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Förslag till Färdplan – länsgemensam strategi 
för god och nära vård  
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Göteborgs Stad godkänner inte förslag till Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård. 

Sammanfattning 
Ärendet avser beslut om Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård med 
Västra Götalandsregionen (VGR). Kommunfullmäktige har att ta ställning till färdplanen 
utifrån den version som bifogas stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen 
fram till 2030. 

Stadsledningskontoret anser att en grundförutsättning för att färdplanen ska få 
genomslagskraft är att det finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar vårdnivå och 
huvudmännens ansvarsåtagande. Stadsledningskontoret anser att det reviderade hälso- 
och sjukvårdsavtalet är otydligt avseende parternas respektive ansvar, vilka vårdnivåer 
avtalet omfattar och primärvårdens medverkan i den specialiserade vården. Detta innebär 
en stor ekonomisk risk för Göteborgs Stad samt patientsäkerhetsrisker för enskilda. 

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad bör avstå från att godkänna förslag till 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I november 2020 fattade riksdagen beslut utifrån regeringens förslag om Inriktningen för 
en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Där anges att hälso- och sjukvården 
bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och 
sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är 
bland annat att skapa en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har regeringens uppdrag att utvärdera 
omställningen till en god och nära vård. Enligt myndigheten står den kommunala hälso- 
och sjukvården för en dryg tredjedel av den totala kostnaden för den samlade 
primärvården. I delrapporten från 2021 beskriver de att regeringen (prop. 2019/20:164), 
har bedömt att kommunerna kommer att ha en nyckelroll i utvecklingen av den nära 
vården då allt fler äldre med komplexa vårdbehov kommer att vårdas inom den 
kommunala primärvården. Myndigheten konstaterar dock att kommunerna inte har fått ta 
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del av satsningarna i förhållande till hur stor andel som kommunerna faktiskt utgör av den 
totala primärvården. 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beräknar att omställningen till en nära vård 
initialt kommer medföra kostnader om cirka 60 mnkr per år för att förstärka 
kompetensförsörjningen och anpassa verksamheten till förändrade arbetssätt. Detta 
framgår av nämndens verksamhetsnomineringar inför budget år 2023–2025. Till detta 
tillkommer att även socialnämnderna, nämnden för funktionsstöd samt 
utbildningsnämnderna behöver göra omställning till nära vård. Någon ekonomisk 
uppskattning för dessa nämnder finns inte att ta del av i dagsläget. 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och staten sluter årliga överenskommelser 
gällande statliga medel för nära vård. År 2022 tilldelades Göteborgs Stad 41 mnkr via 
Göteborgsregionen (GR). Medlen fördelas sedan internt mellan de berörda nämnderna 
inom Göteborgs Stad. 

Under avsnitt 3.3 Ekonomi i färdplanen står att en resursöverföring från specialistvård till 
primärvård inte enbart handlar om ekonomi utan även om en successiv överföring eller 
tillgängliggörande av resurser till den nära vården. Vidare står att följa det ekonomiska 
perspektivet är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet kompletteras 
med övriga resurser i en löpande transparant process. Vad som menas ur ett kommunalt 
perspektiv är inte möjligt att utläsa av dokumentet. 

Att det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet är otydligt avseende parternas respektive 
ansvar, vilka vårdnivåer avtalet omfattar eller primärvårdens medverkan i den 
specialiserade vården innebär stora ekonomiska risker för Göteborgs Stad. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform bör målet med 
omställningen av hälso- och sjukvården vara att patienten får en god, nära och samordnad 
vård som stärker hälsan och där patientens delaktighet i vården sker utifrån den enskildes 
förutsättningar. 

Det globala folkhälsomålet för Agenda 2030 är att utjämna hälsoskillnaderna inom en 
generation. Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Sverige god, men det finns 
hälsoskillnader i Sverige och skillnader i livsvillkor mellan män och kvinnor, flickor och 
pojkar och mellan socioekonomiska grupper samt andra utsatta grupper. Omställningen 
till en nära vård med primärvården som nav kan bidra till att utjämna hälsoskillnaderna i 
relation till den demografiska förändringen, med en äldre befolkning som behöver 
vårdens och omsorgens resurser, samtidigt som färre finns att tillgå i arbetsför ålder. 

Enligt SKR, 2022, ökar den självskattade psykiska ohälsan hos hela befolkningen. 
Samverkan mellan olika delar av den regionala och kommunala hälso- och sjukvården, 
socialtjänsten och andra relevanta aktörer behöver fungera mer effektivt för att möta 
målgruppens behov. 
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Syftet med Färdplan - länsgemensam strategi för en god och nära vård är att 
huvudmännen ska främja hälsan hos befolkningen. Färdplanen ska möjliggöra gemensam 
utveckling av vård och omsorg utifrån den enskildes behov samt skapa förutsättningar för 
att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. I den reviderade 
versionen av färdplanen har bland annat målgruppen tydliggjorts och utgår inte längre 
från ålder, diagnos eller funktionsnedsättning utan utgår ifrån de personer som behöver 
samordning av insatser från både regionen och kommunerna. 

Att det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet är otydligt avseende parternas respektive 
ansvar, vilka vårdnivåer avtalet omfattar eller primärvårdens medverkan i den 
specialiserade vården, kan innebära patientsäkerhetsrisker för enskilda. 

Samverkan 
Information i central samverkansgrupp (CSG) 2022-09-08. 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen Göteborgsregionen, 2022-03-18 § 357 

2. Äldre samt vård- och omsorgsnämndens handlingar, 2022-08-23 § 194 

3. Socialnämnden Nordosts handlingar, 2022-08-30 § 320 

4. Socialnämnden Sydvästs handlingar, 2022-08-31 § 192 

5. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 
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Ärendet  
Ärendet avser beslut om Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till färdplan utifrån den version som bifogas 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Färdplanen beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen 
fram till 2030. 

Beskrivning av ärendet 
Processen 

Remittering av förslag till färdplan 
Göteborgs Stad avstyrkte förslaget till Färdplan genom beslut i kommunstyrelsen  
2021-12-15 § 1015, dnr 1218/21. Motiveringen till att avstyrka förslaget var de brister 
som Göteborgs Stad bedömde fanns i remissversionen av förslag till hälso- och 
sjukvårdsavtal. 

Även om Göteborgs Stad avstyrkte förslaget lämnades synpunkter i alla delar. 

Den färdiga färdplanen 
Efter remissomgången har kommunernas och regionens synpunkter på förslaget 
bearbetats. Göteborgs Stad har inte varit delaktiga i processen utan för kommunernas del 
har arbetet utförts av VästKom. 

2022-03-08 beslutade VästKoms styrelse att ställa sig bakom det slutgiltiga hälso- och 
sjukvårdsavtalet med tillhörande överenskommelser samt Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård. VästKom rekommenderade kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att ta egna beslut och teckna avtal med VGR. 

2022-03-18 beslutade förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 
att ställa sig bakom samt rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Av missivet framgår att när en kommun tagit beslut i kommunfullmäktige om att ingå 
avtal om Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård med VGR ska 
undertecknat protokoll från kommunfullmäktige sändas via e-post till regionstyrelsen på 
VGR. I ett bildspel som bifogats remissutskicket framgår att beslut ska fattas hos 
respektive huvudman under tidsperioden mars till och med oktober. Stadslednings-
kontoret har haft kontakt med VästKom som uppger att det inte finns något formellt 
beslut kring tidpunkten för beslut. Datumet är satt i förhållande till förankringsprocess. 

Hälso- och sjukvårdsavtal 
Det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet behandlas i ett eget ärende (dnr 0448/22) och 
är, enligt stadsledningskontorets bedömning, en grundläggande förutsättning för 
färdplanen. Även ärendet om hälso- och sjukvårdsavtal är anmält till kommunstyrelsens 
sammanträde 2022-10-05. 

Västra Götalandsregionens beslut 
Göteborgs Stad har 2022-06-23 mottagit ett protokollsutdrag gällande regionfullmäktiges 
beslut 2022-06-13. I protokollet framgår att regionfullmäktige har beslutat att ställa sig 
bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 
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Göteborgs Stads process avseende färdplanen 
Stadsledningskontoret har skickat färdplanen på underremiss till: 

1. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande 
2. Socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen, nämnden för 

funktionsstöd, grundskolenämnden samt utbildningsnämnden för kännedom och 
eget ställningstagande till eventuellt yttrande. 

Underremitterade nämnders remissvar 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden beslutade 2022-08-23 § 194 att avstyrka Färdplan 
- länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden bedömer att omställningen till en nära vård är en 
viktig förflyttning för att skapa ett välfärdsystem som hänger ihop för invånarna. 
Kommunen är en viktig part för att lyckas med omställningen. Samtidigt saknas, enligt 
nämnden, förutsättningar för att färdplanen ska få den genomslagskraft som eftersträvas. 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden anser att en grundförutsättning för att färdplanen 
ska få genomslagskraft är att det finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar vårdnivå 
och huvudmännens ansvarsåtagande. Det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet påverkar 
hur äldre samt vård- och omsorgsnämnden ställer sig till färdplanen. 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden anser att färdplanen under avsnitt Ekonomi inte 
tydliggör vad som avses med resursöverföring från specialistvård till primärvård. Enligt 
färdplanen handlar en resursöverföring från specialistvård till primärvård inte enbart om 
ekonomi. Då primärvårdsuppdraget ligger hos två huvudmän, region och kommun, anser 
nämnden att en resursöverföring behöver analyseras utifrån de två huvudmännens ansvar 
och uppdrag i omställningen till en nära vård. Det saknas analys och en beskrivning i 
färdplanen av hur den regionala primärvården och socialtjänsten ska samverka för de 
personer med hemtjänst som inte har kommunal primärvård. Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden bedömer att den största konsekvensen är risken för en förskjutning från 
region till kommun av både kostnader och ansvarsroller om detta inte tydligt regleras i ett 
hälso- och sjukvårdsavtal. 

Socialnämnden Nordost beslutade 2022-08-30 § 320 att tillstyrka Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård med de synpunkter som framkommer i 
tjänsteutlåtandet. Socialnämnden Nordost ser positivt på att det finns ett förslag till 
strategi då det är nödvändigt med ett gemensamt formulerat dokument för det 
utvecklingsarbete som ska ske i kommunens och regionens utvecklingsarbete. 

