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Dokumentansvarig: Närvårdsstrateg

Verksamhetsplanen utgår från mål och fokusområden beskrivna i ”Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län 2018-2020”. Arbete med ny
närvårdsstrategi kommer att påbörjas under 2020.

Med närvård avses ett samverkansarbete mellan Region Uppsala och kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och
välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge
bättre vård och omsorg än var och en för sig. Arbetet baseras på lokalt och regionalt identifierade behov, nationella satsningar och politiska mål i
samverkan.

Gemensam målbild: ”Effektiv och nära vård 2030”. Lokalt vårdcentrum i Knivsta.
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Struktur för lokal närvårdssamverkan Knivsta
Det finns en politisk styrgrupp för närvårdssamverkan lokalt, samråd
HSVO Knivsta, med representanter från Region Uppsala och Knivsta
kommun. Berörda politiska styrelser/nämnder är kommunstyrelsen,
socialnämnden, utbildningsnämnden, sjukhusstyrelsen (SHS) samt
vårdstyrelsen (VS). 1
Som stöd till samråd HSVO Knivsta finns en lokal tjänsteledning vars
representanter utses från bägge huvudmännen för respektive
verksamhetsområde och ansvarar utifrån politiska prioriteringar för
planering, genomförande och återrapportering till respektive ansvariga
nämnder, styrelser och förvaltningar.
En närvårdsstrateg är samfinansierad av Knivsta kommun och Region
Uppsala. Ett samverkansavtal beskriver uppdraget.
Tjänsteledningen utser arbetsgrupper, givna mål och tidsram.
Arbetsgrupperna har representanter från region och
kommunverksamheter. Brukardialog sker med befintliga råd och
brukarnätverk. Tjänsteledning är styrgrupp för Familjecentralen i Knivsta2
och lokal SUF-grupp3. Det finns en kommunikationsplan för
närvårdssamverkan Knivsta, bilaga 1. Där beskrivs bl.a. att det finns en
blankett att använda när medarbetare vill uppmärksamma
tjänsteledningen på behov av samverkan.
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Se uppdragsbeskrivning för samverkan för hälsa, stöd, vård och omsorg i
Uppsala län, fastställd av Regionalt forum 2019‐10‐04.
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Se avtal för Familjecentralen i Knivsta
Se uppdragsbeskrivning SUF Knivsta

ViS - Vård i samverkan

Övergripande mål: Länets invånare upplever en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg
Tre fokusområden 2018-2020
1.Stärk grundläggande förutsättningar
Aktiviteter 2020
Ta fram en övergripande långsiktig plan för Knivsta utifrån omställningsarbetet Effektiv och nära vård. Säkra processen för lokalförsörjning. Utveckla
och genomföra medborgardialog.
Planera för hälsocentral Knivsta: Kartlägga behov. Prioritera målgrupper och sakområden. Se över vad som kan byggas vidare på.
Ta fram uppdragsbeskrivning för lokal ledning SUF samt SUF-grupp Knivsta.
Kontinuerlig återkoppling till det lokala samrådet gällande övergången till Cosmic Link.

2. Effektivisera arbetssätt och verktyg
Aktiviteter 2020
Ta fram handlingsplan utifrån utvecklingsområden i de lokala rutinerna för riskbruk, missbruk och beroende.
Ta fram lokala rutiner gällande samverkan kring utskrivningsprocess.
Ta fram lokala rutiner gällande samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
Ta fram en länsgemensam samt lokal handlingsplan för psykisk hälsa och suicidpreventivt arbete.
Ta fram remissvar till länsgemensamma avtal, överenskommelser och riktlinjer.
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3. Förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper.
Aktiviteter 2020
Delta i arbetet med vårdcentrumutvecklingen utifrån länsgemensamma och lokala beslut.
Ta fram förslag på samverkansmodell gällande hemmasittande beteende (socialtjänst, skola/elevhälsa, primärvård och samtalsmottagningen).
Se över möjlighet för gemensamma utbildningsinsatser (socialtjänst, skola och vårdcentral) gällande områdena våld i nära relationer och
hedersproblematik.
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