
Länsgemensam ledning i samverkan
Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län

Kalmar läns modellen



12 kommuner och 
landstinget 
( 242000 invånare)

Kalmar läns 
modellen, samtliga 
eniga om innehållet 
(avtalet – lagen om 
samverkan) under 
våren 2017, 
tjänstemannabeslut 
12 maj

Bakgrund
Kalmar läns modellen



Kalmar län i genomsnitt 2,68 utskrivningsklara dagar, 
Bra utgångsläge inom psykiatrin också



BYGGA UPP EN REGIONAL 

IDENTITET I KALMAR LÄN 

UTIFRÅN LAGEN OM 

SAMVERKAN INOM VÅRD OCH 

OMSORG

- Ta gisslan av flera andra 
utvecklingsarbeten som vi inte lyckats 
lika bra med…

 Fokus på synsätt/ värdeskapande 
arbete

 Digital ledning/ omställning
 SIP
 Fast vårdkontakt
 Vässa informationskanalerna
 Praktiska anvisningar med fokus på den 

regionala identiteten 



TVÅ DELAR UTIFRÅN 

PRAKTISK TILLÄMPNING

Praktiska anvisningar för medarbetare som 
ska planera hem patienter på ett effektivt sätt

• Fokus på att planera hemgången 

tillsammans med den enskilde 

ifrån inskrivningen (Inte räkna 

dagar)

• Samarbeta kring den enskilde

• Hemgångsklar? Arbeta 

personcentrerat, inte 

organisationscentrerat

Praktiska anvisningar för chefer i kommun 
och landsting som ska analysera/ följa 
utvecklingen

• Cheferna inom kommunerna och 

landstinget följer utvecklingen

• Vid negativ utveckling möts man 

kommunvis och diskuterar kring 

resultatet

• Uppföljning sker också länsvis i 

beredningsgrupp/ LGL

• Är de som har ansvar för en vård 

med god kvalitet och ekonomi  



KALMAR LÄNS MODELL 

FÖR BRUKARMEDVERKAN

• Två brukare ingår Länsgemensam 
ledningsgrupp

• Brukarrepresentation med vid workshop 
och beredningsmöten samt 
sammanträde för LGL gällande den nya 
lagen om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård

• Ersättning utgår för samtliga timmar 
enligt antagen modell framtagen i 
Kalmar län



”KALMAR LÄNS MODELL BYGGER PÅ TILLIT OCH 

FÖRTROENDE

• Testperiod ”patient- flöde” under 

hösten

• Prova framtagna praktiska 

anvisningar kopplat till 

överenskommelsen



REGIONAL IDENTITET –

KALMAR LÄNS MODELLEN

Nationell ståndpunkt:

”Öppenvården ska bli en dirigent för 
samverkan och säkra den fortsatta 
vården utanför sjukhuset”

- Implementeringsprocessen utgår i 
Kalmar län från begreppet ”dirigent”

- Vad är värdeskapande arbete? 

- Vilka blir de viktigaste 
arbetsuppgifterna i detta omtag?

- Digital acceleration –
effektivisering och nya arbetssätt är 
ett måste. 

- Bra dirigenter sparar tid-
samordningsfunktioner ”experter” i 
processen?

- Fast vårdkontakt utses vid 
utskrivningsprocessen



FAST VÅRDKONTAKT

• Fast vårdkontakt – samma 

riktlinje i Kalmar län för alla 

patienter

• Fast vårdkontakt där det blir bäst 

för den enskilde, kan finnas flera 

fasta vårdkontakter om den 

enskilde har kontakt med flera 

enheter

• Om flera fasta vårdkontakter utses 

en som har samordningsansvar
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Mål – Kalmar län vill inte räkna dagar

• Genom ett tillitsfullt samarbete med den enskildes bästa i fokus 

bedriva en god och effektiv vård- och omsorg där denne känner sig 

trygg och delaktig.

• Den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets 

resurser inte längre behövs. Målsättningen är 0 utskrivningsklara 

dagar. Indikator sätts och följs upp årligen för att nå målet.

• Samma sak för psykiatrin – övergångsriktlinje 2018 med 20 

utskrivningsklara dagar 

• 3 dgr ansågs bli för tufft, 20 dgr är tänkt att signalera 

ambitionsnivån dvs. att antal dgr successivt ska sjunka.
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Kalmar läns modell

• Fokus under 2018 är uppföljningar, utvärderingar och uppbyggnad 

av effektiva processer. 

• Uppföljning sker med genomsnittligt antal dagar per län inom 

somatisk vård. Målet 2018 för indikatorn utskrivningsklara dagar är 

2,0. 

• Antalet utskrivningsklara dagar följs per kommun och månadsvis. 

• Utskrivningsklara dagar inom den psykiatriska vården redovisas 

separat.
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Betalningsansvar 

• De kommuner som har mer än 3 utskrivningsklara dagar i genomsnitt 
under en månad ska analysera resultatet samt genomföra åtgärder
tillsammans med landstingets sluten- och öppenvård. Landstinget 
ansvarar för att kalla aktuell kommun. 

• Om genomsnittligt antal utskrivningsklara dagar, efter 
analys/omräkning av dagar, fortsatt överstiger tre per månad sker 
debitering på individnivå för de dagar som överstiger tre 
utskrivningsklara dagar. 

• Psykiatrin följer reglerna. Ekonomisk reglering sker dock när 
utskrivningsklara dagar överstiger 20 på individnivå under 2018. 

• Överenskommelsen testas under 2018, beslut om fortsatt ekonomisk 
överenskommelse tas inför 2019. 
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Hur ska det möjliggöras?

• Effektivisera arbetssättet – digital acceleration ett måste!

• Planering i hemmet för rätt insatser

• Fast vårdkontakt utses senast vid utskrivningen och SIP görs 

kanske senare i hemmet

• Lokala möten för implementering med gemensam 

kommunikationsplan i Kalmar län hösten och våren med fokus på 

den regionala identiteten och det ”nya” synsättet

• Implementeringen sker lokalt blandat landsting och kommun pga. 

av det ojämlika länet

• Skolan blir likställd part vid SIP
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Uppföljning och reviderad 

överenskommelse 2019

• Uppföljning ska ske parallellt under 2018 för en reviderad 

överenskommelse inför 2019

• Behov att följa upp och mäta effekterna av det nya arbetssättet
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Praktiska anvisningar i Kalmar län finns på 

www.rfkl.se 
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Kontaktuppgifter

Regionförbundet i Kalmar län

Camilla Freedeke, social handläggare

csn@rfkl.se, 

tfn: 0480- 44 83 84


