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Inledning  
Utifrån det Regionala styrdokumentet 

2021–2022 för Länsgemensam ledning i 

samverkan har handlingsplaner tagits fram 

som beskriver aktiviteter för år 2021–2022. 

Nya arbetssätt ska leda till en mer nära 

vård och ett förebyggande arbete med 

fokus på utsatta grupper. 

Strategi för hälsa, God och nära vård samt 

Kraftsamling för psykisk hälsa som 

samordnas av SKR syftar till att 

tillsammans bidra till ett mer 

hälsofrämjande samhälle. Vidare ska det 

arbete som samordnas av SKR när det 

gäller kunskapsstyrning inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst på nationell, 

regional och lokal nivå tas tillvara. 

Handlingsplanerna ska innehålla mål och 

indikatorer för arbetet inom och mellan de 

samordnade- och samverkans-

områdesgrupperna.  

 

 

Måluppfyllelse utifrån framtagna 

indikatorer ska redovisas för 

länsgemensam ledning och på 

presidiekonferenserna. Kopplat till 

handlingsplanerna finns framtaget 

faktaunderlag som finns på 

Samarbetsportalen. 

 

Handlingsplaner finns för följande 

samordnade grupper:  

 

 Barn och unga 

 Psykisk hälsa 

 Äldre  

 

Samt för 

samverkansområdesgrupperna:  

 

 Brukarmedverkan 

 Informationsöverföring  

 Länsgrupp Hab/Rehab  

 

 

  



 
 

 
 
 

4 
 

Barn och unga 
I Kalmar län ska kommunerna och Region 

Kalmar län samverka för en förbättrad 

hälsa för barn och unga. Barnrätts-

perspektivet ska genomsyra mål, aktiviteter 

och annat arbete som är kopplat till 

området. Barnkonventionens fyra 

grundprinciper; alla barns lika värde och 

rättighet, barnets bästa, barnets rätt till 

utveckling och barnets rätt att uttrycka sina 

åsikter måste beaktas i alla aktiviteter. 

Målgruppen för Samordnande grupp barn 

och ungas arbete är barn, unga och deras 

vårdnadshavare samt familjehem och andra 

för barnet viktiga närstående.   

 

De prioriterade områdena för 

Samordnande grupp barn och unga 

kommer under 2021-2022 att vara SIP 

(samordnad individuell plan) med fokus på 

ökad brukarmedverkan och kvalitets-

uppföljning samt att ta fram en utifrån 

lagkrav övergripande överenskommelse 

mellan kommun och region för barn och 

unga som vårdas utanför det egna hemmet.  

 

Under de senaste två åren (2019–2020) har 

samordnade gruppens prioriterade områden 

varit:  

 Samverkan inom länets familje-

centraler med en uppskattad 

utvecklingsdag för länets samtliga 

medarbetare inom familje-

centralerna. 

 Föreläsningsserie ”Barn som 

anhöriga”.  

 Uppstart av lokala samarbets-

grupper där man valt olika tema-

områden att fokusera sin 

samverkan kring. 

 Ungdomsmottagningarna i länet- 

framtagande av överenskommelse 

och handlingsplan. 

 

Syfte 
Kalmar län ska erbjuda en tidig, nära och 

sömlös insats till de barn och ungdomar 

som har behov av samhällets stöd och där 

det individuella behovet styr utformandet 

av insatsen.  

 

Mål 
God hälsa och levnadsvillkor för barn och 

unga i Kalmar län. 

 

Målgrupp 
Handlingsplanen gäller för samordnande 

gruppen barn och unga inom 

länsgemensam ledning i samverkan.  

 

Ansvarig 
För samtliga aktiviteter kommer 

samordnande gruppen barn och unga vara 

ansvariga under ledning av 

utvecklingsledarna för barn och unga inom 

länsgemensam ledning.
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Aktiviteter barn och unga  

 
Förebyggande arbete 
 

 
Mål: Familjecentralerna i länet arbetar utifrån en framtagen 
samverkansöverenskommelse som styr det dagliga arbetet och som beskriver 
ledningsstrukturen.  
 

