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Uppdragsbeskrivning för kommunala lokala processledare antogs på Socialchefsnätverket 210305 
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Regionkansliet 
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E-post: regionen@regionorebrolan.se 

 

Besöksadress 

Eklundavägen 2, Örebro 

Tel: 019-602 70 00 
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Organisationsnummer: 232100-0164 

   

   

Uppdragsbeskrivning för kommunala lokala 
processledare, God och nära vård  
 

Inledning 

Omställning till en nära vård är en förändring till en mer personcentrerad vård 

och ett mer personcentrerat förhållningssätt. Det är även att få sin vård så 

nära hemmet som möjligt, från vård på sjukhus till att få vård med hemmet 

som bas. Omställningen innebär många förändringar i kultur, organisering och 

arbetssätt. Men det ställer även krav på att arbeta systematiskt genom att 

följa upp vården samt få till strukturer och process för samverka lokalt mellan 

huvudmän på primärvårdsnivå. 

 

Lokala processledarens roll och funktion i kommunen 

Arbeta med omställningen till en nära vård på den lokala samverkansnivån. 

Bidrar till att stärka både interna och externa strukturer och processer genom 

att vara motorn i förändringen i omställningsarbetet till en nära vård lokalt.  

 

Uppdragsbeskrivning  

 Hålla ihop, samordna och stödja den lokala omställningen internt i 

kommunen till en nära vård.  

 Kommun identifierar sina interna/externa behov och eller problem i 

området lokal samverkansnivå som har behov av förstärkning i 

omställningen till en nära vård.  

 Utifrån behoven dvs de utmaningar som identifierats konkretisera 

aktiviteter och stötta i arbetet som genomförs lösningsfokuserat.  

 Behoven, utmaningarna, aktiviteter och genomförande dokumenteras i 

en aktivitetsplan som används lokalt samt rapporteras tillbaka till 

Välfärd och folkhälsa, Regional utveckling Region Örebro län. 

 Vara den lokala kontaktpersonen till Välfärd och folkhälsa. 

 Samordna och stödja samverkansformer för kommunens samverkan 

med den andra huvudmannen för primärvårdsnivån på den lokala 

nivån, lokala mötesarenan. 

 

Omfattning  

I varje kommun i Örebro län ska det finnas en lokal processledare (uppdraget 

kan även fördelas till fler personer) som finansieras med kommunala 
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överenskommelsemedel för omställningen till en God och nära vård. 

Uppdraget är finansierat 210901- 221231.  

 

Förväntat resultat  

Stödja kommunernas omställning till en nära vård där den nya 

överenskommelsen i Örebro län om hälso- och sjukvård i hemmet är en del i 

omställningsarbetet.  

 

Vägledande dokument   

 SOU 2020:19. God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och 

sjukvårdssystem. 

 God och nära vård 2021. En omställning av hälso- och sjukvården 

med primärvården som nav. Överenskommelse mellan staten och 

Sveriges Kommuner och Regioner 

 Överenskommelse om samverkan inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst, elevhälsa, e-hälsa och kunskapsstyrning mellan Region 

Örebro län och kommunerna i Örebro län.  

 Ny överenskommelse om hälso- och sjukvård i hemmet i Örebro län, 

klar 2022. 

 

Återrapportering  

 Lokal kommun nivå: Använda de interna kommunala lokala 

strukturerna för ledning och styrning. 

 

 Länsdelsnivå: Kontinuerlig uppföljning och tät dialog med 

samverkansledaren inom respektive länsdel. 

 

 Regional nivå: Vara en kontaktperson till Välfärd och folkhälsa där den 

lokala processledaren får stöd i arbetet med aktivitetsplanen samt det 

är till Välfärd och folkhälsa avstämning och återrapportering sker 

utifrån aktivitetsplanen.  

 

 Nationell nivå: Välfärd och folkhälsa ansvarar för den samlade bilden 

av länets identifierade utmaningar och vilka lokala arbeten som 

påbörjas för att lösningsfokuserat arbeta med utmaningarna för att 

årligen kunna återrapportera de kommunala överenskommelsemedlen 

till den nationell nivå. 

 

 

 

 