Det saknas koppling till andra viktiga nationella utredningar som kan påverka 
utvecklingsarbetet med god och nära vård, detta trots att färdplanen har ett perspektiv 
fram till år 2030. Under avsnitt Ekonomi beskrivs mycket kort om resursöverföring från 
specialistvård till primärvård och om en successiv överföring eller att tillgängliggöra 
resurser till den nära vården. Vikten av att minska väntetider inom hälso- och sjukvården 
beskrivs, men beskrivning eller analys vad det innebär för kommunens ansvarsområde 
saknas. Det är positivt att gemensam utveckling av områden inom folkhälsan finns med, 
då det i övrigt finns ett tydligt fokus på hälso-och sjukvård i färdplanen. Andra delar som 
psykisk ohälsa och individ- och familjeomsorg nämns inte, medan exempelvis elevhälsan 
finns med som tidiga insatser. Punkten som handlar om social hållbarhet behöver 
förtydligas så att det inte är öppet för tolkning om vad det innebär. 
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Gällande fast vårdkontakt och fast läkarkontakt behöver det vara tydligt att den fasta 
vårdkontakten ska kunna bistå den enskilde. Om det står ”bör”, ger det lätt upphov till att 
det är valfritt. 

Socialnämnden Sydväst beslutade 2022-08-31 § 192 att tillstyrka Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård med de synpunkter och förslag som 
framkommer i tjänsteutlåtandet. Socialnämnden Sydväst erfarenhet är att enskilda 
medarbetare inom kommun och region vill samverka för våra brukares bästa, men det är i 
gränssnitten mellan våra huvuduppdrag som svårigheterna framkommer. Rätt 
förutsättningar med tydlig ansvarsfördelning i överenskommelser behöver därför finnas. 
Eftersom strategin har ett perspektiv fram till år 2030 kan det vara bra att nämna andra 
relevanta områden där utveckling pågår som kan komma att påverka god och nära vård i 
framtiden. Samsjuklighetsutredningen föreslår stora förändringar i huvudmannaskapet för 
personer med beroendeproblematik vilket ligger i linje med god och nära vård. 

Socialnämnden Hisingen, socialnämnden Centrum, grundskolenämnden, 
utbildningsnämnden och nämnden för funktionsstöd har avstått från att svara. 

Färdplanen 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård  
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård gäller länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen och riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och 
regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

Syftet med strategin är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan 
hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten 
mellan huvudmännen. Färdplanen innehåller de områden som kommun och region 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. 

Målbilden är en god och nära vård som: 

• utgår från individuella förutsättningar och behov 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt 

ansvarstagande och tillit 

Prioriterade målgrupper är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 

Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen mot 2030. 
Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

Sex förändrade arbetssätt som lyfts fram och beskrivs närmre i strategin: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser 
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2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

Stadsledningskontorets bedömning 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till Färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård, i den version som bifogas stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. 

Av de åtta nämnder som fått ärendet på underremiss, har äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden, socialnämnden Nordost samt socialnämnden Sydväst svarat. Båda 
socialnämnderna tillstyrker med ett antal synpunkter. Det finns dock inget utrymme i 
ärendet att göra några förändringar i föreliggande dokument. Äldre samt vård- och 
omsorgsnämnden har avstyrkt. 

Stadsledningskontoret är positiv till att en länsgemensam strategi för en god och nära 
vård definieras i en färdplan, men delar äldre samt vård- och omsorgsnämndens 
bedömning om att en grundförutsättning för att färdplanen ska få genomslagskraft är att 
det finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar vårdnivå och huvudmännens 
ansvarsåtagande. Stadsledningskontoret anser att det reviderade hälso- och 
sjukvårdsavtalet är otydligt avseende parternas respektive ansvar, vilka vårdnivåer avtalet 
omfattar och primärvårdens medverkan i den specialiserade vården. Detta innebär en stor 
ekonomisk risk för Göteborgs Stad samt patientsäkerhetsrisker för enskilda och 
stadsledningskontorets bedömning är att Göteborgs Stad bör avstå från att ingå avtal 
gällande reviderat hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande överenskommelser. 

Stadsledningskontoret har en förhoppning om att parterna gemensamt kan hitta ett 
arbetssätt för att arbeta fram ett avtal som tydliggör nödvändiga ansvarsförhållanden, och 
därmed komma framåt i avtalsfrågan. Vilket skapar viktiga förutsättningar för en 
gemensam färdplan för god och nära vård.  

Stadsledningskontoret bedömer att Göteborgs Stad bör avstå från att godkänna förslag till 
Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård. 

 

 

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 357. Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

Diarienummer: 2021-00198 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom samt rekommenderar 

medlemskommunerna att anta förslaget till färdplan - länsgemensam strategi 

för god och nära vård. 

Sammanfattning av ärendet 

Färdplanen är en övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra 

Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Den innehåller de områden 

som kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt 

prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 

och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och 

nära vård behöver öka fram till 2030. Den länsgemensamma strategin ska 

bidra till ett kraftfullt genomförande. 

SRO behandlade ärendet 2022-02-24. Förslag till beslut är att ställa sig 

bakom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård och 

rekommendera samtliga parter att var för sig besluta om att anta Färdplanen. 

Västkoms styrelse behandlade ärendet 2022-03-14. 

Beslutsunderlag 

• Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård  

• Utkast Missiv till SRO 2022-02-24 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 

SRO 

Västkom 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-03-18 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Justeras: 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

 

 

  

Marina Johansson 

Justerare 
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-23 

§ 194 N160-0458/22 
Svar på remiss Färdplan – Länsgemensam strategi för god 
och nära vård 
 

Beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. avstyrker Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.  
2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. 
3. förklarar beslutet omedelbart justerat.  

Jäv  
Martina Lundquist (SD) och Ajsela Bruncevic (C) anmäler jäv och deltar inte i 
handläggningen av ärendet. 

Handlingar 
Förvaltningens tjänsteutlåtande, 2022-03-31 

Protokollsutdrag skickas till 
Stadsledningskontoret 

 

Dag för justering 
2022-08-23 

 

Vid protokollet 

Protokollsutdragets riktighet intygas av nämndsekreterare Carolina Hansson 

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden 
 

  

Sekreterare 
Karin Aztor 

 

 

Ordförande 
Elisabet Lann 

Justerande 
Monica Djurner 
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Svar på underremiss avseende Färdplan - 
Länsgemensam strategi för god och nära vård  
 
Förslag till beslut 
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:  

1. avstyrker Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård.  
2. översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till 

stadsledningskontoret. 
3. förklarar beslutet omedelbart justerat. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige ska ta ställning till om Göteborgs Stad ska anta Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. Stadsledningskontoret har vidare remitterat 
förslaget till äldre samt vård- och omsorgsnämnden för yttrande.  

Det politiska samverkansorganet i Västra Götaland (SRO) remitterade under hösten 2021 
förslaget länsgemensam Färdplan till berörda styrelser och nämnder inom Västra 
Götaland. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen fick möjlighet att lämna 
synpunkter på remissförslaget till stadsledningskontoret. Den 22 oktober 2021 lämnade 
äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen synpunkter i ett förvaltningsgemensamt svar 
på stadsledningskontorets frågor gällande färdplanen (bilaga 3). Den 15 december 2021 
beslutade kommunstyrelsen att avstyrka färdplanen i sin helhet enligt 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (bilaga 2). 

Äldre samt vård- samt omsorgsnämnden har fått två remisser från stadsledningskontoret 
med svar senast den 5 september 2022: 

1. Nämndremiss Förslag till hälso- och sjukvårdsavtal med tillhörande 
överenskommelser. 

2. Nämndremiss Färdplan- länsgemensam strategi för god och nära vård. 
 

Detta tjänsteutlåtande avser den andra remissen Färdplan - länsgemensam strategi för god 
och nära vård. De båda remisserna har bäring på varandra, men behandlas i separata 
ärenden.  

Förvaltningen bedömer att Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård bör 
avstyrkas. 

Förvaltningen ser behov av ett i grunden förändrat hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar 
roller och ansvar för att Färdplanen ska kunna ge förutsättningar för huvudmännen att 
gemensamt nå målet med omställningen till en god och nära vård.  

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-03-31 
Diarienummer N160-0458/22 
 

Handläggare: Lisa Bernéus 
lisa.berneus@aldrevardomsorg.goteborg.se 
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Bedömning ur ekonomisk dimension 
I november 2020 fattade riksdagen beslut utifrån regeringens förslag om Inriktningen för 
en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform1. Där anges att hälso- och sjukvården 
bör ställa om så att primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och 
sjukvård och med socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är 
bland annat att skapa en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser2.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (myndigheten) har regeringens uppdrag att 
utvärdera omställningen till en god och nära vård. Enligt myndigheten står den 
kommunala hälso- och sjukvården för en dryg tredjedel av den totala kostnaden för den 
samlade primärvården. I delrapporten från 2021 konstaterar vård- och omsorgsanalys att 
kostnadsökningen för omställningen till en nära vård i Sverige främst tycks ske inom 
kommunernas hälso- och sjukvård. Enligt myndigheten ökar kommunernas kostnader 
dock inte i förhållande till antalet inskrivna patienter, vilket tyder på att kommunerna 
vårdar patienter med mer komplexa behov. Myndigheten beskriver vidare i delrapporten 
att regeringen i (prop. 2019/20:164) har bedömt att kommunerna kommer att ha en 
nyckelroll i utvecklingen av den nära vården då allt fler äldre med komplexa vårdbehov 
kommer att vårdas inom den kommunala primärvården. Myndigheten konstaterar dock att 
kommunerna inte har fått ta del av satsningarna i förhållande till hur stor andel som 
kommunerna faktiskt utgör av den totala primärvården3. 

Enligt Sveriges kommuner och regioner kommer svensk hälso- och sjukvård stå inför 
utmaningen att både finansiera och kompetensförsörja hälso- och sjukvårdstjänsterna på 
grund av den demografiska förändringen4. Den länsgemensamma Färdplanen beskriver 
att fler patienter ska vårdas i hemmet. Dock finns ingen analys om vad det kommer 
innebära i kostnader för den kommunala primärvården och omsorgen.  

Förvaltningen beräknar att omställningen till en nära vård initialt kommer medföra 
kostnader om cirka 60 miljoner kronor per år för att förstärka kompetensförsörjningen 
och anpassa verksamheten till förändrade arbetssätt, vilket framgår av förvaltningens 
verksamhetsnomineringar inför budget år 2023–2025. 

