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ORGANISERING AV SAMVERKAN MELLAN REGIONKOMMUNEN OCH LÄNETS
KOMMUNER AVSEENDE VÅRD OCH OMSORG
-

Huvudpunkter i förslaget

Nedan redovisas de huvudsakliga delarna i den föreslagna strukturen för samverkan inom
området vård och omsorg. När beslut om den grundläggande strukturen föreligger kan uppdragsoch rutinbeskrivningar utarbetas i en gemensam implementeringsprocess. Schematiska bilder
över den föreslagna strukturen fogas till underlaget.
Gemensam struktur för samverkan
Samverkan skall vara en stödprocess som skapar ett värde för huvudmännens verksamhet.
Samverkans grupperingar kan enas om rekommendationer, men beslut fattas av behörig
medarbetare hos respektive huvudman. Frågeställningar i samverkan skall lyftas av ansvarig
ledning.
Samverkansarenor skall finnas för huvudmännens alla ansvarsnivåer.
Det skall finnas uppdragsformuleringar för samtliga grupperingar i samverkansstrukturen.
Samverkan skall följas upp regelbundet. Både vad gäller om själva samverkansprocessen fungerar
(processmått) och vad gäller om den skapar det värde som förväntas utifrån målsättningar och
direktiv (resultatmått).
En arena för samverkan kring patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor inrättas.
En koordineringsfunktion skall finnas. Den skall vara ett uppdrag med regional överblick, som
stödjer hela samverkansstrukturen. Funktionen skall ha ett tydligt uppdrag.
Samverkan på lokal nivå
Överenskommelser om utformningen av arenor för lokal samverkan skall slutas mellan
landstinget (Regionen) och samtliga kommuner. Dessa överenskommelser skall ha lika form och
stämmas av mot relevanta regionala avtal/överenskommelser.

Samverkan på regional nivå
Förtroendevalda
Utredningen föreslår regionala arenor för samverkan på såväl fullmäktige- som nämnds nivå. Detta
motiveras av önskemål om att ge tydligt utrymme för såväl behovsperspektivet som utförarfrågorna.
Regionfullmäktiges beredningar för folkhälsa och demokrati för respektive Södra Lappland,
Skellefteå-Norsjö och Umeåregionen, föreslås få i uppdrag att efter samråd med kommunerna i
fråga skapa arenor på Fullmäktigenivå för att utveckla befolkningsföreträdarperspektivet på
hälsofrågorna.
I förslaget till organisation för regionkommunen finns ett samråd knutet till regionkommunens
Hälso- och sjukvårdsnämnd (HSN). Detta samråd föreslås bestå av kommunala representanter på
nämnds-nivå och ledamöter från HSN.
Förslaget utgår från att samtliga kommuner är representerade i regional samverkan på nämnds
nivå. Respektive kommun utser en huvudsaklig representant till denna samrådsarena. Det bör
dock inte möta något hinder att annan nämnds representant deltar i möten som behandlar
angelägna frågor. Beredningsprocessen skall också inkludera berörda saknämnder.
Tjänstepersoner
På tjänstepersonsnivå föreslås en Länssamverkansgrupp (LSG) som hanterar frågor utan
åldersindelning. Gruppen består av en utsedd representant för varje kommun. Det kan
rekommenderas att kommunen utser tjänstepersonsrepresentation i LSG från den verksamhet
som också är kommunens huvudsakliga representant i samverkan på nämndsnivå. Från
landstinget utses de funktioner som bedöms ändamålsenligt efter hur Regionkommunens nya
organisation utformas. LSG kan inrätta beredningar och arbetsgrupper för de frågor man finner
lämpliga. Beredningar/arbetsgruppers uppdrag bör med jämna mellanrum revideras.
Frågor till länssamverkansgruppen aktualiseras av någon av gruppens medlemmar. För beredning
av ärenden till LSG-möten utser LSG inom sig en beredningsgrupp. För administrativ handläggning
svarar regional koordinator.
Rekommendationer från regionala arenor ska expedieras till respektive huvudman för beslut
(bifall eller avslag) och utfallet återrapporteras till samverkansorganet. Beslutsstatus publiceras
på gemensam sajt. Arbetssätt för att förenkla förankrings- och beredningsprocesserna hos
respektive huvudman kan utarbetas i en implementeringsprocess.

Schematiska bilder över den föreslagna samverkansorganisationen

