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Mål 2017-2018 

Uppdrag 

Inledning 

Hälso- och sjukvårdsberedningen i Södra Dalarna är befolk-

ningsföreträdare för invånarna i Avesta, Hedemora och Säter 

och är en länk till den centrala landstingsnivån. Beredningen 

kan initiera och bereda ärenden till Hälso-  och sjukvårds-

nämnden. Hälso- och sjukvården ska hålla hög kvalitet vara 

patientsäker. Vården ska vara patientfokuserad, kunskapsba-

serad, säker, effektiv, jämlik och tillgänglig. 

 

Reglemente 

För att tillvarata behovet av lokalt medborgarinflytande ska 

det finnas sex lokala beredningar till Hälso- och sjukvårds-

nämnden. Deras geografiska områden ska motsvara valkret-

sarna. De ska i första hand bemannas med ledamöter eller er-

sättare från Landstingsfullmäktige.  

Varje hälso- och sjukvårdsberedning ska bestå av sju leda-

möter och sju ersättare. I beredningen ska finnas en ordfö-

rande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska ha initiativ-

rätt med möjlighet att ställa förslag till Hälso- och sjukvårds-

nämnden, men har inte någon egen beslutanderätt. De kan 

också utgöra remissorgan i hälso- och sjukvårdsfrågor. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska följa ut-

vecklingen av hälso- och sjukvården inom sina områden.  

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt folkhälsofrågor, pro-

cesser som involverar såväl olika delar av Landstingets 

hälso- och sjukvård som kommunala och privata vårdgiva-

rare. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska också sti-

mulera utvecklingen av patientråd eller motsvarande brukar-

råd för att öka patienternas inflytande. 

Beredningarna ska ta initiativ till den politiska behandling av 

hälso- och sjukvårdsfrågor som uppföljningen föranleder. 

 

Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ansvarar för att  

verksamhetsplan upprättas i god tid inför kommande år 

och ska en gång per år till hälso- och sjukvårdsnämnden re-

dogöra för föregående verksamhetsår. 

 

Varje lokal hälso- och sjukvårdsberedning ska utveckla sam-

verkan med kommunerna och andra samhällsorgan inom sitt 

område. 

De lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i detta syfte 

svara mot samverkansberedningarna som finns i varje  

kommun och där företrädare för såväl kommunledning som 

landstingsföreträdare tar upp gemensamma frågeställningar 

kring den hälso- och sjukvård och sociala omsorg som finns i 

varje kommun.  

Hälso och sjukvårdsberedningarna ska stå för landstingsper-

spektivet, i mötet med det kommunala perspektivet i samver-

kansberedningarna. Samverkansberedningarnas uppdrag är 

att tillvarata och förmedla medborgarnas behov i landstingets 

och kommunernas vård- och omsorgsverksamhet för att med-

borgarnas bästa ska tillgodoses. 
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Inhämta kunskap om befolk-
ningens behov av hälso- och 
sjukvård 

 Arbeta för en god kontakt med hälso- 
och sjukvårdens olika verksamheter 

Utveckla medborgardialogen 

Arbeta för en god samverkan med kommunerna 
och andrar välfärdsaktörer så att resurserna nyttjas 
effektivt 