Sveriges kommuner och regioner och staten sluter årliga överenskommelser gällande 
statliga medel för nära vård. År 2022 tilldelades Göteborgs Stad 41 miljoner kronor via 
Göteborgs Regionen (GR). Medlen fördelas sedan internt mellan de berörda 
förvaltningarna inom Göteborgs Stad. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
kommer tilldelas cirka 21 miljoner kronor under 2022.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar i sin delrapport att det idag finns få 
tecken på att de ekonomiska resurserna ökar i primärvården och menar att det är oroande 
att regionerna inte verkar ha gett primärvården tillräckliga förutsättningar att möta 
målsättningarna med omställningen till en god och nära vård, vilket innebär att 
primärvårdens förutsättningar i stort sett är oförändrade5.  

 
1 Sveriges riksdag (2020) Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 
Socialutskottets Betänkande 2020/21: SoU2 samt Regeringens proposition 2019/20:164, Inriktningen för en 
nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform  
2 Sveriges kommuner och regioner Nära vård (skr.se)  
3 Myndigheten för vård och omsorgsanalys (2021, s. 119) Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till 
en god och nära vård. Delrapport. (2021:8) Stockholm 
4 Sveriges Kommuner och Regioner (2022) Överenskommelse om en God och nära vård 2022. En 
omställning av hälso-och sjukvården med primärvården som nav (skr.se)  
5 Myndigheten för vård och omsorgsanalys (2021, s. 122) Nära vård i sikte? Utvärdering av omställningen till 
en god och nära vård. Delrapport. (2021:8) Stockholm  

https://skr.se/download/18.eb74a4a17f44902bce4ad51/1646816428424/Nara_vard_SKR_presentation_2021.pdf?msclkid=9a162f7cb99111ecae2a1a01961eb874
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efc64f5/1643379898155/OK-God-och-nara-vard-2022.pdf
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efc64f5/1643379898155/OK-God-och-nara-vard-2022.pdf
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Under avsnitt ”ekonomi” i färdplanen står att en resursöverföring från specialistvård till 
primärvård inte enbart handlar om ekonomi utan även om en succesiv överföring eller 
tillgängliggörande av resurser till den nära vården. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Enligt Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform6 bör målet 
med omställningen av hälso- och sjukvården vara att patienten får en god, nära och 
samordnad vård som stärker hälsan och där patientens delaktighet i vården sker utifrån 
den enskildes förutsättningar7.  

Det globala folkhälsomålet för Agenda 2030 är att utjämna hälsoskillnaderna inom en 
generation. Ur ett globalt perspektiv är hälsan i Sverige god, men det finns 
hälsoskillnader i Sverige och skillnader i livsvillkor mellan män och kvinnor, flickor och 
pojkar och mellan socioekonomiska grupper samt andra utsatta grupper8. Omställningen 
till en nära vård med primärvården som nav kan bidra till att utjämna hälsoskillnaderna i 
relation till den demografiska förändringen med en äldre befolkning som behöver vårdens 
och omsorgens resurser samtidigt som färre finns att tillgå i arbetsför ålder. 

Enligt Sveriges regioner och kommuner (2022) ökar den självskattade psykiska ohälsan 
hos hela befolkningen. Samverkan mellan olika delar av den regionala och kommunala 
hälso- och sjukvården, socialtjänsten och andra relevanta aktörer behöver fungera mer 
effektivt för att möta målgruppens behov9.  

Syftet med Färdplanen - länsgemensam strategi för en god och nära vård är att 
huvudmännen ska främja hälsan hos befolkningen. Färdplanen ska möjliggöra gemensam 
utveckling av vård och omsorg utifrån den enskildes behov samt skapa förutsättningar för 
att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. I den reviderade 
versionen av färdplanen har bland annat målgruppen tydliggjorts och utgår inte längre 
från ålder, diagnos eller funktionsnedsättning utan utgår ifrån de personer som behöver 
samordning av insatser från både regionen och kommunerna.  

Samverkan 
Information lämnas på förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 17 augusti 2022. 

 
Bilagor 
1. Färdplan- Länsgemensam strategi för god och nära vård 

2. Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Remisser från VästKom om 
reviderat hälso- och sjukvårdsavtal samt länsgemensam strategi Färdplan  

 
6 Regeringens proposition 2019/20:164, Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en  
primärvårdsreform 
7Sveriges kommuner och regioner (2022)  Nära vård (skr.se)  
8 Sveriges kommuner och regioner (2022 s. 5) Överenskommelse om en God och nära vård 2022. En 
omställning av hälso-och sjukvården med primärvården som nav (skr.se)  
9 Sveriges kommuner och regioner (2022 s. 5) Överenskommelse om en God och nära vård 2022. En 
omställning av hälso-och sjukvården med primärvården som nav (skr.se)  

https://skr.se/download/18.eb74a4a17f44902bce4ad51/1646816428424/Nara_vard_SKR_presentation_2021.pdf?msclkid=9a162f7cb99111ecae2a1a01961eb874
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efc64f5/1643379898155/OK-God-och-nara-vard-2022.pdf
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efc64f5/1643379898155/OK-God-och-nara-vard-2022.pdf
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efc64f5/1643379898155/OK-God-och-nara-vard-2022.pdf
https://skr.se/download/18.5627773817e39e979efc64f5/1643379898155/OK-God-och-nara-vard-2022.pdf
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3. Underremiss till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande Remiss från 
VästKom Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård 

 

Beslutet skickas till  
Stadsledningskontoret  
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Ärendet  
Äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska ta ställning till om nämnden tillstyrker eller 
avstyrker den länsgemensamma Färdplanen i sin helhet. Bedömningen ska utgå ifrån 
ekonomisk, ekologisk och social dimension. Remissvaret ska ha inkommit till 
stadsledningskontoret senast den 5 september 2022. 

Beskrivning av ärendet 
Sverige är inne i en omställning av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, en nära 
vård där primärvården ska utgöra navet. Regeringen beslutade den 2 mars 2017 att 
tillsätta en statlig utredning med uppdrag att utifrån förslagen i betänkandet Effektiv 
vård10 vidare beskriva hur en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård 
kan utvecklas med fokus på primärvården. Utredningen God och nära vård har kommit 
med en rad betänkanden och God och nära vård - en reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem11 tillsammans med tidigare betänkanden utgör förslag på hur det svenska 
hälso- och sjukvårdssystemet ska förändras. I november 2020 fattade riksdagen beslut 
utifrån regeringens förslag om Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en 
primärvårdsreform12. Där anges att hälso- och sjukvården bör ställa om så att 
primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med 
socialtjänsten. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör vara att patienten 
får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.13 
 
Den första primärvårdsreformen som beslutades i november 2020 innebar en ny 
definition av primärvård och ett nationellt grunduppdrag för primärvården som trädde i 
kraft i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) den 1 juli 2021. Den nya definitionen av 
primärvård innebär att primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och 
behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver särskilda 
medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens14. Både regionen och 
kommunen har ansvar för primärvården.  
 
Det pågår ett arbete inom Sveriges regioner och kommuner att ta fram gemensamma 
planer och strategier för att stödja omställningen till en god och nära vård. 
 
Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård 
VästKom och Västra Götalandsregionen har tagit fram en Färdplan som är en 
övergripande länsgemensam strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som regionen och 
kommunerna gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, 
förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot 
en god och nära vård behöver öka fram till 2030.  
 
Färdplanen beskriver sex förändrade arbetssätt för regionen och kommunerna vilka är: 

 
10 SOU 2016:2 
11 SOU 2020:19 
12 Sveriges riksdag (2020) Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 
Socialutskottets Betänkande 2020/21: SoU2 - Riksdagen  
13 Sveriges riksdag (2020) Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 
Socialutskottets Betänkande 2020/21: SoU2 - Riksdagen  
14 SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inriktningen-for-en-nara-och-tillganglig-vard--_H801SoU2?msclkid=bd8f51ffb99111ec908229654bc1c71e
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inriktningen-for-en-nara-och-tillganglig-vard--_H801SoU2?msclkid=bd8f51ffb99111ec908229654bc1c71e
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inriktningen-for-en-nara-och-tillganglig-vard--_H801SoU2?msclkid=bd8f51ffb99111ec908229654bc1c71e
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/inriktningen-for-en-nara-och-tillganglig-vard--_H801SoU2?msclkid=bd8f51ffb99111ec908229654bc1c71e
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- Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser 
- Utveckla personcentrerat arbetssätt 
- Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
- Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
- Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
- Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

 
Remissförfarande hösten 2021 
Det politiska samverkansorganet i Västra Götaland (SRO) beslutade den 24 september 
2021 att remittera förslag till Färdplan länsgemensam strategi för god och nära vård till 
berörda nämnder och styrelser i Västra Götalandsregionen och samtliga kommuner i 
Västra Götaland. För Göteborgs Stad svarade stadsledningskontoret på remissen. Äldre 
samt vård- och omsorgsförvaltningen fick möjlighet att lämna synpunkter på 
remissförslaget till stadsledningskontoret (bilaga 3).  
 
Göteborgs Stads bedömning av remissversionen 2021 
Göteborgs Stad bedömde att det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt vilka 
vårdnivåer som kommunen har ansvar för och gränserna mellan kommunens och 
regionens uppdrag behöver tydliggöras i ett hälso- och sjukvårdsavtal, vilket påverkar 
stadsledningskontorets syn på förslag på Färdplan. Göteborgs Stads synpunkter i sin 
helhet finns i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (bilaga 2).  
 
Beslut i kommunstyrelsen 
Den 15 december 2021 beslutade kommunstyrelsen att avstyrka färdplanen i sin helhet 
enligt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande (bilaga 2). 
 
Revideringar efter remissförfarande 
VästKom och Västra Götalandsregionen har efter remissrundan reviderat färdplanen 
utifrån inkomna synpunkter. I den nya versionen har målgruppen tydliggjorts och utgår 
inte längre från ålder, diagnos eller funktionsnedsättning utan utgår ifrån de personer som 
behöver samordning av insatser från både regionen och kommunerna. Under rubriken 
Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet har det förtydligats att både 
kommun och region utgör primärvård. Tidigare skrivelse rörande att kommunen utgör 
basverksamhet och står för dygnet runt-funktionen har tagits bort. Färdplanen har efter 
remissrundan även reviderats med ett tydligare fokus på barnkonventionens mål samt de 
länsgemensamma mål som sätts inom den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). 
  