 
 

Aktiviteter  
 

 Ta fram en samverkansöverenskommelse 
för familjecentraler i samverkan enligt 
uppdrag från länsgemensam ledning 
 

 Kontinuerligt kartlägga 
slussningar/hänvisningar mellan 
professioner samt hur familjer upplever 
familjecentralernas verksamhet  
 

 Samordna de utvecklingsgrupper inom FC 
i länet som etablerats år 2020 utifrån 
identifierade behov 

 

 

Uppföljning  
 

 Föräldraenkät 
 

 Att överenskommelsen är känd av alla 
medarbetare  
 

 Medarbetarenkät som mäter 
samverkan  
 

 Antal slussningar/hänvisningar 
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Mål: Barn och unga i Kalmar län erbjuds tidigt och samordnat stöd utifrån sina 
individuella behov.  
 

 

Aktiviteter  
 

 Delta i Socialstyrelsens och 
Skolverkets projekt för TSI (tidiga 
samordnande insatser)  
 

 Samordna pilotprojekten inom TSI för 
Kalmar, Hultsfred och Oskarshamn 
samt sprida lärdomar och goda 
exempel över länet 
 

 Samordna och stödja de lokala 
samarbetsgrupperna i deras uppdrag 
utifrån överenskommelsen barn och 
ungas hälsa 
 

 Samordnande gruppen barn och unga 
ska tillsammans med 
Samverkansområdesgrupp 
brukarmedverkan kartlägga 
möjligheterna till ökad 
brukarmedverkan av unga inom 
området barn och unga 

 

 

Uppföljning 
 

 Följa de lokala resultat och 
utvärderingarna som tas fram inom 
det nationella TSI-projektet 
 

 Utvärdering via enkät av den nya 
samarbetsformen lokala 
samarbetsgrupper 
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Nära vård 
 

 
Mål: Barn och unga erbjuds SIP (samordnad individuell plan) när behov finns av 
samverkan mellan olika verksamheter. 

 
 

Aktiviteter  
 

 Fortsatt implementering av 
överenskommelse och praktiska 
anvisningar SIP i lokala 
samarbetsgrupperna 
 

 Tydliggöra nuvarande ansvarsfördelning 
mellan region och kommun  
 

 

 

 

Uppföljning  
 

 Antal genomförda SIP ska öka med 10 
% (ca 200 genomförda 2019). Detta 
mäts via registrerade KVÅ-koder inom 
regionen. (KVÅ är en åtgärdskod som 
klassificerar en besöksåtgärd) 
 

 Kvalitetsuppföljning genom verktyget 
SIP-kollen för brukare 

 
 

 

Insatser för de mest utsatta  

  

 
Mål: Kalmar län ska ha en samverkansöverenskommelse gällande barn och  
unga som vårdas utanför hemmet för att säkerställa rättigheter för bland 
annat skolgång och hälsa. 
 

 
 
Aktiviteter  
 

 Arbeta fram en överenskommelse i 
enlighet med lagstadgade krav för 
kommuner och regionen samt ta fram 
praktiska anvisningar  
 

 Revidering av överenskommelse 
hälso- och munhälsoundersökning 
samt kopplade praktiska anvisningar 

 
 

 
Uppföljning  
 

 Överenskommelsen är framtagen och 
godkänd i länsgemensam ledning 
under våren 2021 
 

 Fler barn och unga som varit 
placerade ska som 20-åringar avslutat 
gymnasium. 
 

 Antalet beslutade hälso- och 
munhälsoundersökningar skall 
överensstämma med antalet 
genomförda hälso- och 
munhälsoundersökningar för barn och 
unga som vårdas utanför hemmet 
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Psykisk hälsa  
I Kalmar län ska kommunerna och Region 

Kalmar län tillsammans kraftsamla för 

förbättrad psykisk hälsa för personer i 

länet. Den enskildes behov ska tillgodose 

genom lättillgängliga, evidensbaserade, 

strukturerade och samordnade insatser för 

att tidigt identifiera, förebygga och 

förbättra levnads-situationen. 

 

Målgruppen för samordnande grupp 

psykisk hälsas arbete är personer oavsett 

ålder, barn, unga och vuxna, som har eller 

som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa 

och/eller skadligt bruk/beroende.  

 

De prioriterade områdena för 

samordnande grupp psykisk hälsa kommer 

under 2021–2022 att vara att främja tidiga 

samordnande insatser, förbyggande och 

uppsökande arbete samt information och 

kunskapsspridning om psykisk hälsa och 

missbruk.  

