden/god-och-nara-vard/


Målgrupper

Målgrupper: personer som behöver insatser 

från både region och kommun

• Barn och unga

• Äldre

• Personer med psykisk funktionsnedsättning 

samt missbruk och beroende



nära vård

Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård

Målbild, målgrupper, förändrade arbetssätt, stärka förutsättningar 

Lednings- och 
samverkansstruktur  på 

länsgemensam samt 
delregional 

vårdsamverkansnivå

Framtagande av modell för 
uppföljning och analys

Revidering av hälso- och 
sjukvårdsavtalet samt 

underavtal/överenskommelse



Gemensam plan 
och aktiviteter

Aktiviteter VGR

Översikt över dokument 

Aktiviteter 

Kommunerna

Tillsammans kan vi bidra till en omställning mot en god och nära vård.



Nytt projekt- Primärvårdsuppdrag 

• Baserat på ny lagstiftning bör VGR och Kommunerna beskriva 
primärvårdsuppdraget med en utvecklad samverkan där patienten 
är i centrum!

• Vi är mitt i en rörelse nationellt – omställning till Nära vård 

Uppdragshandling till SRO i april



Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård
Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag 

Syfte

Att tydliggöra kommunernas respektive VGR:s primärvårdsuppdrag för 
att stärka primärvården som navet i utvecklingen inom hälsa, vård och 
omsorg

Uppdrag

Att kartlägga:
a.Hur kommunen beskriver sitt primärvårdsuppdrag
b.Hur VGR beskriver sitt primärvårdsuppdrag 

Att utifrån dessa beskrivningar identifiera samverkansområden och 
gränssnitt samt ta fram förslag till gemensam utveckling



Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård
Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag

Organisation  

• Uppdragsgivare: Samrådsorganet (SRO)

• Uppdragstagare: Hälso och sjukvårdsdirektör,  VGR och Direktör, VästKom.

• Styrgrupp: Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Arbetsgrupp 

- Processledare VGR 

- Processledare VästKom

- En representant från respektive kommunalförbundsområde samt Göteborgs stad

- Fem representanter från VGR

Vid behov adjungerande jurister  från VGR och kommunerna



Med primärvården som nav i utvecklingen av god och nära vård
Kommunernas och VGR:s primärvårdsuppdrag

5. Tidplan 

2021 -05 Uppstart av arbetsgrupp

2021- 11 Förslag klart

2021- 12 VVG 

2022-02 SRO 



Identifierade utvecklingsområden/aktiviteter 
på länsgemensam nivå 

Från revideringen av HoS-avtalet

✓Primärvårdsuppdraget (del 1 och del 2)

✓Framtagande av länsgemensam riktlinje för kriterier kring 
bedömning av insatser i kommunal hälso- och sjukvård – UH maj 

✓Framtagande av en länsgemensam öppenvårdsprocess  -
delprojekt 4 – augusti

✓Revidering av länsgemensam rutin samt vägledning inom 
rehabilitering och habilitering – UH maj 

• Jurist –identifierat frågor



Länsgemensamma riktlinjer (RMR i 
samverkan) 

Fortsatt arbete kring olika patientgrupper avseende patientsäkerhet 
ansvar, kompetens och resurser till exempel: 

▪ Andningshjälpmedel 

▪ Dialys

▪ Palliativ vård

1. Länsgemensam riktlinje

2. Insatser som kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser 
eller någon annan särskild kompetens kan en överenskommelse 
tas fram gällande kompetens och ekonomiska resurser mellan 
VGR och kommunerna


