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Uppdragsbeskrivning för delregional arbetsgrupp SAMSA
Inledning
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för Den Nära
Vården i mellersta Bohuslän.
Närvårdssamverkan sker på såväl politisk- och förvaltningsnivå som på verksamhetsnivå.
Samverkan på ledningsnivå skapar legitimitet och struktur. Därmed ges förutsättningar för
en långsiktig planering, styrning och ledning.
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region.
Närvårdssamverkan kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera
framtida vård- och insatsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
Målgruppen i befolkningen är
• Personer som skrivs in och ut från sluten hälso- och sjukvård, oavsett ålder och som
samtidigt och samordnat har behov av vård- och omsorgsinsatser från både
kommunen och regionen.
Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft ” Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning
från sluten hälso- och sjukvård”. Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård innebär en omställning i utskrivningsprocessen där öppenvården är den
part som har ansvaret för att kalla till vårdplaneringsmöte för upprättande av en samordnad
individuell plan i samband med utskrivning från slutenvården. Lagen medförde också att en
ny regional överenskommelse och gemensam riktlinje för samverkan vid utskrivning från
slutenvård har tagits fram.
I Västra Götaland finns en regional SAMSA arbetsgrupp som består av operativa
representanter från vårdsamverkansorganisationerna. Deras uppdrag är att föra dialog
mellan den regionala och delregionala arbetsgruppen vad gäller regional rutin och IT-tjänst.
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Mål
Vården och insatserna ska av den enskilde upplevas som sömlös, jämlik och ha sin
utgångspunkt i den enskildes behov.

Syfte
Samordnad vård- och omsorgsplanering vid utskrivning från slutenvård innebär samverkan
mellan kommun, öppenvård och sjukhus.
Syftet med arbetsgruppen är att hålla ihop arbetet i samverkan med övriga parter vid in- och
utskrivning från slutenvården för att säkerställa informationsprocessen samt att effektivt
nyttja de gemensamma resurserna.

Organisatorisk tillhörighet
Delregionala arbetsgruppen SAMSA får uppdrag av och återrapporterar till
utvecklingsgruppen för in-och utskrivningsprocessen eller Samordningsgruppen.

Uppdrag
•

Samordning på delregional nivå samt verka för följsamhet till och samsyn kring
praktisk tillämpning av regionala överenskommelsen, riktlinjen och rutinen vid in- och
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

•

Identifiera behov av gemensam kompetensutveckling utifrån IT-tjänsten SAMSA.

•

Medverka i planeringen av gemensamma utbildningar tillsammans med delregional
samordnare samt delta och vara till praktisk hjälp vid utbildningar eller andra
dialogforum.

•

Bidra till utveckling av processen genom att lyfta förbättringsförslag till
utvecklingsgruppen för in- och utskrivningsprocessen.

•

Bidra till utveckling av IT-tjänsten SAMSA genom att lyfta förbättringsförslag till
regional SAMSA arbetsgrupp.

Representation
För att arbetsgruppen ska ha möjlighet att kunna belysa processen för samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ur flera perspektiv och kunna
bidra till utveckling är det viktigt att gruppen är partsammansatt och så bred som
möjligt. De delregionala representanterna utses av respektive verksamhet.
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•

Från Kungälvs sjukhus bör det finnas representanter från både rehab, somatik och
psykiatrins öppen- och slutenvård.

•

Från kommunerna bör det finnas representanter från både hälso- och sjukvård samt
socialtjänst.

•

Från rehabenheterna bör det finnas representanter från både offentlig och privat
verksamhet.

•

Från vårdcentralerna bör det finnas representanter från både offentlig och privat
verksamhet.

För att uppnå effektivt informationsutbyte och samverkan bör representanterna uppfylla två
kriterier. Det ena är att inneha god kunskap om överenskommelsen, riktlinjen och rutinen
för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Den andra är att inneha god
kännedom om IT-tjänsten SAMSA och samordnad individuell plan (SIP).
Det ingår i var och ens uppdrag som representant att i förväg lämna synpunkter vid
förhinder och i efterhand inhämta information från mötena. Vidare ingår det i uppdraget att
säkerställa informationskedjan till och från delregional arbetsgrupp SAMSA inom den/de
organisationer man representerar.

Sammankallande
Delregional samordnare är sammankallande av arbetsgruppen och tar med sig de frågor som
behöver hanteras vidare till utvecklingsgrupp in-och utskrivningsprocessen,
samordningsgruppen och/eller regional SAMSA arbetsgrupp.