 

Under 2019–2020 har samordnade 

grupperna psykisk hälsa och missbruk och 

beroende tagit fram överenskommelse och 

praktiska anvisningar, genomfört en 

uppskattad länsdialog avseende missbruk 

och beroende 13–29 år tillsammans med 

samordnade gruppen barn och unga. En 

brukarrevision har påbörjat och samverkan 

sker med Länsstyrelsen gällande ANDT-

strategin. Vård och insatsprogram 

avseende psykisk hälsa samt skadligt bruk 

och beroende följs och implementeras. 

 

Syfte 
Att skapa och främja tidiga insatser i nära 

samverkan, förebyggande och uppsökande 

arbete samt information och 

kunskapsspridning gällande psykisk hälsa 

och skadligt bruk.  

 

Mål 
Personer med eller som riskeraratt få 

psykisk ohälsa och/eller skadligt bruk ska 

erbjudas lättillgänglig, evidensbaserad och 

samordnad vård samt stödinsatser. Detta 

ska ges i nära samverkan och utifrån 

individens behov. 
 

Målgrupp 
Handlingsplanen gäller för samordnande 

gruppen psykisk hälsa inom länsgemensam 

ledning i samverkan.  

 
Ansvarig 
För samtliga aktiviteter kommer 

samordnande gruppen psykisk hälsa vara 

ansvariga, under ledning av 

utvecklingsledarna för psykisk hälsa inom 

Länsgemensam ledning. Vissa aktiviteter 

kommer att planeras och genomföras med 

samordnande grupp barn och unga samt 

samordnande grupp äldre.  
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Aktiviteter psykisk hälsa  
 

Förebyggande/uppsökande arbete 
 

 
Mål: Den enskildes behov tillgodoses genom lättillgängliga, evidensbaserade, 
strukturerade och samordnade tidiga insatser för att tidigt identifiera, förebygga och 
förbättra levnadssituationen. 
 

 

 
Aktiviteter  
 

 Informera och sprida goda exempel 
gällande psykisk hälsa till skolan 
 

 Inventera om screening/kontrollfrågor om 
psykisk ohälsa används inom hälso-och 
sjukvården samt socialtjänst/skola. 
Exempelvis vid riktade hälsosamtal för 
alla åldersgrupper  
 

 Skapa en samverkansarena med brukar-
och frivillighetsorganisationer samt 
intressebank 
 

 Samverka med samordnade grupp Barn 
och unga angående psykisk hälsa i 
föräldrautbildningar  

 

 

Uppföljning (mått) 
 

 Antal kommuner och skolor som 
använder YAM, EQ, stöd med läxor, 
boken ”Livsviktigt snack” 

 

 Att samverkansöverenskommelse 
psykisk funktionsnedsättning är känd 
av alla medarbetare och invånare 
(enkät) 

 

 Antal dialoger med brukar- och 
frivillighetsorganisationer per år  

 
 

 

 

 
Mål: Det suicidpreventiva arbetet ska prioriteras och utgå ifrån Regionalt 
handlingsprogram suicidprevention 2020-2022.  

 

 

 
Aktiviteter 
 

 Suicidpreventionsarbetet utgår ifrån 
handlingsprogrammet  
 

 
Uppföljning  
 

 Uppföljning av aktiviteterna utifrån 
mått angivna i Regionalt 
handlingsprogram suicidprevention 
2020-2022  
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Mål: Region Kalmar län, socialtjänsterna och skolorna i länet har kunskap om 
anhöriga och närstående samt unga omsorgsgivare med fokus på psykisk hälsa och 
missbruk.  

 

 

 
Aktiviteter 
 

 Sprida arbetet med Barn som 
anhörig/barn som tolkar. 
 

 Samverka och sprida goda exempel med 
att stödja anhöriga i Kalmar län, både 
inom kommunerna och Region Kalmar 
län tillsammans med regionala nätverket 
för kommunala anhörigkonsulter samt 
NKA  
 

 Undersöka möjligheten till 
kommunövergripande stödgrupper för 
anhöriga 
 

 
Uppföljning  
 

 Enkät för att inventera arbetet med 
anhöriga/närstående/unga 
omsorgsgivare 
 

 Följa upp arbetet med Barn som 
anhörig/barn som tolkar 
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Nära vård  
 

 
Mål: Invånare i behov av en SIP (samordnad individuell plan) ska erbjudas detta när 
det finns behov av samverkan mellan olika verksamheter.  