Beslut om att anta färdplan 
Den 8 mars beslutade VästKoms styrelse att ställa sig bakom förslaget till Färdplan - 
länsgemensam strategi för en god och nära vård. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att omställningen till en nära vård är en viktig förflyttning för att 
skapa ett välfärdsystem som hänger ihop för invånarna. Förvaltningen ser att kommunen 
är en viktig part för att lyckas med omställningen. Samtidigt saknas, enligt förvaltningen, 
viktiga förutsättningar för att Färdplanen ska få den genomslagskraft som eftersträvas. 
Förvaltningen anser att en viktig grundförutsättning för att Färdplanen ska få 
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genomslagskraft är att det finns ett hälso- och sjukvårdsavtal som reglerar vårdnivå och 
huvudmännens ansvarsåtagande. Det reviderade hälso- och sjukvårdsavtalet påverkar hur 
förvaltningen ställer sig till Färdplanen. 

Förvaltningen anser att Färdplanen under avsnitt Ekonomi inte tydliggör vad som avses 
med resursöverföring från specialistvård till primärvård. Enligt Färdplanen handlar en 
resursöverföring från specialistvård till primärvård inte enbart om ekonomi. Då 
primärvårdsuppdraget ligger hos två huvudmän, region och kommun, anser förvaltningen 
att en resursöverföring behöver analyseras utifrån de två huvudmännens ansvar och 
uppdrag i omställningen till en nära vård. Det saknas analys och en beskrivning i 
Färdplanen av hur den regionala primärvården och socialtjänsten ska samverka för de 
personer med hemtjänst som inte har kommunal primärvård. Förvaltningen bedömer att 
den största konsekvensen är risken för en förskjutning från region till kommun av både 
kostnader och ansvarsroller om detta inte tydligt regleras i ett hälso- och sjukvårdsavtal.  

Förvaltningen ställer sig positiv till att färdplanen initierar arbete med en gemensam, 
långsiktig samt stabil struktur för kunskapsstyrning och kunskapsutveckling inom 
kommunerna och regionen i Västra Götaland. Förvaltningen instämmer i att Färdplanen 
behöver göras levande i de befintliga samverkansstrukturerna som finns inom Västra 
Götaland. 

Förvaltningen ser behov av ett i grunden förändrat hälso- och sjukvårdsavtal med 
reviderade överenskommelser för att Färdplanen ska kunna ge förutsättningar för 
huvudmännen att gemensamt nå målet med omställningen till en god och nära vård.  

Förvaltningens bedömning är att Färdplanen i sin helhet bör avstyrkas.  

 

 

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

 

Carin Bringestedt 
Avdelningschef 

 

Babbs Edberg 
Förvaltningsdirektör 

 



 

Göteborgs Stad Socialnämnd Nordost, protokollsutdrag 1 (2) 

Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-30 

§ 320 N163-0532/22 

Svar på remiss - Underremittering Färdplan - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 
 

Ärendet  
Socialnämnden Nordost ska yttra sig över Färdplan - länsgemensam strategi för 
god och nära vård. Färdplanen är en övergripande strategi som ska bidra till 
Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 

Handling 
Förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2022-06-22. 
 
Jäv 
Ordförande Johan Fält (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 

Beslut 
1. Socialnämnden Nordost tillstyrker förslag till Färdplan - Länsgemensam 

strategi för god och nära vård med de synpunkter som framkommer i 
tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnden Nordost översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 
eget yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad.  
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Svar på remiss - Underremittering Färdplan - 
Länsgemensam strategi för god och nära vård 
stadsledningskontorets dnr 0447/22 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden Nordost tillstyrker förslag till Färdplan - Länsgemensam strategi 

för god och nära vård med de synpunkter som framkommer i tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnden Nordost översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Socialnämnden Nordost förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialnämnd Nordost har att ta ställning till eget yttrande gällande Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som parterna 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. De som berörs är främst personer i alla åldrar 
som har behov av insatser och samordning från både kommun och region oavsett ålder, 
diagnos eller funktionsnedsättning. Med en personcentrerad vård så ska den utgå från den 
enskildes förutsättningar och behov.  

Förvaltningen ser positivt på att det finns ett förslag till strategi då det är nödvändigt med 
ett gemensamt formulerat dokument för det utvecklingsarbete som ska ske i kommunens 
och regionens utvecklingsarbete. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att 
Färdplanen bör tillstyrkas med beaktande av förvaltningens bedömning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenser som Färdplanen som ett strategiskt 
dokument kan komma att få. Först när det omsättas i konkreta handlingsplaner och 
överenskommelser är det möjligt att kunna bedöma vilka ekonomiska konsekvenser den 
på sikt leder till.  Sedan flera år tillbaka finns en utvecklad samverkan mellan 
kommunerna och Västra Götalandsregionen och utgångspunkt behöver ske utifrån det 
som redan görs utifrån olika avtal och överenskommelser dit resurser har styrts.  

Generellt handlar strategin om att utveckla en god och nära vård i samverkan mellan 
kommun och region där kostnader i viss mån kan komma att förskjutas mellan parterna 
framför allt mellan specialistvård och primärvård. Eventuella kommande lagändringar 
och överenskommelser inom Västkom kommer att kunna påverka detta. Här kommer 

Socialförvaltning Nordost 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-06-22 
Diarienummer N163-0532/22 
 

Handläggare 
Mona Lundahl Davies 
Telefon: 031-3652231 
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framtida beslut utifrån exempelvis Samsjuklighetsutredningen att ha stor påverkan och 
där förslag finns om specialistvårdens ansvar för de som omfattas av målgruppen.   

Sammantaget är ambitionen att de samhälleliga kostnaderna på lång sikt ska minska till 
följd av förbättrad hälsa, utveckling av arbetssätt med hjälp av digitalisering och 
resurseffektivitet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Ärendet har en positiv inverkan då omställningen till en god och nära vård är att främja 
hälsan hos befolkningen utifrån den enskildes behov och de områden som gemensamt 
prioriteras. Strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt 
finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård, samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden, vilket omfattar viktiga områden för alla åldersgrupper. 

De som berörs är främst personer i alla åldrar som har behov av insatser och samordning 
från både kommun och region oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Med en 
personcentrerad vård så ska den utgå från den enskildes förutsättningar och behov. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål vilket är grundläggande för att 
stärka barnperspektivet. 
 

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp, FSG 2022-08-23. 

Bilagor 
1. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
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Ärendet  
Socialnämnd Nordost har att ta ställning till eget yttrande gällande Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård.  

Remissen har skickats till Äldre samt vård och omsorgsnämnden för yttrande och till 
socialnämnderna Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen, nämnden för funktionsstöd, 
grundskolenämnden samt utbildningsnämnden för kännedom och eget ställningstagande 
till eventuellt yttrande.  

Svar på underremittering ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast 2022-09-05. 

Beskrivning av ärendet 
 
Tidigare behandling av ärendet 

Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden som båda huvudmännen har 
hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. Revidering inför ny 
avtalsperiod har även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för 
huvudmännen. 

Västkom har 2021-10-01 översänt remisserna förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal och 
tillhörande överenskommelser samt Färdplan - länsgemensam strategi för God och nära 
vård till Göteborgs Stad, för yttrande senast 2021-12-31. 

Remisstiden medgav inte underremittering till berörda nämnder. Stadsledningskontoret 
hade för ärendets beredning en arbetsgrupp bestående av representanter från äldre samt 
vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och social-
förvaltningarna Nordost och Sydväst. 

När det gäller förslag till färdplan skickades den på förvaltningsremiss till äldre- samt 
vård och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd, socialförvaltningarna 
Nordost, Centrum, Sydväst och Hisingen, grundskoleförvaltningen samt 
utbildningsförvaltningen. Dessa svar utgjorde grund för arbetsgruppens beredning av 
remissvaret. Socialförvaltningarna Centrum och Hisingen valde att inte besvara remissen. 

Kommunstyrelsen beslutade enligt stadsledningskontorets förslag den 2021-12-15 att 
avstyrka remisserna. 

Bakgrund 
Stadsledningskontoret har valt att separera de två tidigare ärendena avseende Hälso- och 
sjukvårdsavtal och Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård. Detta 
tjänsteutlåtande avser därmed Färdplan – Länsgemensam strategi för god och nära vård. 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en övergripande strategi 
som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Färdplanen 
innehåller de områden som parterna gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den 
beskriver målbild, förändrade arbetssätt och förutsättningar för utvecklingen, där takten i 
omställningen mot en god och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra 
Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser 
och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 
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Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan parterna bidra till en 
omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som förhållningssätt, 
samverkan och tillit mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen, (VGR) samt en 
gemensam målbild som visar riktningen. 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln till Västra 
Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är den gemensamma förmågan att 
vara innovativa och ställa om till ett hållbart samhälle. God och nära vård är riktningen i 
omställningsarbetet.  

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes behov. Den ska beakta 
barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål som sätts i den Regionala 
utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska också bidra till att utveckla 
samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 

Sex förändrade arbetssätt som lyfts fram och beskrivs närmre i strategin: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser 

2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 

3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 

4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 

5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 

6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära vården är inte 
en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på dagens primärvård. Nära vård 
är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi idag har i 
Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och det stöd 
kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära vården är den enskilde 
och dess anhöriga medskapare till vården som har primärvården (region och kommunalt 
finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens 
sjukhusbaserade specialistvård. Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, 
specialiserad öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården innehåller 
hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också övergångarna och hur väl vi 
förmår att överbrygga dessa och skapa en god och nära vård för den enskilde. För att 
klara det skapar vi nya arbetssätt så som mobila team, använder e-hälsans möjligheter, 
arbetar mer preventivt och proaktivt samt möter problemen uppströms. 
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Syfte med färdplanen 
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja omställningen till en god 
och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen och utveckla vård och omsorg 
tillsammans utifrån den enskildes behov. Omställningen ska också bidra till att utveckla 
samverkanskulturen och öka tilliten mellan huvudmännen. 

Giltighetstid 
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen mot 2030. 
Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

Målbild 
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan kring hälsa, vård och omsorg i 
Västra Götaland ska vara utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett bra liv 
oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 

• bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv. 

• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt 
ansvarstagande och tillit. 

Prioriterade målgrupper 
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den nära vården är 
personer som behöver insatser och samordning från både region och kommun oavsett 
ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Samverkan ska särskilt beakta 
barnkonventionens mål. Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser 
för samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som utgår 
från den enskildes förutsättningar och behov. 
 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att det finns ett förslag till strategi då det är nödvändigt med 
ett gemensamt formulerat dokument för det utvecklingsarbete som ska ske i kommunens 
och regionens utvecklingsarbete. Det är viktigt att det arbetet har sin utgångspunkt från 
det som redan idag sker i olika forum för samverkan samt hur de förändrade arbetssätten 
knyter an i utvecklingsarbetet. Implementering av Färdplanen utifrån ledning och 
styrning har en avgörande roll i hur väl parterna kommer att lyckas i det kommande 
arbetet. 

