UPPDRAGSSBESKRIVNING FÖR
LÄNSGEMENSAM SAMVERKANSGRUPP
FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFRÅGOR
Inledning
Chefsforum initierade under 2015 att det fanns behov av en ny samverkansgrupp för hälso- och
sjukvårdsfrågor i länet. Orsaken var att för många samverkansfrågor gällande hälso- och sjukvård
landade på Chefsforums övergripande beslutsnivå i avsaknad av någon annan nivå och det fanns
ett behov av en beredande grupp. Samverkansgruppen startade 2016.

Syftet med en länsgemensam samverkansgrupp för hälso- och
sjukvårdsfrågor
Samverkansgruppens syfte är att bidra till ett välfungerande samarbete mellan länets kommuner
och landsting vad gäller hälso-och sjukvårdsfrågor.

Uppdragsgivare
• Chefsforum är uppdragsgivare och prioriterar uppdragen till samverkansgruppen.
• Chefsforum är även beslutande organ samt utser samverkansgruppen medlemmar.
• Samverkansgruppen för hälso- och sjukvårdsfrågor har en beredande och processande funktion
till Chefsforum.
•

Samverkansgruppens uppdrag och mandat
• Samverkansgruppen ska vara en beredande grupp till Chefsforum och behöver båda arbeta
strategiskt och lösningsfokuserat.
• Identifiera områden där oenighet råder om tolkningar i ansvar och utarbeta förslag till lösning
som Chefsforum får ta ställning till.
• Utgöra en arena för dialog om tolkningarna av länsgemensamma avtal, överenskommelser,
rutiner som reglerar ansvarsfördelning och samverkan avseende hälso- och sjukvård mellan
Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland.
• Samverkansgruppen har mandat att tillsätta särskilda tillfälliga arbetsgrupper med specifika
uppdrag.
Samverkansgruppen ska även vara en arena för att sprida goda exempel och lokala erfarenheter
samt delge information utifrån initiativ från nationell nivå som till exempel lagförändringar,
nationella riktlinjer.
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Samverkansgruppens deltagare och ledning

Utses av respektive huvudman i Chefsforum och gruppen leds av enhetschef och utvecklingsstrateg
från Utvecklings- och Utredningsenheten (UoU) från Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL).

Samverkansgruppens deltagare åtagande och kommunikation
Deltagare i samverkansgruppen har ett ansvar att delta på samverkansgruppens inplanerade möten.
Samverkansgruppen för hälso- och sjukvårdsfrågor har ett åtagande i kommunikation vad gäller att ta
med sig information/frågor från sin egen uppdragsgivare samt att ansvara för att informera
uppdragsgivaren om hur arbetet i samverkansgruppen fortlöper, enligt respektive huvudmans
ledningsstruktur.

Ärendegång
Frågor ska anmälas till enhetschef eller utvecklingsstrateg på Utvecklings- och Utredningsenheten
på VKL i god tid innan mötet så att frågan sätts upp på dagordningen och går ut med kallelsen och
samverkansgruppens deltagare kan förbereda sig på frågan. Det går även bra att väcka frågor under
samverkansmötet.

Mötesfrekvens och plats
Samverkansgruppen träffas 3–4 gånger per termin och tid per gång avgörs utifrån behovet.
Möten äger rum på Västmanlands Kommuner och Landsting i Västerås och webbmöten kan komma
att användas.
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