 

 
Aktiviteter 
 

 Samverka med övriga grupper angående 

utbildningsinsatser i SIP, sprida broschyr 

riktad till medborgare och 

utbildningsmaterial för personal 

 

 Sprida information om SIP-kollen 

 

Uppföljning 
 

 Kvalitetsuppföljning genom verktyget 

SIP-kollen 

 

 Antal genomförda SIP (mäts genom 

KVÅ koder inom regionen) ska öka 

med 10 %  

 

 Antal genomförda SIP inom 

socialtjänst/skola ska öka – mäts via 

enkät 
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Insatser för de mest utsatta  
 

 
Mål: Invånare med riskbruk, missbruk, beroende och/eller samsjuklighet ska 
erbjudas god vård och stöd och stöd till en förbättrad psykisk och fysisk hälsa. 
Vård och stödinsatserna ska vara lättillgängliga och evidensbaserade. 
 

 

 
Aktiviteter 
 

 Ta fram lokala vårdriktlinjer utifrån 

nationella Vård och insatsprogram VIP 

skadligt bruk och beroende samt spel-

beroende. Implementera praktiska 

anvisningar skadligt bruk och beroende 

 

 Kartlägga och utifrån aktuellt 

kunskapsläge och behov initiera 

gemensam kompetensutveckling med 

utbyte, stöd och utbildningar.  

 

 Sprida lättillgänglig kunskap och 

information till invånarna i Kalmar län i 

samverkan med region, länets 

kommuner inklusive skola, 

Länsstyrelsen och polis  

 

 Brukardialoger med berörda brukar- och 

frivillighetsorganisationer 

 

 Utveckla arbetet med brukarrevisioner 

att omfatta fler verksamheter 

 

 
Uppföljning 
 

 Lokala vårdriktlinjer angående skadligt 
bruk och beroende är framtagna och 
implementerade 
 

 Arbetssätt och rutiner för screening för 

spelberoende är framtagna och klara 

för spridning 

 

 Antal genomförda brukardialoger 

årligen 

 

 Följa upp resultatet av genomförda 

brukarrevisioner 
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Mål: Barn och ungdomar som brukar alkohol och narkotika ska få rätt insatser i rätt 
tid av rätt instanser. 
 

 

 
Aktiviteter 
 

 Komplettera praktiska anvisningar 
skadligt bruk och beroende med regional 
anpassning av nationella handlingsplanen 
13–29 år  
 

 Tillsammans med samordnade grupp 
barn och unga utveckla samverkan 
mellan kommun och region avseende 
skadligt bruk och beroende 13–29 år  
 
 

 

Uppföljning 
 

 Praktiska anvisningar skadligt bruk 
och beroende är kompletterade med 
avsnitt avseende 13–29 år 
 

 Rapport till Länsgemensam ledning i 
samverkan angående pågående 
utvecklingsarbete gällande barn 
avseende skadligt bruk och beroende 
13–29 år 
 

 

 

 
Mål: Minska överdödligheten inom gruppen alkohol- och narkotikamissbrukare i 
Kalmar län 
 

 

 
Aktiviteter 
 

 Åtgärdsplanen som Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten har utformat för att 

minska den narkotikarelaterade dödligheten 

ska följas 

 

Uppföljning 
 

 Antal aktiviteter utifrån åtgärdsplanen 
som verkställs i Kalmar län 
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Äldre  
I Kalmar län ska kommuner och Region 

Kalmar län samverka så att den äldre kan 

fortsätta leva ett aktivt och rikt liv samt 

åldras i trygghet med tillgång till god vård 

och omsorg. Detta ställer krav på 

helhetssyn, kontinuitet och en flexibel och 

lyhörd organisation mellan kliniker, 

enheter och mellan huvudmän. Nära vård 

är den riktning vi gemensamt bör arbeta 

mot för att stärka hälsan hos de äldre och ta 

tillvara på egna förmågor. Den 

demografiska prognosen visar att antalet 

äldre kommer öka medan de personella 

resurserna för att möta behovet kommer att 

minska. Målgruppen för samordnande 

grupp äldres arbete är äldre personer och 

deras anhöriga i Kalmar län. 

