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Antagande av SIMBAs plan för Den Nära Vården 2016-2017
Ärende
SIMBAs nya politiska samrådsgrupp tog ut inriktningen för samverkansarbetet under de
kommande åren, under en gemensam arbetsdag i mars. Utifrån den inriktning
politikerna enades om har en ny plan för Den Nära Vården tagits fram som föreslås
sträcka sig till och med den 31 december 2017.
Föreliggande plan antogs av SIMBAs politiska samrådsgrupp den 27 augusti och
översänds nu till berörda nämnder och styrelser i kommunerna och regionen för
antagande.

Beslutsunderlag
Planen för Den Nära Vården 2016-2017, antagen 2015-08-27

Bakgrund
SIMBA bildades i mitten av 1990-talet och är en vårdsamverkansorganisation för Den
Nära Vården i mellersta Bohuslän och Ale.
Närvårdsamverkan är en funktion i SIMBA som omfattas av:
 Regionens hälso- och sjukvård: VG Primärvård, Vårdval Rehab, beställd
Primärvård (all primärvårdsverksamhet utanför vårdcentralerna och rehab),
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Kungälvs sjukhus, Barn- och ungdomshabiliteringen.
Kommunal vård, omsorg, socialtjänst och elevhälsa i Ales-, KungälvsStenungsunds- och Tjörns kommun.
Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Närvårdsamverkan bygger på sammanhållna vårdprocesser mellan flera vårdgivare där
den totala kvaliteten i samverkan kring patienten är det som ger mervärde för patienten.
Patientens vård ska upplevas sömlös och vara oberoende av de organistoriska
gränserna.
Den Nära Vården kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett
hälsofrämjande förhållningssätt som syftar till att stärka individens hälsa och reducera
framtida vård- och omsorgsbehov samt effektivt nyttja de gemensamma resurserna.
I Västra Götalandsregionen infördes 1 oktober 2009 ett vårdvalssystem för primärvård,
VG Primärvård. En närområdesgrupp(NO-grupp), i enlighet med närområdesplanen, bildades för
samverkan mellan olika vårdgivare i varje kommun. Syftet med närvårdsarbetet inom SIMBA
är att ge stöd till arbetet i närområdesgrupperna i samverkansfrågor inom hela SIMBA-området.
En handlingsplan kopplat till föreliggande Plan för Den Nära Vården kommer att
utarbetats av SIMBAs Samordningsgrupp för följa upp målområdena i planen för Den
Nära Vården.
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