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Rapport om arbetet för en ny struktur för samverkan i 
Västra Götaland mellan kommuner och Västra 
Götalandsregionen. 
 

Bakgrund 
I maj 2014 påbörjades en utvärdering av ledningsstrukturen för samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Utvärderingen gjordes av Anita Boij 
och utmynnande i en rapport ”Tillit och förtroende skapar samverkan – Utvärdering av 
ledningsstrukturen för samverkan mellan kommuner och region i Västra Götaland”. 
Utvärderarens slutsatser och förslag visar att förändringar behöver göras i strukturen för att 
utveckla samverkan.  
 
Efter hantering och värdering av rapporten hos huvudmännen, via regionkansliet och de fyra 
kommunalförbunden, och efter beslut i LiSA 2015-02-05 fick VästKom och regionkansliet i 
uppdrag att ta fram förslag på hur en nyordning för ledningsstrukturen kan se ut och vad den 
bör innehålla.  Ställningstagandet på LiSA var: 
 
”Sammanfattningsvis kan konstateras att det råder stor samsyn kring slutsatserna i 
rapporten och den fortsatta inriktningen. Detta tar sig bland annat uttryck i att: 
 

 LiSA-gruppens sammansättning ska ha en starkare koppling till de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna 

 LiSA-gruppen behandlar frågor av strategisk natur 

 Länssamverkansgrupperna behöver ett tydligare uppdrag 

 Uppdragshandling tas fram till samrådsorganet 

 Öppenhet är viktigt 

 Positivt med gemensam hemsida 
 
Utifrån inkomna synpunkter kommer en arbetsgrupp med representanter från VästKom och 
regionkansliet att bereda frågan vidare och återkomma till nästa LiSA med ett gemensamt 
förslag till samverkansstruktur.  
Ställningstagande: Uppdra till regionkansliet och VästKom om att ta fram förslag till 
samverkansstruktur och återrapportera till nästa LiSA-möte”.  

 
Fortsatt process 
För att ta fram förslag på förändrad länsstruktur, byggd på tydligare koppling till de 
delregionala vårdsamverkansarenorna, har dialog förts med de fem 



 

2 
 

vårdsamverkansområdena1. Dialogen har förts utifrån ett antal frågor som tar sin 
utgångspunkt i LiSA-gruppens ställningstagande.  
 
Denna rapport sammanfattar dialogen och ger utifrån det förslag på hur frågor kan 
omhändertas för att bättre motsvara huvudmännens behov av en länsstruktur.  
 
Frågor till grund för dialog:  

 LiSA-gruppen behöver starkare koppling till de delregionala vårdsamverkansarenorna 
– hur ska den representationen se ut? 

 Kan äldreområdets länsgemensamma handlingsplan utgöra förebild för även 
länssamverkansgruppens psykiatri arbete – d.v.s. att fasta länssamverkansgrupper 
formulerar ett antal gemensamma målområden att arbeta med och följa upp? 

 Hur ska representationen från delregional vårdsamverkan till 
länssamverkansgrupperna se ut? 

 Hur ser ni på bildandet av en länsgemensam grupp inom barn och unga området? 
Kopplingen till Västbus och hur ska i så fall representationskapet i denna grupp se ut? 

 Kan delregional vårdsamverkan hjälpa länsnivån i bildandet och driften av en 
länsgemensam webb-portal? 

 Var och hur ska tvister lösas? 

 Ska det finnas särskilda resurser för att driva samverkansarbetet på länsnivå och hur 
ska det organiseras? 

 Upplever ni att det finns koppling mellan den delregionala politiska styrningen och 
den på länsnivå, d.v.s. SRO? 

 

Sammanfattning av dialog med vårdsamverkansområdena 
Generella synpunkter från samtliga fem områden: 

 Nyttan och nödvändigheten med länsstrukturen behöver beskrivas tydligare. Det är 
oklart idag. 

 Gör en ny struktur enklare. 

 Kalla den nya strukturen för ”stödstruktur” för delregional och lokal samverkan, det 
är inte en ledningsstruktur. 

 Stärk kopplingen mellan LiSA och delregional vårdsamverkan.  

 Arbeta tydligare med kommunikation för att underlätta för delregional samverkan. 
 
