
 

 

Inriktningsdokument för 
samverkansråd i Sörmland 
Syfte 
Samverkansråden i Sörmland arbetar på uppdrag av Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland. Råden 
ska utgöra en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen samt inom respektive 
fokusområde verka för likvärdig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.  

Befintliga samverkansråd för 
• Fallprevention 

Fallpreventionsrådet ska verka för att frågor om fallprevention uppmärksammas och ge 
verksamheterna stöd för att säkerställa ett preventivt arbetssätt.  

 

• Nutrition 
Nutritionsrådet ska verka för att frågor om nutrition uppmärksammas och ge stöd för att 
verksamheter i kommun och landsting ska kunna säkerställa en fullgod nutrition och en 
ändamålsenlig användning av nutritionsbehandling  
 

• Palliativ vård och omsorg 
Palliativa rådet ska bidra till att säkerställa en god vård i livets slut på lika villkor oavsett 
bostadsort, boendeform, vårdform, ålder och sjukdom 
 

• Vård och omsorg vid demenssjukdom 
Rådet ska säkerställa en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen för kontinuerlig 
utveckling av en god demensvård på lika villkor oavsett bostadsort, boendeform, vårdform 
och ålder. 

 

Rådens uppdrag  
✓ Följa kunskapsutveckling inom området 

✓ Bevaka utbildningsbehov samt initiera och medverka i utbildningsaktiviteter 

✓ Bidra till kunskapsutveckling och kunskapsspridning  

✓ Arbeta fram beslutsunderlag inom samverkan inom närvård 

✓ Initiera och stödja utvecklings- och forskningsprojekt 

✓ Följa utveckling i enlighet med närvårdens gemensamma mål  

✓ Vara remissinstans inom respektive sakområde 

✓ Aktiviteter (utbildning, uppföljning m m) som anordnas av råden ska även riktas till privata 

utförare av vård och omsorg. 

✓ Vara en mötesplats och en tankesmedja inom området 

✓ Årligen redovisa en årsplan och en årsberättelse 

Rådens sammansättning 
Rådets sammansättning ska spegla det multiprofessionella teamarbete, olika verksamheter 

och vårdformer. Berörda verksamheter inom landstinget och samtliga kommuner ska 

erbjudas plats i rådet samt vid behov adjungera representanter för andra berörda 

samhällsaktörer, brukare och anhöriga. 



 

 

 

Samverkansråden ska bestå av max 15 sakkunniga/experter inom respektive fokusområde 

varav en per kommun och 4 – 6 medlemmar från landstinget. Råden leds av en ordförande 

som utses av länsstyrgruppen för närvård på minst två år i taget. En processledare med 

definierad tid avsatt för uppdraget utses av FoU i Sörmland.  

Rådsmedlemmarnas medverkan i rådet ingår i tjänsten och finansieras av respektive 

verksamhet. I uppdraget ingår aktivt deltagande i möten, förberedelser samt efterarbete.  

Rådsmedlemmarna utses på minst två år av verksamhetschef som undertecknar ett skriftligt 

uppdrag till verksamhetens representant i rådet (se bilaga) 

Rådets arbetsformer 
Rådet ska sammanträda minst två gånger per termin eller fyra gånger per år. 

Minnesanteckningar ska föras och arkiveras på Projektplatsen. Information om rådets arbete 

ska finnas tillgänglig på närvårdens och FoU:s hemsida. 

Uppdrag till rådet kommer från länsstyrgruppen för närvård i Sörmland vilka formuleras i en 

årsplan. Förfrågningar utöver de planerade aktiviteterna hanteras i mån av utrymme.  

Rådet har mandat att bilda tillfälliga arbetsgrupper och att efterfråga information från 

verksamheterna i syfte att nå målen i den årliga handlingsplanen.  

Dokumentets giltighet 
Inriktningsdokumentet fastställs av länsstyrgruppen för närvård i Sörmland och gäller för två 

år i taget. FoU i Sörmland ansvarar för översyn av dokumentet.  

 

 
 


