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Om dokumentet

Detta dokument ligger som bilaga till den övergripande uppdragsbeskrivningen för projektet
Vårdsamordning – tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

1.1 Versionshistorik
Version

Datum

1.0

2016-04-26

2

Utfärdare

Beskrivning

Första version

Inledning

Dokumentet syftar till att ge en gemensam grund till arbetet i de fyra ingående delprojekten;
 Vårdsamordning
 Mobila team
 Digitala lösningar och implementering av LINK
 Stödstrukturer
Direktivet ska också ge information om specifika förutsättningar för respektive delprojekt, varför
det författats ett direktiv för varje delprojekt.
Bakgrund, definitioner, beställare, mål, tidsplan och förvaltningsansvar finns dokumenterat i den
övergripande uppdragsbeskrivningen och redovisas inte här.

3

Förutsättningar

Här ges exempel på pågående och befintliga arbeten som är relaterade till delprojektet och bör
beaktas i arbetet. Listan är inte att betrakta som heltäckande och ej heller styrande för arbetet.
 Införande av beslutsstöd
 Rutiner kring läkarmedverkan
 Rutiner för besök på akutmottagning
 Informationsöverföring
 Vårdplanering
 Vårdplan (IVP, SIP, Patientens plan)
 Ta tillvara erfarenheter från arbetet med fokuspatienter
 Biståndsbedömning
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Organisation

Roll

Personer

Delprojektledare

Marita Sandqvist

Ungefärlig omfattning (%)

Delprojektgrupp
Förslag på adjungeringar

4.1 Rollbeskrivningar
För att underlätta projektarbetet beskrivs under följande rubriker förväntningar på de ingående
rollerna.

4.1.1 Delprojektledare
Delprojektledaren ansvarar för att
 delprojektet är representerat vid projektgruppens möten
 sammankalla och driva arbetet i delprojektgruppen
 en projektplan med projektmål, kommunikationsplan och tidsplan för delprojektet skapas.
Projektplanen ska vara i linje med den övergripande uppdragsbeskrivningen.

4.1.2 Deltagare i delprojektgrupp
Som deltagare i delprojektgrupp förväntas du
 ha en tydlig bild av projektets mål
 föra fram synpunkter från de verksamheter du representerar
 ha mandat att fatta beslut som för projektarbetet framåt
 ha förmåga att tänka utanför befintliga rutiner för att hitta nya arbetssätt i syfte att ge
individen en bättre vård och omsorg
 dela den värdegrund som tagits fram för samverkan

4.1.3 Adjungerade
Som adjungerad bjuds du vid enstaka tillfällen in till delprojektgruppens eller mindre
arbetsgruppers möten för att bidra med din kompetens i en specifik fråga.
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