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I slutrapporten från utredningen om gemensam drift av viss närsjukvård i 
Sala, den 2012-05-07, finns framtaget ett antal utvecklingsområden. 

l. Rehabilitering 
2. Samordning av vårdplatser 
3. Familjecentral 
4. Psykiatri 
5. Beroendevård 

De olika arbetsgrupperna har haft i uppdrag att, ur respektive huvudmans 
perspektiv, kartlägga nuvarande arbetsprocesser samt att om möjligt 
gemensamt hitta fram till en tänkt ny gemensam arbetsprocess. 

Utifrån det arbete som pågått foreslås respektive huvudman fatta beslut 
enligt nedanstående förslag. 
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Att fatta beslut om 

Inledningsvis föreslår styrgruppen att driftsformen inom samtliga 
beslutspunkter, från start är utifrån gemensamt avtal som efter 
utvärdering kan övervägas och leda till annan driftsform efter förnyade 
överläggningar. 

Rehabilitering 
Arbetsgruppen foreslår en gemensam rehabiliteringsverksamhet i Sala, på 
sikt i gemensamma lokaler. 

Förslag till beslut: 

• Uppdra till arbetsgruppen att ta fram en processbeskrivning för 
samordnad rehabiliteringsverksamhet samt att påbörja samarbetet 
utifrån de forutsättningar som finns i dagsläget. 

• Uppdra tilllokalforsörjningsansvarig att föreslå gemensamma lokaler 
på sjukhusområdet med målet att samlokaliseras år 2016. 
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Samordnade "vård- korttidsplatser" 
Fördelar finns för de patienter/brukare som har behov av korttidsplats efter 
slutenvård. En flytt mellan huvudmännen skapar en otrygghet för 
patient/brukare/närstående vilket sannolikt bidrar till förlängda vårdtider. Det 
innebär totalt sett även en ökad kostnad. 

Förslag till beslut: 

• Kartlägga behovet av antalet korttidsplatser i samband med att Sala 
kommuns äldreplan revideras, bör vara klar 2014. 

• Uppdra till arbetsgruppen att fortsätta arbetet med gemensamma 
"vård-/korttidsplatser" inför beslut om ny sjukvårdsbyggnad i Sala. 

Familjecentral 
Förslaget är att familjecentralen samlar all mödra- och barnhälsovård oavsett 
utförare samt kommunens öppna förskola och en social rådgivning som är 
fristående från kommunens individ- och familjeomsorg. 

Förslag till beslut: 

• Uppdra till lokalförsörjningsansvariga på landstinget och Sala 
kommun att ta fram lämpliga lokaler för att snabbt kunna 
samlokalisera en familjecentraL 

• Uppdra till respektive huvudman att ta fram avtal som reglerar 
samverkan mellan de olika parterna i en familjecentraL 

• Uppdra till parterna, utifrån framtaget förslag från arbetsgruppen, att 
starta verksamheten under hösten 2013. 

Psykiatri- och Missbruks- och beroendevård 
Arbetsgruppen har haft svårt att identifiera gemensamma 
utvecklingsområden och arbetet har därför avstannat. 

För att komma vidare ska arbetet utgå från det länsövergripande arbete som 
pågår via VKL. Huvudmännen har ett gemensamt ansvar utifrån 
överenskommelse gällande personer med barn och ungdomar med 
sammansatt social och psykiatrisk problematik, vuxnas psykiska 
sjukdom/funktionsnedsättning samt missbruks- och beroendevård. 

Förslag till beslut: 

• Styrgruppen kommer att följa arbetet med att utforma lokala 
överenskommelser för att eventuellt ge salaprojektets arbetsgrupp 
ytterligare uppdrag. 