 

De prioriterade områdena för 

samordnande grupp äldre kommer under 

2021–2022 att vara hälsofrämjande och 

förebyggande vård och omsorg för ett 

fortsatt aktivt liv samt att kunna åldras till 

livets slut i trygghet med tillgång till god 

vård och omsorg. I den förebyggande 

vården och omsorgen ska den psykiska 

hälsan särskilt beaktas.  

 

Under 2019–2020 har den samordnande 

äldregruppen fortsatt arbetet med 

samordnad individuell plan, ett verktyg 

vars syfte är att skapa trygghet, enkelhet 

och sätta den äldres behov i centrum. 

Samverkansinsatser mellan Region Kalmar 

län och länets kommuner kring de äldre 

under Corona-pandemin har fungerat 

smidigt. Omställning till mer digitala 

möten är en positiv effekt av pandemin.  

 

Äldregruppen har även ett förvaltande 

uppdrag med utbildningsinsatser och flera 

nätverk (demens, nutrition och palliation) 

och ett förebyggande arbete ihop med 

folktandvården som fortsätter. 

Äldregruppen skickar ut nyhetsbrev med 

aktuell information och ett bildspel med 

statistik för spridning flera gånger per år. 

På samarbetsportalen återfinns uppdaterad 

statistik inom äldreområdet.  

 
Syfte 
Att genom samverkan mellan region, 

kommun och övriga samhällsaktörer skapa 

förutsättningar så att äldre personer och 

dennes närstående kan leva ett aktivt och 

rikt liv samt åldras i trygghet. 

 

Mål 
Den äldre ska erbjudas förebyggande vård 

och omsorg för ett fortsatt aktivt liv samt 

kunna åldras hela vägen till livets slut i 

trygghet med tillgång till god vård och 

omsorg. Det individuella behovet styr 

insatsen och äldres psykiska hälsa ska 

särskilt beaktas. 

 

Målgrupp 
Handlingsplanen gäller för samordnande 

gruppen äldre inom länsgemensam ledning 

i samverkan.  

 

Ansvarig 
För samtliga aktiviteter kommer 

samordnade gruppen äldre vara ansvarig 

under ledning av utvecklingsledarna inom 

länsgemensam ledning i samverkan. 
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Aktiviteter äldre  
 

Förebyggande arbete  
 

 
Mål: Kalmar län har som mål att den äldre ska erbjudas förebyggande vård och 
omsorg för ett fortsatt aktivt liv. Öka kunskapen och förståelsen för psykisk ohälsa 
hos äldre.  
 

 

 
Aktiviteter 
 

 Utbilda pensionärsorganisationer och 
personal på träffpunkter i Första hjälpen 

till psykisk hälsa, MHFA 

 

 Inspirationsdag ”Det blir så mycket bättre 

för äldre i Kalmar län” för alla som arbetar 

med äldre. Lyfta ny forskning och 

inspirera till hur vi kan arbeta 

förebyggande 

 

 Sprida kunskap om psykisk ohälsa genom 

att starta studiecirklar utifrån Psyk E-bas 

Senior webbutbildning 

 

 

Uppföljning 
 

 Följa upp hur många som går 

utbildningen MHFA 

 

 Följa upp hur många som går 

utbildningen Psyk E- bas Senior på 

kompetensportalen 

 

 Följa statistik i antal suicid hos äldre 

över 65 år i Kalmar län 

 

 

 
Mål: Den förebyggande vården och omsorgen ska prioriteras och alla invånare över 
79 år ska erbjudas ett förebyggande hembesök i samverkan mellan kommun och 
region.  

 

 

 
Aktiviteter 
 

 Äldregruppen ska ta del av utvärderingen 

av pilotprojektet Preventiva hembesök i 

Kalmar kommun och utifrån det analysera 

och ev. sprida vidare i övriga kommuner   

 

 

Uppföljning 
 

 Följa antal kommuner som i 

samverkan gör preventiva hembesök 
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Nära vård  

 
Mål: Äldre med behov av en SIP (samordnad individuell plan) ska erbjudas detta när 
det finns behov av samverkan mellan olika verksamheter. Samordnad individuell 
plan och fast vårdkontakt är de förenande länkarna för att skapa en sammanhållen 
vård och omsorg samt öka den äldres delaktighet. 

