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Missiv 
 

Ny struktur för samverkan i Västra Götaland mellan 
kommuner och Västra Götalandsregionen 
 

Sammanfattning 

Utifrån Anita Boijs utvärdering har dialog förts med delregional vårdsamverkan, och de 
styrgrupper eller motsvarande som finns där. Delregional vårdsamverkan vill ha en tydligare 
och enklare länsnivå som underlättar och stödjer samverkan på delregional och lokal nivå. 
Förslaget är därför att dagens LiSA-grupp från hösten 2015 stöps till vårdsamverkan Västra 
Götaland. Representationskapet förändras till att bygga på de befintliga delregionala 
vårdsamverkansorganisationerna, och kompletteras med representanter från VästKom och 
Västra Götalandsregionens koncernkontor. Denna grupp hanterar frågor som delregional 
vårdsamverkan bedömer som länsfrågor, och frågor som huvudmännen, via VästKom och 
koncernkontoret definierar som samverkansfrågor. Beredning till Vårdsamverkan VG görs via 
Koncernstab hälso- och sjukvård och VästKom. Där sorteras vilka länsfrågor som ska 
hanteras av Vårdsamverkan VG och vilka frågor som är mer av partskaraktär. Partsfrågor 
behandlas av varje huvudman för sig, och mötet mellan kommunkollektivet och Västra 
Götalandsregionen anpassas utifrån behov.  
 
Länssamverkansgrupperna tas bort som fasta beredningsgrupper till vårdsamverkan VG. När 
det finns behov av arbetsgrupper tillskapas detta för specifika uppdrag. 
Länssamverkansgrupp äldre finns kvar och får uppdrag att revidera handlingsplan äldre samt 
bedöma om och hur det länsgemensamma arbetet ska drivas vidare. Västbus styrgrupp ges i 
uppdrag att utreda och komma med förlag på ett eventuellt utökat länsarbete kring barn- 
och unga. I detta uppdrag ingår att identifiera de frågor som har behov av ett länsperspektiv, 
och vilka som bäst tas om hand på delregional nivå. Båda dessa grupper sorteras in under 
vårdsamverkan VG.  Övriga befintliga grupper såsom t.ex. SITIV, ledningsrådet för 
hjälpmedel är självständiga grupper och hanterar och bereder egna ärenden. 
 
Till Vårdsamverkan VG behövs process- och kommunikationsstöd. Dessa funktioner bör ha 
placering på VästKom eller koncernstab hälso- och sjukvård och uppgå till minst två 
heltidstjänster. Förutom process- och kommunikationsstöd behöver både koncernstab 
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hälso- och sjukvård och VästKom säkra att det finns ansvarig funktion för beredning till 
Vårdsamverkan VG.  
  
Förslag 

1. LiSA-gruppens sammansättning ändras och byter namn till Vårdsamverkan Västra 
Götaland, vars syfte är att stärka delaktighet i länsprocesserna samt stödja och 
underlätta delregional samverkan.  
 

2. Vårdsamverkan Västra Götaland består av tio representanter, två från vardera 
delregionala vårdsamverkangruppers styrgrupp eller motsvarande, en kommun- och 
en VGR- representant. Vårdsamverkan delregionalt utser sina representanter själva. 
Förutom dessa ingår representanter från VästKom och Västra Götalandsregionens 
koncernkontor. Vårdsamverkan VG arbetar med frågor som lyfts från delregional 
vårdsamverkan såsom tillämpning av riktlinjer, policys och gemensam 
kunskapsutveckling. Vårdsamverkan VG arbetar också med frågor som huvudmännen 
gemensamt sorterar som samverkansfrågor. 

 
3. Frågor som rör avtal och överenskommelser mellan VGR och VGK hanteras inte av 

Vårdsamverkan VG.  
 

4. Koncernkontoret och Västkom sorterar vilka frågor som ska hanteras av 
Vårdsamverkan VG och vilka som ska hanteras av huvudmännen. Ansvar för denna 
sortering behöver säkerställas både på koncernkontoret och VästKom.  

 
5. Befintliga grupper som t.ex. SITIV och Ledningsråd hjälpmedel sorterar inte in i den 

nya länsstrukturen. Dessa grupper rapporterar till respektive huvudman via 
koncernkontoret och VästKom och bereder själva ärenden till SRO. 

 
6. Länssamverkansgrupperna som beredningsgrupper försvinner. Länssamverkansgrupp 

psykiatri/missbruk och beroende avvecklas.  
 

7. Länssamverkansgruppen äldre blir kvar som en undergrupp till Vårdsamverkan VG 
med ansvar för genomförande och uppföljning av Regional handlingsplan äldre. 
Gruppen får i uppdrag att revidera handlingsplanen och bedöma om och hur arbetet 
ska drivas vidare utan statliga medel. Det är delregional vårdsamverkan som utser 
representanter till gruppen.  

 
8. Västbus styrgrupp får uppdraget att utreda och komma med förlag på hur ett 

eventuellt utökat uppdrag på barn- och unga området ska se ut. I detta uppdrag bör 
ingå att identifiera de frågor som har behov av en länssamverkan samt vilka som bäst 
tas om hand på delregional nivå. Om det därefter ska bildas en länssamverkansgrupp 
barn- och unga sorterar den under Vårdsamverkan VG och det är delregional 
vårdsamverkan som utser representanter till gruppen. 

 
9. Till de två länsuppdragen äldre och barn- och unga behöver processtöd säkras. 
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10. Det tas fram en gemensam webbportal för Vårdsamverkan Västra Götaland. Till detta 
behöver kommunikationsstöd säkras. 

 
11. Frågan om tvistelösning beskrivs i det nya hälso- och sjukvårdsavtalet.  

 
12. Frågor till SRO bereds via VästKom och koncernkontoret eller via grupper med 

specifika uppdrag. 
  
 
 
 
 
 
Malin Camper    Maria Grip 
VästKom     Koncernkontoret 
 
 