Förvaltningen bedömer att färdplanen fortfarande är omfattande och blandar både 
övergripande nivå och detaljnivå. Det är få ändringar utifrån den tidigare remissen till 
Göteborgs Stad och det finns kvar upprepningar som i stället hade kunnat läggas ihop i 
stycken som beskriver samma sak.  

Det saknas vidare koppling till andra viktiga nationella utredningar som kan påverka 
utvecklingsarbetet med god och nära vård, detta trots att Färdplanen har ett perspektiv 
fram till år 2030.   

I stycket 3.3 Ekonomi beskrivs mycket kort om resursöverföring från specialistvård till 
primärvård och om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
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vården. Minska väntetider inom hälso- och sjukvården beskrivs, men beskrivning eller 
analys vad det innebär för kommunens ansvarsområde saknas. 

I stycke 8 Prioriterade målgrupper. Där beskrivs att prioriterade målgrupper är personer 
som behöver insatser och samordning från både region och kommun, vilket är en luddig 
formulering. Ålder, diagnos eller funktionsnedsättning nämns, dock står exempelvis inget 
om nyanlända med sämre hälsa.  

I stycke 9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser. Det är positivt att gemensam 
utveckling av områden inom folkhälsan finns med, då det finns ett tydligt fokus på hälso- 
och sjukvård i färdplanen. Andra delar som psykisk ohälsa och individ- och 
familjeomsorg nämns inte, medan exempelvis elevhälsan finns med som tidiga insatser. 
Punkten som handlar om social hållbarhet behöver förtydligas så att det inte är öppet för 
tolkning om vad det innebär. 

I stycke 9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt. Det behöver vara tydligt att den 
fasta vårdkontakten ska kunna bistå den enskilde. Står det bör, ger det lätt upphov till att 
det är valfritt. 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att Färdplanen bör tillstyrkas med beaktande 
av de bedömningar som gjorts.  
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Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-31 

Svar på remiss Färdplan - Länsgemensam 
strategi för god och nära vård 
§ 192, N165-0234/22 
Beslut 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård med de synpunkter och förslag som framkommer i tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnd Sydväst har att ta ställning till eget yttrande gällande Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen är en övergripande strategi som 
ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 

Färdplanen innehåller de områden som parterna gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. De som berörs är personer i alla åldrar som har behov av insatser och samordning 
från både kommun och region oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Med en 
personcentrerad vård så ska den utgå från den enskildes förutsättningar och behov.  

Förvaltningen ser positivt på att det finns ett förslag till strategi då det är nödvändigt med 
ett gemensamt formulerat dokument för det utvecklingsarbete som ska ske i kommunens 
och regionens utvecklingsarbete. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att 
Färdplanen bör tillstyrkas med beaktande av förvaltningens synpunkter och förslag som 
bland annat handlar om att det saknas koppling till samsjuklighetsutredningen och 
anhörigstrategin samt brukarmedverkan i utvecklingsarbetet. 

Handling 
Socialförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 2 augusti 2022. 

Justering 
Socialnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

 

Dag för justering 
2022-08-31 

 

Socialnämnd Sydväst 
 

  



Utdrag ur protokoll 
Sammanträdesdatum: 2022-08-31 

 

 

Socialnämnd Sydväst 
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Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Niklas Hall 

 

 

Ordförande 
Lena Lindström Olinder (M) 

 

Justerande 
Helena Johansson (V) 
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Svar på remiss - Färdplan – länsgemensam 
strategi för god och nära vård Dnr 0447/22 
Förslag till beslut 
I socialnämnd Sydväst 

1. Socialnämnd Sydväst tillstyrker Färdplan – länsgemensam strategi för god och 
nära vård med de synpunkter och förslag som framkommer i tjänsteutlåtandet. 

2. Socialnämnd Sydväst översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget 
yttrande till kommunstyrelsen. 

3. Socialnämnd Sydväst förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning 
Socialnämnd Sydväst har att ta ställning till eget yttrande gällande Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. Färdplanen - länsgemensamma strategin för 
god och nära vård är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg. 

Färdplanen innehåller de områden som parterna gemensamt prioriterar att kraftsamla 
kring. De som berörs är personer i alla åldrar som har behov av insatser och samordning 
från både kommun och region oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. Med en 
personcentrerad vård så ska den utgå från den enskildes förutsättningar och behov.  

Förvaltningen ser positivt på att det finns ett förslag till strategi då det är nödvändigt med 
ett gemensamt formulerat dokument för det utvecklingsarbete som ska ske i kommunens 
och regionens utvecklingsarbete. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att 
Färdplanen bör tillstyrkas med beaktande av förvaltningens synpunkter och förslag som 
bland annat handlar om att det saknas koppling till samsjuklighetsutredningen och 
anhörigstrategin samt brukarmedverkan i utvecklingsarbetet. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser som Färdplanen kan komma att 
få. Det är ett strategiskt dokument som måste omsättas i konkreta handlingsplaner och 
överenskommelser för att kunna bedöma vilka ekonomiska konsekvenser den leder till. 
Generellt handlar strategin om att utveckla en god och nära vård i samverkan mellan 
kommun och region där kostnader i viss mån kan komma att förskjutas mellan parterna. 
Men det är främst eventuella kommande lagändringar och överenskommelser inom 
Västkom som kommer påverka detta. Här kommer framtida beslut utifrån exempelvis 
Samsjuklighetsutredningen att ha stor påverkan och där förslag finns om 
specialistvårdens ansvar för de som omfattas av målgruppen.   

Socialförvaltning Sydväst 
 

  

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-08-02 
Diarienummer N165-0234/22 
 

Handläggare 
Johanna Larsson 
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: johanna.larsson@socialsydvast.goteborg.se 



 

Göteborgs Stad Socialförvaltning Sydväst, tjänsteutlåtande 2 (6) 

Sammantaget är ambitionen att de samhälleliga kostnaderna på lång sikt ska minska till 
följd av en effektivare vård genom utveckling av nya arbetssätt som leder till förbättrad 
hälsa. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Intentionen med strategin förväntas ha en positiv inverkan för personer som har behov av 
insatser och samordning från både kommun och sjukvård. Fler ska få adekvat vård och 
omsorg i ett tidigare skede i möte med region och kommun som samarbetar bättre med 
varandra och med den enskilde. Strategin ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Den riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och 
regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård, samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden, vilket omfattar viktiga områden för alla 
åldersgrupper. Strategin behöver dock kompletteras med konkreta överenskommelser och 
handlingsplaner för att möjliggöra dessa positiva konsekvenser för de personer som har 
behov av insatserna och samordningen. 

Samverkan 
Information i förvaltningens samverkansgrupp (FSG) den 24 augusti 2022. 

Bilagor 
1. Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård 
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Ärendet 
Socialnämnd Sydväst har fått ett remissutskick från kommunstyrelsen angående Färdplan 
– länsgemensam strategi för god och nära vård från VästKom med möjlighet att yttra sig. 
Förvaltningen är positiv till strategin som helhet med hänsyn taget till de synpunkter och 
förslag som lämnas i detta tjänsteutlåtande. 

Socialnämnd Sydvästs svar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 5 september 
2022.  

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen (VGR) har sedan 1999 
reglerat samverkan och ansvarsfördelning för områden som båda huvudmännen har 
hälso- och sjukvårdsansvar för i ett Hälso- och sjukvårdsavtal. Revidering inför ny 
avtalsperiod har även omfattat andra avtal/överenskommelser som är lagreglerade för 
huvudmännen.  

Västkom översände den 1 oktober 2021 remisserna förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal 
och tillhörande överenskommelser samt Färdplan - länsgemensam strategi för God och 
nära vård till Göteborgs Stad, för yttrande senast den 31 december 2021.  

Remisstiden medgav inte underremittering till berörda nämnder. Stadsledningskontoret 
hade för ärendets beredning en arbetsgrupp bestående av representanter från äldre samt 
vård- och omsorgsförvaltningen, förvaltningen för funktionsstöd och social-
förvaltningarna Nordost och Sydväst. 

Stadsledningskontoret bedömde att remissförslaget på Hälso- och sjukvårdsavtal med 
tillhörande överenskommelser bör avstyrkas. Stadsledningskontoret förordade 
förlängning av befintligt avtal i 24 månader och ansåg att inför ett nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal behövs ett utvecklat arbete som går i linje med omställningen till Nära 
vård samt ett ställningstagande till vilka vårdnivåer avtalet ska reglera. I ett avtal som 
reglerar alla vårdnivåer bör ansvarsfördelning mellan vårdnivåerna och samverkan 
tydliggöras.  

Att inte det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget samt vilka vårdnivåer som 
kommunen har ansvar över och gränserna mellan kommunens och regionens uppdrag 
hade beskrivits i remissversionen av förslag till Hälso- och sjukvårdsavtal påverkade 
stadsledningskontorets syn på förslag på Färdplan. Stadsledningskontoret föreslog därför 
att kommunstyrelsen skulle avstyrka remissförslagen. Kommunstyrelsen beslutade enligt 
stadsledningskontorets förslag den 15 december 2021 att avstyrka remisserna. 

Stadsledningskontoret har valt att separera de två ärendena ”Hälso- och sjukvårdsavtalet” 
och ”Färdplan” i den vidare hanteringen. Detta tjänsteutlåtande fokuserar enbart på 
Färdplanen. 

Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära vården är inte 
en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på dagens primärvård. Nära vård 
är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt som ser annorlunda ut mot det vi idag har i 
Västra Götaland. 
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Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och det stöd 
kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära vården är den enskilde 
och dess anhöriga medskapare till vården som har primärvården (region och kommunalt 
finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket innebär ett skifte från dagens 
sjukhusbaserade specialistvård. Delar av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, 
specialiserad öppenvård, ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga 
myndigheter blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården innehåller 
hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också övergångarna och hur väl vi 
förmår att överbrygga dessa och skapa en god och nära vård för den enskilde. För att 
klara det skapar vi nya arbetssätt så som mobila team, använder e-hälsans möjligheter, 
arbetar mer preventivt och proaktivt samt möter problemen uppströms. 

Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård  
Färdplan – länsgemensam strategi för god och nära vård gäller länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen och riktar sig till vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och 
regionalt finansierad hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden.  