 

 

 
Aktiviteter 
 

 Samverka med övriga grupper angående 

utbildningsinsatser i SIP, sprida broschyr 

riktad till medborgare och 

utbildningsmaterial för personal 

 

 Sprida information om SIP-kollen 

 

 Samordnande gruppen äldre ska ha 

dialog med brukarorganisationer inom 

området äldre 

 

 

Uppföljning 
 

 Antal genomförda SIP (mäts genom 

KVÅ koder inom regionen)  

 

 Kvalitetsuppföljning genom verktyget 

SIP-kollen 

 

Insatser för de mest sköra äldre  
 

 
Mål: Alla som är i behov av palliativ vård ska få det oavsett var de befinner sig. 

 

 

 
Aktiviteter 
 

 Utbildning i allmän palliativ vård för 

palliativa ombud och enhetschefer 

 

 Distansutbildning för sjuksköterskor i 

palliativ vård 7,5 högskolepoäng 

 

 Specialistutbildning för läkare i palliativ 

medicin 

 

 Följa länssjukhuset Kalmar 

förbättringsarbete gällande palliativ vård i 

samverkan med Äldres hälsa Regionalt 

programområde i sydöstra 

sjukhusregionen med eventuell spridning 

till resterande sjukhus 

 

 

Uppföljning 
 

 Följa upp hur många som går 

utbildningen i allmän palliativ vård 

 

 Täckningsgraden för registrering av 
förväntade dödsfall i Svenska 
Palliativa registret är minst 80 % 
 

 Förbättring med årlig ökning av 
indikatorerna brytpunktssamtal, 
smärtskattning och munhälso-
bedömning för palliativ vård i livets 
slutskede 
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Mål: Samverkan mellan kommunerna i Kalmar län och Region Kalmar län behöver 
utvecklas för att de mest sköra äldre ska få vård och omsorg på rätt nivå.  

 

 

 
Aktiviteter 
 

 Utbildning och uppföljning av Beslutstöd 
inkl. SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt 
tillstånd och Rekommendationer) för 
sjuksköterskor i kommun 
 

 Fortsatt implementering av rollen 

Vårdsamordnare för att förbättra 

omhändertagande och förhindra 

undvikbar slutenvård  

 

 Använda bedömning risk för 

återinläggning för att identifiera 

behov/problem i samband med 

utskrivning till hemmet  

 

 Journalgranskning av återinläggningar 
 

 

Uppföljning 
 

 Följa statistik på måluppfyllelse för 

utskrivningsklara patienter på sjukhus 

 

 Följa indikatorn utskrivningsklara 

dagar 

 

 Följa indikatorn oplanerade 

återinläggningar inom 30 dagar på 

länets sjukhus  

 

 Identifiera faktorer som påverkar 

oplanerade återinläggningar enligt 

journalgranskning 
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Brukarmedverkan  
Länsgemensam lednings strategi för 

brukarmedverkan beskrivs i Modell för 

brukares- patienters och närståendes 

medverkan i Kalmar län. Samverkans-

områdesgruppen för brukarmedverkan 

etablerades 2016 och är en del av den 

struktur och systematik som beskrivs i 

modellen.  

 

2019 omformades samverkans-

områdesgruppen och representationen i de 

samordnande grupperna stärktes. Härmed 

stärktes brukares, patienters och 

närståendes perspektiv i Länsgemensam 

lednings fokusområden och i de 

samordnande grupperna. Personerna i 

Samverkansområdesgruppen 

brukarmedverkan har fått starkare stöd av 

varandra genom erfarenhetsutbyte i 

aktuella frågor. Detta stärker också 

gruppens representation i frågor i 

Länsgemensam ledning. 

 

 
 

Syfte 
Att belysa brukares-, patienters- och 

närståendes perspektiv i utvecklingen 

av stöd, vård och omsorg. 

 

Mål 
Att i förbättringsarbetet ta tillvara 

invånarnas erfarenhetsbaserade 

kunskap som brukare, patient eller 

närstående. 

 

Målgrupp 
Invånare med erfarenhet som brukare, 

patient eller närstående i Kalmar län samt 

tjänstemän och verksamhetsföreträdare 

som deltar i utvecklingsarbetet inom 

Länsgemensam ledning. 

