
Samverkan mellan kommun och 
region – så gör vi i Skaraborg!
Gunilla Druve Jansson, ordf Östra Hälso- och sjukvårdsnämnden, VGR samt 
ordf Omsorgsnämnden Skara kommun



Skaraborg
-mellan Vänern och Vättern
Ett delområde av fem i Västra Götaland

Invånare: 264 000

Kommuner: 15

Sjukhus:  4

Vårdcentraler: 33 (20 offentliga, 13 privata)

Rehabilitering: 20 (15 offentliga, 4 privata)

Habilitering & Hälsa

Tandvård



VAD har vi samverkan mellan kommun/region?

Folkhälsoavtal

Ungdomsmottagningar

Mobila team, hemsjukvårdsläkare

Familjecentraler

Utskrivningsklara patienter

SIP

Tidiga hembesök hos blivande föräldrar – en pilot

Kraftsamlingsområde; Fullföljda studier, Friska barn, Psykisk ohälsa, After Work

Nära vård norra Skaraborg

….

Några exempel på verksamheter….



Dialog för samverkan och samarbete

Prata med varandra…  regionen har kommundialoger = GRUNDEN

Folkhälsoråd i varje kommun, med politik från kommunen och HSN/regionen. 
Politisk styrgrupp folkhälsa, mellan presidierna i HSN och kommunalförbundet 

Lyhördhet, samla in och dra konklusion

Starta upp tillfälliga politiska styrgrupper gemensamt över gränserna för att 
förstå varandra

Alla måste bidra – annars ingen samverkan – göra 10% mer för att få det att 
hänga ihop



Politisk Samverkan Skaraborg, PSS
Politiskt forum för samråd, samverkan, dialog, ledning, förvaltning och utveckling bildar parterna 
ett gemensamt organ, som kallas PSS.          

Möts 4 ggr/år. Repr fr kommunerna/kommunalförbundet, HSN, sjukhus, primärvård, habilitering o 
hälsa, tandvård

PSS formar gemensamma politiska uppdrag, samt utgör ramen för Vårdsamverkan Skaraborg.

Uppgifter PSS:

Bidra till gränsöverskridande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av gällande 
avtal och överenskommelser

Vara den politiska mötesplatsen där de läns-/Skaraborgsgemensamma frågorna kan behandlas

Vara styrorgan för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg, vilket innebär att 
fastställa uppdrag för styrgruppen

Ta initiativ till utredningsuppdrag, organisering och finansiering av samverkanslösningar mellan 
parterna.



Strategisk plan med prioriterade målområden 
för Vårdsamverkan Skaraborg 2018-2020
Syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. 

Målet är att berörda vårdtagare och patienter skall uppleva vård- och 
omsorgsinsinsatserna som en helhet utan gränser. 

Arbetet i styrgruppen ska utgå från nedanstående förhållningssätt: 

Samsyn, samverkan och samarbete mellan huvudmännen 

Vård och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta 

God och säker vård och omsorg 
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Snubbeltrådar och hinder

Att man inte prioriterar samverkan 

Att man inte ser det gemensamma målet och uppdraget – att det ska 
vara bra för invånarna i Skaraborg

Mellanmänskliga relationer (!)

Tid och resurser  (ingen gemensam budget)

Att nya förtroendevalda lär sig vikten av samverkan – komplext!



Samverkan med möjligheter

Det blir lite mer gjort…  

Gemensamma modeller/arbetssätt

Bra för invånarna – målet om ”bäst hälsa” är fokus

Det är ROLIGT att samverka! 



Tack för mig!
gunilla.druve.jansson@vgregion.se

0707-99 51 83

mailto:gunilla.druve.jansson@vgregion.se