Syftet med strategin är att stödja omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan 
hos befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten 
mellan huvudmännen. Färdplanen innehåller de områden som kommun och region 
gemensamt prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god och nära vård 
behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra 
Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, strategin ska bidra till ett kraftfullt 
genomförande. 

Målbilden är en god och nära vård som: 

• utgår från individuella förutsättningar och behov 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, förebyggande och proaktiv 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet och grundas i gemensamt 

ansvarstagande och tillit 

Prioriterade målgrupper är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 

Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen mot 2030. 
Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

Sex förändrade arbetssätt som lyfts fram och beskrivs närmre i strategin:  

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt  
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen  
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen  
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering  
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 
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Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen är positiv till strategin i sin helhet och ser vikten av att det finns 
gemensamt formulerade vägledande dokument för kommunens och regionens 
gemensamma utvecklingsarbete. Denna strategi står dock inte på egna ben, utan måste 
kompletteras med överenskommelser vad gäller ansvarsfördelning mellan kommun och 
region. Bedömningen är att vi står långt ifrån målbilden idag. Några synpunkter och 
förslag angående strategin följer här. 

Förvaltningens erfarenhet är att enskilda medarbetare inom kommun och region vill 
samverka för våra brukares bästa, men det är i gränssnitten mellan våra huvuduppdrag 
som svårigheterna framkommer. Rätt förutsättningar med tydlig ansvarsfördelning i 
överenskommelser behöver därför finnas, då upplevelsen idag ofta är att ”den ena handen 
släpper innan nästa tar vid”, till exempel vid snabb utskrivning från sjukhusvistelse innan 
möjlighet att placera i ett boende för person i hemlöshet finns.  

Begreppet ”god och nära vård” är sannolikt mer förankrat och har därmed tydligare 
innebörd för medarbetare inom regionen. För kommunens medarbetare kan det behövas 
en bättre sammanhangsförklaring och beskrivning av hur nuläget ser ut, för att förstå vad 
vi ska lämna och i stället röra oss emot. Det kan även behöva förtydligas när det i en 
beskrivning är kommunen eller regionen som avses. 

Kompetensförsörjning är en central fråga som kommun och region än mer gemensamt 
skulle kunna arbeta med, till exempel genom utbildningssatsningar i samarbete mellan 
kommun och region. 

Förvaltningen saknar koppling i strategin till andra viktiga närliggande nationella 
utredningar/strategier som till exempel den nationella anhörigstrategin och 
samsjuklighetsutredningen. Eftersom strategin har ett perspektiv fram till år 2030 så kan 
det vara bra att nämna andra relevanta områden där utveckling pågår som kan komma att 
påverka god och nära vård i framtiden. Samsjuklighetsutredningen föreslår stora 
förändringar i huvudmannaskapet för personer med beroendeproblematik vilket ligger i 
linje med god och nära vård.  

I stycket om prioriterade målgrupper är det bra att lyfta fram de som har insatser från 
både kommun och region och behov av samordning, i stället för att lyfta fram enskilda 
mindre grupper såsom ”unga” eller ”äldre”. På det sättet exkluderas ingen målgrupp utan 
fokus ligger på behoven. Samtidigt blir rubriken något vilseledande, då begreppet 
”målgrupp” ofta används om andra typer av grupper än de som har samordningsbehov 
som den gemensamma nämnaren. 

I rubriken till stycke 9 används ordet ”steg” vilket indikerar att något behöver ske i en 
viss ordning. De sex förändrade arbetssätten har ingen inbördes ordning utan behöver 
snarare ske parallellt. 

I stycke 9.1 om att öka hälsofrämjande och förebyggande insatser nämns fyra punkter 
som behöver utvecklas varav en handlar om social hållbarhet. Det är ett begrepp som 
används väldigt ofta men som kan vara öppet för tolkning. Förvaltningen anser att 
begreppet behöver definieras i den här kontexten. Tillgänglig information och stöd 
behöver finnas redan innan olika situationer uppstår för att vara hälsofrämjande. Även 
stöd till anhöriga behöver finnas i ett tidigt stadie, då anhöriga ofta får motstridig 
information från olika instanser.  
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I stycke 9.2 om att utveckla personcentrerade arbetssätt vill förvaltningen påpeka att en 
samordnad individuell plan alltid kan erbjudas/initieras, men den enskilde måste alltid 
lämna samtycke vilket behöver förtydligas i stycket. Den samordnade individuella planen 
finns för brukarens/patientens skull och inte i första hand som en lösning på 
samordningsproblem mellan region och kommun. 

För att strategin ska leda till förändringar i befintliga verksamheter så krävs en gedigen 
implementeringsprocess. I strategin framkommer att handlingsplaner ska skapas, vilket 
förvaltningen anser är avgörande för om strategin ska kunna leda till utveckling av god 
och nära vård. För att dessa handlingsplaner ska ge resultat föreslår förvaltningen att de 
tas fram i nära samverkan med de som är berörda av vården och omsorgen, d v s klienter 
och patienter via till exempel brukarorganisationer. Brukare kan med fördel vara med i 
både utvecklingen av de nya arbetssätten som föreslås i strategin och framtagandet av 
handlingsplaner. 

Ytterligare ett sätt att konkretisera samverkan utifrån strategin kan vara genom ett 
gemensamt processarbete på delregional nivå, till exempel genom att ta fram en 
gemensam vård- och omsorgsprocess. 

Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att Färdplanen bör tillstyrkas med beaktande 
av de synpunkter och förslag som lämnats. 

Beslutet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen 

 

 

Anna Holmqvist 

Avdelningschef 

 

Annika Ljungh 

Förvaltningsdirektör 
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Färdplan – länsgemensam strategi för  
god och nära vård 
Gällande länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen 

Riktar sig till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunalt och regionalt finansierad 

hälso- och sjukvård, skolverksamheterna, tandvård samt hälsofrämjande och 
förebyggande områden. 
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1 Inledning: Tillsammans för en hållbar 
omställning till en god och nära vård 

Alla som bor och verkar i Västra Götaland ska kunna leva ett gott liv. Nyckeln 
till Västra Götalands långsiktiga attraktivitet och konkurrenskraft är vår 
gemensamma förmåga att vara innovativa och ställa om till ett hållbart 
samhälle. God och nära vård är riktningen i omställningsarbetet. 

Syftet med en omställning till en god och nära vård är att främja hälsan hos 
befolkningen och utveckla vård och omsorg tillsammans, utifrån den enskildes 
behov. Den ska beakta barnkonventionens mål samt de länsgemensamma mål 
som sätts i den Regionala utvecklingsstrategin (RUS). Omställningen ska 
också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka tilliten mellan 
huvudmännen.  

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är en 
övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom 
hälsa, vård och omsorg. Färdplanen innehåller de områden som vi gemensamt 
prioriterar att kraftsamla kring. Den beskriver målbild, förändrade arbetssätt 
och förutsättningar för utvecklingen, där takten i omställningen mot en god 
och nära vård behöver öka fram till 2030. Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland har olika ansvar, resurser och kunskaper, 
strategin ska bidra till ett kraftfullt genomförande. 

Ingen kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi bidra 
till en omställning mot en god och nära vård. 

Framgångsfaktorer för den nära vården är personcentrering som 
förhållningssätt, samverkan och tillit mellan kommun och Västra 
Götalandsregionen, VGR samt en gemensam målbild som visar riktningen. 

Länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har i färdplanen valt att 
använda begreppet den enskilde; med det menar vi individ, patient, brukaren, 
eleven eller invånare.   
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2 Begreppet god och nära vård 
Nära vård är ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg. Den nära 
vården är inte en ny organisationsnivå, det är heller inte en benämning på 
dagens primärvård. Nära vård är snarare ett nytt synsätt och ett arbetssätt 
som ser annorlunda ut mot det vi idag har i Västra Götaland. 

Den närmsta vården är det som den enskilde kan ge sig själv: egenvården och 
det stöd kommuner och regionen kan ge för att möjliggöra det. I den nära 
vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som 
bas, vilket innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. Delar 
av den kommunala socialtjänsten, sjukhusvård, specialiserad öppenvård, 
ungdomsmottagning, elevhälsa, civilsamhället men även statliga myndigheter 
blir del av den nära vården. 

Hälso- och sjukvården består av många organisationer och den nära vården 
innehåller hela eller delar av dessa verksamheter, den inkluderar också 
övergångarna och hur väl vi förmår att överbrygga dessa och skapa en god och 
nära vård för den enskilde. För att klara det skapar vi nya arbetssätt så som 
mobila team, använder e-hälsans möjligheter, arbetar mer preventivt och 
proaktivt samt möter problemen uppströms.  

3 Varför behövs en omställning för en 
god och nära vård? 

3.1 Utmaningar inom demografin   
Den stora ökningen av de som är 80 år och äldre, kombinerat med en relativt 
sett lägre ökning av de som är i arbetsför ålder leder till att verksamheterna 
inom välfärdens områden inte kommer att kunna anställa personal i den 
utsträckning som det demografiska behovet medför. Det innebär ett behov av 
effektivare arbetssätt, mer hälsofrämjande och förebyggande arbete och att 
verksamheten behöver bli mer teknik- och digitaliseringsorienterade samt att 
samverkan måste öka. 

3.2 Bristande samordning 
Myndigheten för vård och omsorgsanalys är en myndighet under 
socialdepartementet som har uppskattat att cirka en miljon människor i 
Sverige behöver insatser från flera aktörer, samtidigt som de har nedsatt 
förmåga att själva samordna sitt stöd, sin vård och omsorgsinsatser. Men 
vården och omsorgen har inte organiserats för att möta den enskilde med 
sådana komplexa behov. Den medicinska och tekniska utvecklingen har 
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bidragit till att sjukvården blivit mer specialiserad vilket innebär att den 
enskilde kan behöva komma i kontakt med allt fler instanser för att få hjälp 
med sina problem. 

Mycket tyder på att samordningen i Sverige brister. I jämförelse med andra 
länder anser till exempel en mindre andel av de svenska patienterna att de får 
hjälp av sin ordinarie läkare eller annan vårdpersonal att planera vården som 
andra verksamheter ger. Endast drygt hälften svarar att de får denna hjälp, 
jämfört med 80 procent i länderna med bäst resultat. Inom socialtjänsten 
saknas dessvärre större studier av hur brukarna uppfattar samordningen men 
intervjuer med verksamhetsföreträdare vittnar om samordningsbrister även 
inom detta område (Vård- och omsorgsanalys). 