 

Ansvarig 
Ansvarig för samtliga aktiviteter är 

Samverkansområdesgruppen 

Brukarmedverkan med stöd av 

utvecklingsledarna. 
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Aktiviteter brukarmedverkan 

 

 

Mål: Att i förbättringsarbetet ta tillvara invånarnas erfarenhetsbaserade 
kunskap som brukare, patient eller närstående 
 

 

 
Aktiviteter 
 

 Revidera Modell för brukares- patienters 

och närståendes medverkan i Kalmar län 

inklusive ersättningsmodell 

 

 Medverka i etablering av systematiska 
dialoger mellan samordnande grupper 
och berörda brukarorganisationer  
 

 Medverka i utformning av en rutin för barn 
och ungas medverkan i samordnande 
grupper och i Länsgemensam ledning  
 

 Verka för att öka medverkan från 
nyanlända och personer med olika 
kulturell bakgrund 

 
 

 

 

Uppföljning 
 

 Att modellen är reviderad och beslutad 
i länsgemensam ledning 
 

 Antal dialoger per samordningsgrupp 
och år 
 

 Rutin framtagen, använd och 
utvärderad 
 

 Antal nyanlända och personer med 
olika kulturell bakgrund som finns 
kopplade till intressebanken samt antal 
aktiviteter där dessa personer har 
medverkat inom Länsgemensam 
ledning 
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Informationsöverföring 
I Kalmar län ska kommunerna och Region 

Kalmar län samverka för att säkerställa och 

utveckla informationsöverföringen mellan 

huvudmännen och med 

brukaren/patientens bästa i fokus. Viktiga 

delar i detta är att stödja fortsatt 

digitalisering. 

 

Samverkansfrågorna avser områden såsom 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 

samordnad individuell plan (SIP), LISA- 

avvikelser, hemsjukvårdsavtalet samt 

barnkonventionen. Vidare ansvarar 

informationsöverföringsgruppen för 

revidering av de generella praktiska 

anvisningarna. Tillfälliga arbetsgrupper 

skapas vid behov när utvecklingsarbeten 

eller andra insatser behöver göras. 

Informationsöverföringsgruppen ska vid 

minst två gånger per år rapportera till 

Länsgemensam ledning hur arbetet 

fortskrider enligt nedanstående 

samverkansfrågor samt informera om 

behov av ändringar och utveckling 

avseende informationsöverföring.  

 

Under de senaste två åren (2019–2020) har 

samordnande gruppens prioriterade 

områden varit: Utbildning och information 

angående samordning vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård, samordnad 

individuell plan, distansmöte, utveckling 

av Cosmic LINK samt revideringar av 

praktiska anvisningar. 

 

Syfte 
Att säkerställa och utveckla 

informationsöverföringen och effektiva 

arbetssätt mellan huvudmännen och med 

brukaren/patientens bästa i fokus samt 

stödja fortsatt digitalisering. 

 

Mål 
Personer i alla åldrar som har behov av 

samordning och medarbetare i länets 

kommuner och Region Kalmar ska känna 

sig trygga att det finns fungerande 

arbetssätt och digitala 

informationsöverförings-system.  

 

Målgrupp 
Handlingsplanen gäller för 

Informationsöverföringsgruppen inom 

länsgemensam ledning i samverkan.  

 

Ansvarig 
För samtliga aktiviteter ansvarar 

medlemmarna i Informations-

överföringsgruppen.  
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Aktiviteter informationsöverföring  

 
 
Mål: Vidareutveckla arbetssätt för samordning av vård och omsorg i region och 
kommuner.  