Synpunkter på dialogfrågorna:  
LiSA-gruppen behöver starkare koppling till de delregionala vårdsamverkansarenorna – 
hur ska den representationen se ut? 
Alla fem vårdsamverkansgrupper vill ha en starkare koppling till LiSA genom att 
representanter från vårdsamverkansområdena ingår i gruppen. Vårdsamverkan vill utse sina 
representanter själv. Två vårdsamverkansområden betonar vikten att det bör vara en 
representant från varje huvudman för att få balans, ett tycker att det är viktigare att LiSA-
gruppen inte blir för stor och förordar en representant. Flera har påpekat att man på 
delregional nivå ser sig som minst tre parter; socialtjänst, primärvård och sjukhus, ibland 
även skola, inte som kommun och region.  
                                                           
1 Södra Älvsborg – styrgruppsmöte 13/3, Vårdsamverkan Skaraborg – möte med ledningsgruppsrepresentanter 13/4, Samverkan i 
Göteborgsområdet – möte med ordf. och vice ordf. 13/4, Vårdsamverkan Fyrbodal – ledningsgruppsmöte 17/4 samt SIMBA – möte med 
AU 22/4. 



 

3 
 

 
Kan äldreområdets länsgemensamma handlingsplan utgöra förebild för även 
länssamverkansgruppens psykiatri arbete – d.v.s. att fasta länssamverkansgrupper 
formulerar ett antal gemensamma målområden att arbeta med och följa upp.  
Här är det ett svagt intresse totalt sett. Ett område är positivt, ett försiktigt positivt, ett 
splittrat och två negativa. Alla säger att länssamverkansgruppernas roll och uppdrag är 
otydliga idag. Det råder osäkerhet kring vilka frågor en länssamverkansgrupp kan arbeta 
med. Man uttrycker också att det är svårt att se vilka frågor som är gemensamma och var de 
hanteras bäst. 
 
Hur ska representationen från delregional vårdsamverkan till länssamverkansgrupperna se 
ut? 
Vårdsamverkansområdena själva vill utse representanter till de olika grupper som ska arbeta 
med frågor på länsnivå. 
 
Hur ser ni på bildandet av en länsgemensam grupp inom barn och unga området? 
Kopplingen till Västbus och hur ska i så fall representationskapet i denna grupp se ut? 
Bilden är splittrad om det är ett bra förslag att bilda en länssamverkansgrupp barn- och 
unga. Det har inte presenterats något tydlig idé om representationskap. Budskapet från 
samtliga vårdsamverkansgrupper är att om det ska finnas en grupp ska den dock bygga på 
Västbus. Ingen vill ha två separata grupper. 
 
Kan delregional vårdsamverkan hjälpa länsnivån i bildandet och driften av en 
länsgemensam webb-portal? 
Delregional vårdsamverkan har för egen del prioriterat finansiering till kommunikationsstöd 
på olika sätt och i olika omfattning, och man har svårt att se hur en sådan lösning på 
länsnivån ska se ut. Däremot uttrycks ett stort behov av att länsgemensamt material 
kommuniceras länsgemensamt. Det är en tydlig önskan från delregionerna att en gemensam 
webbportal för länet skapas.  
 
Var och hur ska tvister lösas? 
Tvister och samverkansproblem finns, men dialogen har inte lett till konkreta förslag.  
 
Ska det finnas särskilda resurser för att driva samverkansarbetet på länsnivå och hur ska 
det organiseras? 
Det finns behov och förväntan om att samordning ska ske på länsnivå. Omfattningen och 
behoven är svår att bedöma för vårdsamverkansgrupperna.  
 
Upplever ni att det finns koppling mellan den delregionala politiska styrningen och den på 
länsnivå, d.v.s. SRO? 
I den mån frågan diskuterats på våra möten så upplever man en bristande koppling. En del 
tycker det är viktigt med politisk styrning, andra tycker att det krånglar till och skapar 
otydlighet. 

Slutsatser och förslag 
Länsstruktur – beredning och uppdrag 
Efter vår dialog med styrgrupperna för delregional vårdsamverkan känns slutsatserna i Anita 
Boijs utvärdering aningen positiva. Vi upplever en större frustration med dagens länsstruktur 
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än vad utvärderingen visar. Områdena som gnisslar är dock de samma som utvärderingen 
lyfter, det vill säga att beredningsgången är oklar och uppdragen för 
länssamverkansgrupperna otydliga.  
 
I utvärderingen ger många uttryck för att länsstrukturen är nödvändig men svårgripbar. Vad 
nödvändigheten består av är dock inte tydliggjort i utvärderingen. Vi har i våra samtal med 
vårdsamverkan lyft fram några exempel på vad länsnivån kan och har bidragit med:   
 

 Effektivt utnyttjande av resurser som i arbetet med SIP 

 Gemensamt mottagande statens kunskapsstyrning, till exempel NR riktade till båda 
huvudmännen 

 Att möta statliga krav på överenskommelser/samverkan 

 Att stötta egen kunskapsutveckling som handlar vårdprogram och riktlinjer  

 Arbetet med jämlik vård 
 
Utifrån dessa punkter har vi fört dialog på våra träffar, och fått medhåll att detta är positivt. 
Det är också tydligt att vårdsamverkan vill ha stöd från länsnivån i vissa frågor men att det är 
svårt att se när. Behoven, men även och ambitionerna för en länsnivå utan statliga krav på 
innehåll är oklara. Om inte delregional vårdsamverkan riktigt ser behovet av en länsstruktur 
är vår slutsats att den i dagsläget inte bör förstärkas.  
 