Bristande samordning bidrar ofta till en försämrad upplevelse för patienter 
och brukare samt till sämre stöd, vård och omsorg. När samordningen brister 
vältras dessutom ansvaret för att koordinera insatserna över på patienten, 
brukaren eller dennes närstående. Till exempel har samordningen kring äldre 
med flera kroniska sjukdomar och barn med funktionsnedsättning lyfts fram 
som områden med stora brister där anhöriga får bära ett stort ansvar.  

3.3 Ekonomi 
Omställningen mot god och nära vård, den pågående digitaliseringen samt att 
vi måste minska väntetider inom hälso- och sjukvården ställer stora krav på 
resursfördelningen. Arbetet måste vara långsiktigt. En resursöverföring från 
specialistvård till primärvård handlar inte enbart om ekonomi. Det handlar 
även om en succesiv överföring eller att tillgängliggöra resurser till den nära 
vården. 

Att följa det ekonomiska perspektivet över tid under den pågående 
omställningen är av största vikt, samtidigt bör det ekonomiska perspektivet 
kompletteras med övriga resurser i en löpande och transparant process. 

Välfärdens resurser ska räcka till mycket, vår demografiska situation visar på 
fler äldre och färre i arbetsför ålder de kommande åren. 

4 Syfte  
Syftet med Färdplanen - länsgemensamma strategin är att stödja 
omställningen till en god och nära vård, att främja hälsan hos befolkningen 
och utveckla vård och omsorg tillsammans utifrån den enskildes behov. 
Omställningen ska också bidra till att utveckla samverkanskulturen och öka 
tilliten mellan huvudmännen.  
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Färdplan - länsgemensam strategin för god och nära vård är en övergripande 
strategi och ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg. Den innehåller de områden som vi gemensamt prioriterar att 
kraftsamla kring.  

Följande politiska prioritering ska vara vägledande i framtagandet av 
färdplanen och Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

1. Vad blir bäst för brukaren/patienten? 
2. Vad är bästa sättet att använda våra skattemedel ur ett samhälls-

/invånarperspektiv? 
3. Behöver vi överenskommelser eller avtal för att stödja detta? 

5 Parter  
Parterna är länets 49 kommuner och Västra Götalandsregionen och riktar sig 
till; vård och omsorg, socialtjänst, kommunal primärvård, förskola- och 
skolverksamhet, regional primärvård, specialistvård, tandvård samt 
hälsofrämjande och förebyggande områden. 

6 Giltighetstid  
Målsättningen är att färdplanen ska vara långsiktig och ange färdriktningen 
mot 2030. Avstämning med fördjupad uppföljning ska ske 2024 och 2028. 

 

7 Målbild Västra Götaland  
Målbilden ska ge en vägledning för hur vår samverkan 
kring hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland ska vara 
utformad för att ge våra invånare förutsättningar för ett 
bra liv oavsett ålder eller diagnos. 

En god och nära vård  

• utgår från individuella förutsättningar och behov. 
• bygger på relationer, är hälsofrämjande, 

förebyggande och proaktiv. 
• bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

och grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit.  
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8 Prioriterade målgrupper  
Vården behöver komma närmare patienten. Prioriterade målgrupper i den 
nära vården är personer som behöver insatser och samordning från både 
region och kommun oavsett ålder, diagnos eller funktionsnedsättning. 
Samverkan ska särskilt beakta barnkonventionens mål. 

Det innebär att alla berörda parter ska prioritera tid och resurser för 
samordning och samverkan. Det centrala är den personcentrerade vården som 
utgår från den enskildes förutsättningar och behov. 

9 Sex steg för att förändra och utveckla 
arbetssätt i samverkan 

För att uppnå målbilden för god och nära vård behöver stöd, vård och 
omsorgsstrukturen förändras. Förstärkning av en mer god och nära vård 
behöver ske i tätt samspel mellan den enskilde och huvudmännen som har 
ansvar för samma invånare.  

Sex förändrade arbetssätt: 

1. Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  
2. Utveckla personcentrerade arbetssätt 
3. Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen 
4. Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen 
5. Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering 
6. Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

En omställning till god och nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt, 
där det sker en förflyttning i såväl förhållningssätt som i sättet att arbeta.  

 

9.1 Öka hälsofrämjande och förebyggande 
insatser  

Förbättrad hälsa skapar stora vinster, både för den enskilde och för samhället. 
För att bidra till en mer jämlik hälsa och därmed minska skillnaderna behöver 
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det hälsofrämjande och förebyggande arbetet få en högre prioritering i det 
vardagliga arbetet. 

Tidiga insatser med familjebaserade arbetssätt och möjligheter till utbildning 
är viktiga beståndsdelar i ett robust och öppet Västra Götaland.  

Att ge stöd till individens egenvård och till anhöriga/närstående är angelägna 
områden. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet är också angeläget för att hälso- 
och sjukvårdssystemet ska vara hållbart när fler lever längre med kroniska 
sjukdomar och vi får en äldre befolkning. Minskade hälsoklyftor och bättre 
möjligheter till utbildning för barn, unga och vuxna är viktiga beståndsdelar i 
ett robust och öppet Västra Götaland. Tidiga insatser för att ge barn och unga 
goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet betyder mycket för 
deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa där 
elevhälsan har en viktig roll.  

Arbetet behöver få en högre prioritering i det vardagliga arbetet i hälso- och 
sjukvården och inom den kommunala vård och omsorgen. 

Vi behöver gemensamt utveckla områden inom folkhälsan  

• social hållbarhet 
• stöd för individens egenvård 
• stöd till anhöriga/närstående 
• socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet. 

Den digitala utvecklingen kan bidra till såväl förebyggande som 
hälsofrämjande insatser. Alla människor ska ha möjlighet till ökad kontroll 
över sin egen hälsa, att kunna fatta informerade beslut och i större 
utsträckning klara sig själva. Olika digitala stödprogram, egenmonitorering 
och lättillgänglig information är exempel på nya arbetssätt.  

Huvudmännen bör var och en samt gemensamt öka tillgängligheten till 
förebyggande insatser. Särskilt fokus på gemensamma målgrupper. 

9.2 Utveckla Personcentrerade arbetssätt 
Inom hälso- och sjukvården pågår en utveckling till personcentrerade 
arbetssätt. Det personcentrerade arbetssättet syftar till att patienten är en 
medskapare i sin vård utifrån sina behov, erfarenheter och resurser. En 
patient får inte objektifieras till en sjuk kropp, ett tillstånd eller en diagnos. 
Arbetssättet innebär att utgångspunkten är den enskildes egna resurser och 
målsättningar med insatserna. Verksamheterna ska underlätta och motivera 
patienten och/eller närstående att vara delaktiga kring beslut som rör den 
egna personen. En person kan vara delaktig i vårdprocessen och beslut i olika 
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hög grad och som professionell är det viktigt att i kommunikationen vara 
lyhörd för varje persons preferenser. 

Med detta som utgångspunkt görs en samordnad individuell plan (SIP) där 
patient och/eller närstående samt parter är delaktiga i hela processen. 
Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt och innebär bland 
annat att det finns utrymme för patienten och/eller närstående att uttrycka 
frågor och eventuell oro. 

9.3 Stärk samverkanskultur för att öka tillit 
mellan huvudmännen 

En av de viktigaste åtgärderna för att öka kraften i genomförandet är en 
organisationskultur baserad på tillit. Alla grupper i samverkan ska tydliggöra 
och skapa förutsättningar för en stark samverkan. I detta arbete krävs att 
struktur som hänger samman och att avtal och andra styrande dokument 
speglar en vilja av samsyn, samverkan och tillit. 

Några exempel från Socialstyrelsen som har lyfts fram särskilt som stöd för 
omställning mot en god och nära vård är följande:  

• Attityd- och kulturförändring för en god och nära vård som främjar 
samverkan  

• Kunskap om styrning och ledning av hälso- och sjukvård respektive 
socialtjänst för chefer i kommuner och regioner för att underlätta 
samverkan  

• Personcentrerat bemötande i såväl fysiska som digitala möte 

9.4 Stärk kontinuitet och samordningen mellan 
huvudmännen 

Vi behöver säkerställa kontinuiteten inom stöd, vård och omsorgsprocesser. I 
god och nära vård spelar kontinuitet en viktig roll, främst för den enskilde 
men också för verksamhetens effektivitet. När kontinuiteten brister är det 
sannolikt att den enskilde söker stöd, vård och omsorg i högre utsträckning. 
Genom kontinuitet i vård- och stödkontakten möjliggörs en relation som 
skapar tillit och trygghet hos den enskilde. Det ökar förutsättningarna för god 
och säker vård och omsorg. Det är särskilt angeläget för multisjuka i alla 
åldrar. 

Inom ramen för arbetet med Färdplan länsgemensamma strategin för god och 
nära vård ska den samordnade individuella planen, fast läkarkontakt, fast 
vårdkontakt samt fast omsorgskontakt utvecklas och stärkas. 
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9.4.1 Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt 
Fast vårdkontakt och fast läkarkontakt i primärvården är de enda 
samordnarfunktioner som är lagreglerade. Den fasta läkarkontakten 
samordnar vården mellan olika vårdenheter. En fast vårdkontakt bör kunna 
bistå den enskilde i att samordna vårdens insatser, informera om 
vårdsituationen, förmedla kontakter och vara den enskildes kontaktperson för 
andra delar av hälso- och sjukvården samt för socialtjänst och andra 
myndigheter. 

9.4.2 Fast omsorgskontakt 
Med en fast omsorgskontakt i socialtjänsten kan stödet och hjälpen bättre 
anpassas till den enskildes behov och önskemål. Om rollen ges vissa 
förutsättningar kan den bidra till bättre kontinuitet och ökad trygghet för 
såväl omsorgstagare, som anhöriga och personalen. Samordningsvinster kan 
uppnås då den fasta omsorgskontakten utgör ett viktigt stöd till anhöriga och 
närstående samt i det tvärprofessionella arbetslaget.  

9.4.3 Samordnad individuell plan, SIP  
Samordnad individuell plan, SIP är den enskildes dokument och samtidigt ett 
verktyg för samverkan. SIP ska erbjudas alla oavsett ålder, diagnos, 
funktionsnedsättning eller behov och är patientens plan. SIP ger en samlad 
beskrivning av den enskildes pågående och planerade insatser, från kommun 
och region samt andra aktörer. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt, 
meningsfullt och självständigt liv. Inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, 
förskola/skola ställs det stora krav på samordning. Arbetssätt som skapar 
tydlighet och överblick leder till förbättrad patientsäkerhet. 

