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Uppdragsbeskrivning
Leda processen samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälsooch sjukvård i Vårdsamverkan Lerum Alingsås - SAMLA
Inledning
Utifrån Lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft
1 januari 2018 har Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner kommit överens om en
överenskommelse och riktlinje för Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård. Överenskommelsen och riktlinjen reglerar in- och utskrivningsprocessen för
personer som har behov av insatser efter utskrivning från slutenvården.
Målgrupp är personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller
den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna riktlinje.
Syfte
Att driva utvecklingen av samverkan med alla berörda parter vid in- och utskrivning från
slutenvården för att skapa en effektiv informationsprocess och ett rationellt nyttjande av
verksamheternas resurser. Uppdraget ska leda till samverkan och skapa kontinuitet som ökar
vårdkvalitet, effektivitet, patientsäkerhet och trygghet för den enskilde.
Uppdrag
•

Representera SAMLA i Regional beredningsgrupp samordnad hälsa, vård och omsorg
samt vid behov representera SAMLA i regionala arbetsgrupper. Vid eventuell konflikt
mellan regionalt och delregionalt arbete ska det delregionala arbetet alltid prioriteras

•

Ansvara för dialog med lokal förvaltning för beredning och implementering av frågor
som gäller samordnad hälsa, vård och omsorg

•

Sammankalla och leda tillfälliga tillsatta arbetsgrupper utsedda av UG Samverkan vid
in- och utskrivningsprocessen vid vissa specifika frågeställningar

•

Delta i prioriteringsarbete, anpassningar och nyutveckling på lokal nivå

•

Föra dialog som representant mellan regional beredningsgrupp och de utsedda
representanterna från SAMLA i Ledningsråd för hälsa, vård och omsorg

Delregional samordnare rapporterar till Utvecklingsgrupp Samverkan vid in- och
utskrivningsprocessen löpande om det pågående arbetet.
Uppdragsgivare
Uppdraget kommer från SAMLA Samordningsgrupp