I vår dialog med vårdsamverkansområdena är det ingen som tydligt anser att LiSA-gruppen 
ska tas bort, men man vill ha en länsnivå som underlättar för delregional och lokal 
samverkan, inte krånglar till, vilket man upplever till vissa delar idag.  
 
Länsstrukturen ska bygga på delregional vårdsamverkan och omhänderta de frågor som 
huvudmännen inte klarar att lösa i samverkan på delregional nivå. Länsstrukturen bör därför 
bygga på vårdsamverkansrepresentation och delregionala behov för att inte skapa förvirring 
kring mandat, funktion och uppdrag. Länsstrukturen blir i sådant fall i högre utsträckning ett 
”Vårdsamverkan VG”. Vårdsamverkan VG arbetar med frågor som lyfts från delregional 
vårdsamverkan, som tillämpning av riktlinjer, policys och gemensam kunskapsutveckling. Det 
blir också ett forum där strategiska frågor kring huvudmännens gemensamma ansvar för 
vård och omsorg och utmaningar kan hanteras.  
 
Partsfrågor som handlar om avtal, överenskommelser och gränssnitt tas omhand när de 
uppkommer, och bör då hanteras i de två huvudmannaleden, via VästKom och VGRs 
koncernkontor. Till detta behövs inga fasta grupperingar.  
 
Vår bedömning är att fasta länssamverkansgrupper inte bör finnas utan tydliga uppdrag som 
handlar om att lösa specifika problem. Frågor ska lösas utifrån behov, lokalt eller nationellt 
påkallade, genom att grupper tillskapas för dessa frågor. Olika frågor har olika 
samverkanslogik och i den föreslagna modellen får behoven styra sammansättning, uppdrag, 
tidsplan osv. En sortering och beredning för hantering bör då göras som innan 
länsledningsstrukturens tillskapande, av VästKom och koncernkontoret. Där definieras om 
frågorna är samverkansfrågor eller partsfrågor för huvudmännen var för sig. Ett exempel är 
mottagande av nationella riktlinjer som riktar sig till båda huvudmännen. I den nya 
länsstrukturen hanteras sådana i vårdsamverkan VG först när kommunkollektivet och Västra 
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Götalandsregionen var för sig definierar delar som frågor för vårdsamverkan VG. För 
hantering av partsfrågor finns etablerade, befintliga kanaler. På kommunsidan via VästKom 
och kommunalförbunden och i VGR enligt ordinarie beredningsrutiner. 
 
Beredning till LiSA sker idag i andra samverkansgrupper som inte självklart är kopplade till 
LiSA, som t.ex. läkemedel, hjälpmedel och SITIV. Detta skapar ibland oklarheter kring vem 
som ansvarar för hantering av en fråga. LiSA-gruppen har med sitt tillskapande blivit en 
gruppering som man delegerar frågor till, frågor som tidigare avgjordes antingen av en 
styrgrupp kopplat direkt till uppdraget eller av huvudmännens gemensamma beredning till 
SRO. 
 
Omhändertagande 
Vårt förslag är att LiSA-gruppens sammansättning ändras från hösten 2015. Framöver består 
gruppen av två representanter från varje delregional vårdsamverkan, en kommunal och en 
regional representant, tillsammans med representanter från VästKom och Västra 
Götalandsregionens koncernkontor. LiSA-gruppen bör byta namn till Vårdsamverkan VG för 
att bättre spegla gruppens funktion. Rapportförfattarnas bedömning är att det är viktigare 
att stärka transparens och delaktighet än att LiSA-gruppen är lagom stor.  
 
I dag är länssamverkansgrupperna beredande till LiSA. Vår bedömning är att det uppdraget 
är för litet för att motivera fasta länssamverkansgrupper utan annat tydligt uppdrag. Vårt 
förslag är därför att länssamverkansgrupp psykiatri/ missbruk och beroende avslutas. I den 
mån delregional vårdsamverkan, kommunkollektivet eller Västra Götalandsregionen 
identifierar en fråga för målgruppen som bäst tas om hand i en samverkansgrupp på länsnivå 
tillsätts en tillfällig grupp med uppdrag att jobba med lösning på det specifika problemet.  
 