9.4.4 Patientkontrakt 
Patientkontrakt består av flera delar som tillsammans ska bidra till 
samförstånd och delat ansvar mellan patienten och vården. Det har tillkommit 
för att uppnå delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan inom 
regionens olika verksamheter. Patientkontraktet görs i första hand vid 
planering inom regionen och en SIP genomförs när det krävs samverkan 
mellan region och kommun. 

9.5 Utveckling av arbetssätt med stöd av 
digitalisering 

Teknisk utveckling, digitalisering och automation är starka drivkrafter i 
utvecklingen av vård och omsorg. Nya arbetssätt och verktyg inom e-
hälsoområdet utgör ett viktigt stöd och vård och omsorgen behöver utvecklas 
och organiseras gemensamt för att säkerställa kontinuitet, trygghet och 
resurseffektivitet. 
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9.6 Utveckling av mobila team som stöd för vård 
i hemmet  

Mobil nära vård gör det möjligt för patienter med komplexa vård- och 
omsorgsbehov att få vård i sitt eget hem, såväl ordinärt boende som särskilda 
boendeformer. Hälso- och sjukvård i hemmet bygger på samverkan mellan 
kommunens socialtjänst, primärvård (kommun och region) samt den 
specialiserade vården. Primärvården har patientansvar dygnet runt. Ett väl 
fungerande samarbete mellan primärvårdens två huvudmän och den 
specialiserade vården utifrån ett personcentrerat arbetssätt skapar trygghet 
och kontinuitet för både patient och medarbetare vilket leder till minskat 
behov av akuta vårdbesök. 

Den medicinska utvecklingen samt utvecklingen inom medicinteknik och 
digitalisering möjliggör andra arbetssätt exempelvis digitala vårdmöten och 
egenmonitorering. 

Målsättning för all hälso- och sjukvård är att ge förutsättningar för att 
patienten ska få ett självständigt liv med delaktighet och inflytande utifrån 
sina förutsättningar och preferenser.  

10 Stärk grundläggande förutsättningar 
i samverkan  

För att utveckla en god och nära vård i samverkan finns det grundläggande 
förutsättningar som behöver stärkas för att kunna genomföra de förändringar 
som krävs. 
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10.1 Digitala hjälpmedel/välfärdsteknik  
Digitaliseringen genomsyrar dagens samhälle. Rätt använd skapar 
digitaliseringen trygghet vilket stödjer den enskilde till egen vård och minskar 
därigenom behovet av vård. Det kan också bidra till ökad tillgänglighet och 
patientsäkerhet.  Samtidigt ökar behovet av att ta hänsyn till bedömningar av 
risk, etik och sårbarhet, bland annat kopplat till personlig integritet. Med hjälp 
av sammanhållna och användarvänliga IT-stöd kan information presenteras 
och överföras på ett säkrare och effektivare sätt och säkerställa koordinerade 
insatser till den enskilde. Därmed kan personal inom stöd, vård och omsorg, 
oberoende av geografiska, organisatoriska eller tekniska gränser, planera och 
utföra insatser av hög kvalitet. 

För personalen ska e-hälsolösningar vara ett konkret stöd. De ska göra det 
enklare att fatta beslut, minska administrationen och ge mer tid till det 
personliga mötet med patienter och brukare. 

Stöd och behandling via digitala tjänster samt digitala vårdmöten är redan 
etablerade arbetssätt. Dock behöver tjänsterna vidareutvecklas och bli en del 
av allas vardag. En samordnad utveckling är nödvändig i länet.  

10.2 Gemensam vårdinformation 
En patientsäker vård bygger på att information om den enskilde som behövs för 
vårdens genomförande finns tillgänglig. För att skapa en gemensam plattform krävs 
både samverkan och gemensamma arbetssätt. Digitalisering och informationsmiljö 
hänger tätt ihop och behöver prioriteras i samverkan.  

10.3 Kunskapsstyrning och 
kompetensutveckling i samverkan 

För att säkerställa kvaliteten i god och nära vård är det angeläget med löpande 
kompetensutveckling inom alla delar av välfärdens område. Det gäller alla 
personalkategorier. Utbildningssatsningar behöver gemensamt struktureras 
så att de enklare kan integreras och bidra till nya arbetssätt. 

Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och använda bästa möjliga 
kunskap inom vård och omsorg och omfattar områdena; kunskapsstöd, 
uppföljning och analys. På sikt kan en gemensam informationsmiljö göra ny 
kunskap tillgänglig genom beslutsstöd och digitala utbildningar. 
Informationsmiljön behöver på sikt även omfatta socialtjänstens område för 
att säkerställa helhetsperspektiv för den enskilde. 

Vikten av forskning, utveckling och implementering av ny kunskap behöver 
lyftas fram. Den gemensamma tvärprofessionella forskningen inom välfärdens 
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område kan ge oss nödvändig kunskap om hur helheten för den enskilde kan 
utvecklas.  

Förutom att ta fram kunskapsstöd och implementera dem, behövs metoder för 
att omsätta ny kunskap till praktiskt arbete och att analysera resultat. Det ska 
sedan omsätts och integreras i löpande förbättringsarbete och lärande på ett 
systematiskt sätt. 

En gemensam, långsiktig och stabil struktur för kunskapsutveckling i länet ska 
ingå i arbetet framöver.  

Nya former för kunskapsutveckling som stödjer en god och säker, tillgänglig 
och effektiv vård och omsorg för invånarna i Västra Götaland bör tas fram och 
kopplas till nationella och regionala riktlinjer. Nya former för 
kunskapsutveckling som stödjer en god och säker vård och omsorg för 
invånarna i Västra Götaland bör tas fram och kopplas till nationella och 
regionala riktlinjer. 

Framtagandet av Länsgemensamma medicinska riktlinjer har startat. Detta 
ger oss en möjlighet att utforma vårdens processer på ett patientsäkert och 
gemensamt sätt. 

10.4 Kompetensförsörjning  
Vi behöver lösa vårdens och omsorgens kompetensförsörjning på ett 
långsiktigt, hållbart sätt och säkerställa att verksamheten har tillgång till 
medarbetare med rätt kompetens.  Vi behöver gemensamt bedöma tillgång 
och efterfrågan på personal och erbjuda kompetensutveckling och 
utbildningsstöd till våra medarbetare. Att attrahera och behålla kompetens är 
en gemensam investering. En samlad dialog med utbildningsanordnare och 
planering av verksamhetsförlagd utbildning stärker vård- och 
omsorgsområdet som helhet.  Det gör vi för att invånarna i Västra Götaland 
ska få tillgång till god vård på lika villkor.  

10.5 Verksamhetsutveckling och 
implementering  

Verksamhetsnära forskning och utveckling, med aktiv medverkan av den 
enskilde, kan tillsammans skapa förutsättningar för en kunskapsbaserad och 
nära vård. Den enskildes medverkan i utvecklingen av god och nära vård är en 
förutsättning för att utveckla innovativa lösningar och nya arbetssätt.  

För att nya verktyg och arbetssätt ska få genomslag krävs implementering. Det 
räcker sällan med att upprätta riktlinjer för att få genomslag inom 
verksamheterna. En ny riktlinje och/eller rutin måste förankras lokalt för att 
implementeringen ska lyckas.  
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Vi behöver utveckla utförandet av stöd, vård och omsorg inom god och nära 
vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

11 Gemensamt ansvar - Ledning och 
styrning 

Huvudmän och vårdgivare behöver utveckla ett samarbete som upplevs 
gränslöst för den enskilde för att säkerställa ett gott stöd och en god vård och 
omsorg. Det är viktigt att den enskilde är med och har inflytande över sin vård 
och behandling.  

Inblandade – regionens olika verksamheter och kommunen, genom social- 
och skolförvaltning med flera – har ett särskilt ansvar att leda arbetet 
tillsammans. Brist på tillit mellan huvudmännen försvårar uppdraget till att 
utveckla en god och nära vård. Den samlade ledningen och styrningen behöver 
karaktäriseras av helhetssyn, samarbete och tillit, i såväl struktur som kultur 
och faktiska beslut. 

Ledarskapet och dialogens betydelse är viktig för att skapa förutsättningar för 
mod, vilja och uthållighet hos chefer och medarbetare i de förändringar som 
krävs.  

Inom Västra Götaland finns sen flera år tillbaka en utvecklad samverkan inom 
Vårdsamverkan mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. 
Samrådsorganet (SRO) samt Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den 
regionala ledningsstrukturen för samverkan mellan länets 49 kommuner och 
Västra Götalandsregionen. Det finns sex delregionala 
vårdsamverkansområden. Samverkan behöver ske på flera organisatoriska 
nivåer: länsgemensam, delregional och lokal nivå.  

12 Från Färdplan - länsgemensam 
strategi för god och nära vård till 
genomförande 

Färdplanen - länsgemensamma strategin för god och nära vård är ett 
dokument som anger inriktningen av utvecklingen inom god och nära vård för 
alla berörda aktörer och målgrupper. Till strategin kopplas handlingsplaner 
utifrån målgrupp med gemensamt framtagna aktiviteter, mål och indikatorer.  

På delregional nivå är uppdraget att vara ett stöd i implementering och 
uppföljning samt upprätta struktur för samverkansarenor mellan 
kommunerna och VGR på delregional och lokal nivå 
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Det är på lokal nivå; det där som det verkligen händer: utveckling av nya 
arbetssätt, implementering sker och utveckling av god och nära vård 
genomförs och utvärderas gemensamt. 

Kommuner och regionen behöver fortsätta utveckla ett samarbete som 
upplevs gränslöst för den enskilde för att säkerställa en god hälsa, vård och 
omsorg. Samarbetet behöver stärkas och utvecklas på lokal nivå och bli en del 
av det vardagliga arbetet.  

13 Länsgemensam uppföljning och 
analys  

Utifrån Färdplan - länsgemensamma strategin för god och nära vård, hälso- 
och sjukvårdsavtalet och tydliggörande av primärvårdsuppdraget i hälso- och 
sjukvårdslagen ska en gemensam analys och uppföljning löpande tas fram. 
Målsättningen att kunna följa utvecklingen mot en god och nära vård. 

Verksamheternas tillgång till gemensamma data för uppföljning, prioritering 
och förbättringsarbete är en viktig utvecklingsfråga. Inom ramen för SKR 
pågår ett arbete med att ta fram förslag till indikatorer inom nära vård. 

Ytterligare sätt att följa arbetet är att analysera de avvikelser som sker i 
samverkanssituationer.  Analyser av avvikelser ska göras lokalt, delregionalt 
samt länsgemensamt och ligga till grund för ett ständigt förbättringsarbete.  
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