Uppdragsbeskrivning ReKo ( Region och Kommuner) somatik
Uppdragsgivare
Styrgrupp Väster

Bakgrund
En god samverkan mellan Kommuner och Region är en förutsättning för bra vårdprocesser och
följsamhet till överenskomna rutiner. Samverkan inom vård och omsorg bygger på nuvarande
lagstiftning som syftar till en trygg och säker övergång för patienter mellan vårdgivare.
Styrgrupp väster ,SVä, är ett samverkansorgan mellan närsjukvården i västra Östergötland och
länsdelens fem kommuer. SVä har tre arbetsgrupper knutna till sig varav ReKo somatik är en.
Gruppen arbetar på uppdrag av SVä. Namnet ReKo symboliserar, förutom betydelsen Region och
Kommuner, också en tillit mellan våra organisationer.

Syfte
Syftet med ReKo somatiks arbete är att skapa och vidmakthålla bra samarbete och en god samsyn
mellan kommunerna och Närsjukvården.

Uppdrag
Gruppen arbetar med processer och frågor som rör samverkan inom hälso- och sjukvård och
rehabilitering inom somatisk sjukvård samt socialtjänst. Uppdragen ska vara tidsbestämda och kan
variera i omfattning över tid.
Generellt uppdrag för gruppen är att:







Vara ett operativt stöd till i Styrgrupp Väster
Återrapportera till Styrgrupp Väster kring pågående arbete
På uppdrag bereda underlag för beslut i Styrgrupp Väster.
Utgöra informationskanal till och från respektive verksamhet som man företräder
Delge varann information från länsövergripande arbetsgrupper, där någon från gruppen
deltagit
Utifrån pågående arbetsprocess, adjungera medarbetare

Specifikt uppdrag 2019





Följa upp att intentionerna i ny lagstiftning om utskrivning från slutenvård följs. Gruppen
följer upp under 2019 enligt tre framtagna parametrar. Samverkan med Västergruppen.
Representanterna i gruppen ska utgöra ett stöd i respektive verksamhet i syfte att bidra till att
samverkan kring utskrivning fungerar optimalt.
I förekommande fall genomföra gemensamma utbildningssatsningar.
Under hösten följa hur arbetet i Cosmic Link fungerar.

Avstämning och återrapportering
Avstämning av specifika uppdrag ska ske genom delraportering och slutrapportering till SVä.

Styrgrupp väster ansvarar för att kalla.
ReKo somatik representanter
Motala kommun
Mjölby kommun
Vadstena kommun
Ödeshög kommun
Boxholm kommun
Rehab väst
Primärvården
MSK

Sammankallande
Utses av Strygrupp Väster
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