Länssamverkansgrupp äldre har en annan roll. Kopplat till länssamverkansgruppen finns ett 
uppdrag genom handlingsplan äldre2. Denna handlingsplan har varit starkt kopplad till den 
statliga äldresatsningen och gäller för hela 2015. Vårdsamverkansrepresentanterna har gett 
uttryck för vilja att fortsätta stärka arbetet för sammanhållen vård för sjuka äldre i Västra 
Götaland3. Vårt förslag är därför att länssamverkansgrupp äldre finns kvar och ges ett 
uppdrag att revidera handlingsplanen. Länssamverkansgruppen får bedöma om och hur det 
länsgemensamma arbetet ska drivas vidare utan statliga medel och vilka frågor som är i 
fokus. Representanter till länssamverkansgruppen utses av delregional vårdsamverkan. En 
länssamverkansgrupp sorterar under Vårdsamverkan VG. 
 
Frågan om att fler frågor på barn- och ungaområdet än Västbus behöver omhändertas på 
länsnivå har dryftats i olika sammanhang och under lång tid. Västbus styrgrupp har också lyft 
frågan till VästKom och regionkansliet. Vår bedömning är att denna fråga bäst omhändertas 
genom att Västbus styrgrupp ges i uppdrag att utreda och komma med förlag på hur ett 
utökat uppdrag och hur representation i en eventuell barn- och ungagrupp ska se ut. I detta 
uppdrag bör ingå att identifiera de frågor som har behov av ett länsperspektiv, och vilka som 
bäst tas om hand på delregional nivå. En eventuell länssamverkansgrupp barn- och unga bör 
bygga på delregional vårdsamverkan och företrädarskap därigenom. En 

                                                           
2 ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland – regional handlingsplan 2014-2015” 
3 Länskonferens 2014-12-18 vars underlag behandlades vid LiSA-gruppens möte 2015-05-02 
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länssamverkansgrupp barn- och unga sorterar under Vårdsamverkan VG, som också är 
styrgrupp till utredningsarbetet.  
 
För att stödja länssamverkansgrupp äldre och Västbus styrgrupp i de föreslagna uppdragen 
behövs processtöd. Under åren med statliga krav på äldreområdet har en processledare på 
heltid varit knuten till arbetet med handlingsplan äldre. Västbus har haft en halvtidstjänst 
knuten till sig sedan 2013. Vår bedömning är att det behövs fortsatt processtöd bestående 
av sammanlagt en heltidstjänst som delas på de två uppdragen. Tjänsten bör vara placerad 
på koncernstab hälso- och sjukvård eller VästKom, för tydlig koppling till hela 
huvudmannakollektivet.  
 
Avvikelser, uppföljning och tvister är frågor som behöver tas omhand oavsett hur 
samverkansstrukturen ser ut i länet. Vårt förslag är att tvister omhändertas i arbetet med 
hälso- och sjukvårdsavtalet. Avvikelser som gäller samverkan och uppföljning bör vara frågor 
som hanteras i Vårdsamverkan VG. 
 
Vår bedömning är att Koncernstab hälso- och sjukvård och VästKom behöver säkra att det 
finns ansvarig funktion för beredning till vårdsamverkan VG. 
 
Med vårdsamverkan VG blir det tydligt att SRO inte är vårdsamverkans politiska forum. För 
beredning till SRO föreslås att huvudmännen för sig bereder ärenden men att också de styr- 
och samverkansgrupper som redan finns och har uppdrag kring specifika frågor ges mandat 
att bereda sina respektive ärenden. Dessa grupper rapporterar till respektive huvudman via 
koncernkontoret och VästKom. 
 
Tydlighet och transparens 
För att länsstrukturen ska vara tydlig, begriplig och förenkla för delregional vårdsamverkan 
behöver kommunikationen bli bättre. Vår bedömning är att länsnivån behöver ta ansvar för 
kommunikativa insatser. Det finns förväntan på att länsnivån ska arbeta tydligare med 
kommunikation för att underlätta såväl delregional samverkan som tydlighet kring riktlinjer, 
policys och överenskommelser. Delregionerna har gett i uttryck för att man vill ha en 
gemensam webbportal. Vår bedömning är att detta skulle ha stor betydelse för att förenkla, 
tydliggöra och sprida samverkansarbete. Till stöd för verksamheterna behöver mycket energi 
läggas på att kommunicera vad som blivit överenskommet för att öka graden av tillämpning 
och följsamhet. Vår bedömning är att en gemensam kommunikationskanal bidrar till 
tydlighet, transparens och möjliggör också spridande av goda exempel, effektivisering och 
underlättar implementering. 
 
Omhändertagande 
En heltids kommunikatörstjänst kopplas till vårdsamverkan VG. I uppdraget för 
kommunikatören ingår att bygga upp en webbportal för vårdsamverkan VG, sköta driften av 
VästBus hemsida och arbeta med uppdraget att skapa tydlighet och transparens. 
 
 
 
Malin Camper    Maria Grip 
VästKom     Koncernkontoret 


