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Fastställande av SAMLAs samverkansplan för hälsa och den nära
vården
Ärende
SAMLA som är en politiskt styrd, nybildad vårdsamverkansorganisation tog ut riktningen för
2018 års samverkansarbete i slutet av november 2017. Med utgångspunkt från inriktningen
enades politikerna om en samverkansplan för hälsa och den nära vården som föreslås
sträcka sig till och med den 31 december 2018.
Föreliggande samverkansplan antogs av SAMLAs politiska samrådsgrupp den 2 februari och
översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för
fastställande.

Beslutsunderlag
Samverkansplan för hälsa och den nära vården år 2018, antagen 2018-02-02

Bakgrund
SAMLA bildades år 2017 och är en vårdsamverkansorganisation för hälsa och nära vård i
Alingsås och Lerum.
Närvårdssamverkan är till för invånare, som har behov av samordnade och samtidiga
vårdåtgärder och insatser från både kommun och region. Närvårdsamverkan bygger på
sammanhållna processer mellan flera vård- och insatsgivare där den totala kvaliteten i

samverkan kring individen är det som ger mervärde för individen. Vården och insatserna ska
av den enskilde upplevas som sömlös.
Arbetssättet i SAMLA utgår från huvudmännens samlade insats och personcentrerade
förhållningsätt för att skapa en helhet utifrån den enskildes perspektiv.
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.
Närvårdsamverkan är en funktion i SAMLA som omfattas av:
 Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd Primärvård
(all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab), Habilitering och
hälsa, tandvården
 Alingsås lasarett, Södra Älvsborgs sjukhus
 Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Alingsås- och Lerums kommuner
 Hälso- och sjukvårdsnämnden Väst
Målgruppen är de individer och grupper i befolkningen som samtidigt och samordnat har
behov av vårdåtgärder och insatser från både kommunen och regionen.
Basen för närsjukvården utgörs av primärvården.
En handlingsplan kopplad till föreliggande samverkansplan för hälsa och den nära vården
kommer att utarbetats av SAMLAs samordningsgrupp i syfte att utveckla och följa upp
fokusområdena och målen i samverkansplanen för hälsa och den nära vården.
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