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Rekommendation till beslut om systemledning och framtidsbild för 

Nära vård 2030 i Västerbotten 
 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg, det politiska samverkansorganet mellan länets 15 

kommuner och Region Västerbotten för vård och omsorg, skickas rekommendation till beslut 

gällande systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten.  

Återkoppling av fattat beslut skickas senast 2021-09-30 till 

katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se 

Bakgrund 

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre närsjukvårdsområden i samverkan med 
kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i omställningen till Nära vård är samspelet 
mellan regioner och kommuner, där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är 
delaktiga. För att möta dessa utmaningar har de förtroendevalda i samverkansforumet Samråd vård 
och omsorg fattat beslut om en gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära 
Vård i Västerbotten. Samråd vård och omsorg skickar nu rekommendationen för beslut till Region 
Västerbotten och länets 15 kommuner. 
 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2021 att rekommendera 

Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Västerbotten besluta: 

- Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning för Nära vård 

i Västerbotten. 

- Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030 

 

Vid frågor, vänligen kontakta regionala samverkanskoordinatorer: 

katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se eller britta.edstrom@regionvasterbotten.se 

 

På uppdrag av Samråd vård och omsorg 

Katarina Lindahl och Britta Edström 

Regionala samverkanskoordinatorer 
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Systemledning och framtidsbild för Nära vård 2030 i Västerbotten 
 

Bakgrund 

Den nya regionala samverkanstrukturen för vård och omsorg började gälla den 1 september 2020. 

Samtliga Länets 15 kommuner och Region Västerbotten ingår och innehåller såväl grupperingar av 

tjänstepersoner som förtroendevalda. På lokal nivå finns samverkansöverenskommelser och 

arenor där representanter från olika huvudmän möts. 

Under hösten har de olika grupperna i den regionala samverkansstrukturen formerat sig, arbetat 

vidare med pågående ärenden samt bedrivit utvecklingsarbete. Ett första ledningsseminarium har 

hållits där samtliga grupper deltog, för att lägga grunden för en gemensam framtidsbild och sätta 

riktningen framåt.  

Riksdagen fattade beslut i november 2020 om en primärvårdsreform - inriktningen för en nära och 
tillgänglig vård. Målet med omställningen är att hälso- och sjukvården bör ställa om så att 
primärvården är navet i vården och samspelar med annan hälso- och sjukvård och med 
socialtjänsten. Hälso- och sjukvården bör vara utformad så att patienten får en god, nära och 
samordnad vård som stärker hälsan. Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån sina 
förutsättningar och preferenser och att en effektivare användning av hälso- och sjukvårdens resurser 
ska kunna uppnås. 

Omställningen till Nära vård är påbörjad i länets tre närsjukvårdsområden i samverkan med 
kommunerna. En av de viktigaste framgångsfaktorerna i omställningen till Nära vård är samspelet 
mellan regioner och kommuner, där både ledande förtroendevalda och ledande tjänstepersoner är 
delaktiga. Både kommuner och regioner har komplexa uppdrag i sig, och det kommunala självstyret 
gör att de har stor rådighet över hur uppdragen utformas och vilka beslut som fattas. För att möta 
dessa utmaningar har de förtroendevalda i samverkansforumet Samråd vård och omsorg fattat 
beslut om en gemensam framtidsbild och en gemensam systemledning för Nära Vård i Västerbotten. 
Systemledningens uppgift är att på en övergripande nivå ansvara för hela systemets resultat och 
utveckling, kartlägga och peka ut riktningen och gemensamma målsättningar, följa upp och utvärdera 
samt reflektera för att förfina mål och uppföljning.  
 

Samråd vård och omsorg beslutade vid sitt sammanträde den 19 mars 2021 att rekommendera 

Region Västerbotten och de 15 kommunerna i Västerbotten besluta: 

- Att Samråd vård och omsorg och Länssamverkansgruppen utgör systemledning för Nära vård 

i Västerbotten. 

- Att fastställa Framtidsbild Nära vård 2030 
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Bilaga: Framtidsbild Nära Vård 2030 

Layout är under bearbetning och kan komma att förändras, men textinnehållet är det som beslutats. 
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