 

 
Aktiviteter 
 

 Samverka med övriga grupper angående 

utbildningsinsatser i SIP, sprida broschyr 

riktad till medborgare och 

utbildningsmaterial för personal 

 

 Utveckling av informationsöverföring 
mellan region och kommun såsom 
Cosmic LINK, digitala SIP:ar, 
konsultationer och införande av Cosmic i 
länets kommuner 
 

 Revidering, utbildning och 
informationsinsatser avseende de 
generella praktiska anvisningar som ligger 
inom Informationsöverföringsgruppens 
ansvarsområde 

 

Uppföljning 
 

 Följa upp totalt antal SIP samt antal 

digitala SIP och konsultationer 

 

 Rapport till Länsgemensam ledning i 

samverkan angående pågående 

utvecklingsarbete av 

informationsöverföring mellan region 

och kommun 

 

 Indikatorer i Nationell patientenkät 

samt Öppna jämförelser 

 

 

 
Mål: Följa upp lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård, 
analysgruppernas arbete och LISA-avvikelser 

 

 
Aktiviteter 
 

 Uppföljning av utskrivning från slutenvård, 

analysgruppernas arbete och LISA-

avvikelser i enlighet med 

Överenskommelsen mellan Region och 

kommuner i Kalmar län om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 

och därtill hörande praktiska anvisningar 

samt föreslå förbättringar 

 

Uppföljning 
 

 Rapport utifrån uppföljningen till 

Länsgemensam ledning i samverkan 2 

ggr per år 

  

sip:ar
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Länsgrupp Hab/Rehab 
I Kalmar län ska kommunerna och Region 

Kalmar län samverka för att tillsammans 

skapa goda förutsättningar för personer 

med omfattande behov av vård och omsorg 

att återvinna eller bibehålla bästa möjliga 

funktionsförmåga.  Vidare ska goda villkor 

för ett självständigt liv och ett aktivt 

deltagande i samhällslivet skapas. 

Personens behov av habilitering eller 

rehabilitering ska sättas i fokus och ske där 

det är bäst för den enskilde. Lokal 

samverkan mellan huvudmännen är 

nödvändig och underlättas av fasta och 

strukturerade mötesplatser för 

verksamhets- och yrkesutveckling samt för 

kollegial dialog i enskilda patientärenden. 

 

Målgruppen för samverkansområdesgrupp 

Länsgrupp Hab/Rehab är personer oavsett 

ålder som har behov av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

De prioriterade områdena för 

samverkansområdesgruppen Länsgrupp 

Hab/Rehab kommer under 2021–2022 att 

vara samordnad individuell plan (SIP) 

inkluderat en bedömning av habilitering 

eller rehabiliteringsbehov, utveckling av 

digitala arbetssätt, samverkan för psykisk 

hälsa och kompetens- utveckling. 

 

Under 2019 – 2020 har en gemensam 

målbild för habilitering och rehabilitering 

för regionen och länets kommuner tagits 

fram. Rätt insats vid rätt tillfälle för den 

enskilde. Praktiska anvisningar 

Habilitering, rehabilitering och hjälpmedel 

har reviderats. 

Året 2020 kom att präglats av 

coronapandemin och ett gemensamt 

material riktat till patienter och personal 

angående rehabilitering av Covid-19 

patienter har tagits fram. Fokus har även 

varit på samverkan för att klara vårt 

gemensamma uppdrag. 

 

Syfte 
Att tillsammans skapa goda förutsättningar 

för personer med omfattande behov av 

vård och omsorg att återvinna eller 

bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga.  

Att skapa goda villkor för ett självständigt 

liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.  

 

Mål 
Habilitering eller rehabilitering ska 

erbjudas utifrån varje individs behov för att 

återvinna, bibehålla och utveckla bästa 

möjliga funktionsförmåga.  

 

Målgrupp 
Handlingsplanen gäller för Länsgrupp 

Hab/Rehab inom länsgemensam ledning i 

samverkan.  

 

Ansvariga 
Samverkansområdesgruppen Länsgrupp 

Habilitering/Rehabilitering. 
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Aktiviteter Hab/Rehab 

 
 
Mål: Samtliga personer med omfattande behov av vård och omsorg erhåller en 
samordnad individuell plan inkluderat en bedömning av habilitering eller 
rehabiliteringsbehov och planering utifrån dennes behov och förutsättningar. 

 

 
Aktiviteter 

 
 Utveckla arbetssätt angående samordnad 

individuell plan inkluderat en bedömning 
av habilitering eller rehabiliteringsbehov 
tillsammans med brukare/patient och 
medarbetare 

 

Uppföljning 
 

 Antal SIP totalt, antal SIP för patienter 

med omfattande behov av vård och 

omsorg och antal SIP där bedömning 

av habilitering eller 

rehabiliteringsbehov finns  

 

 Antal patienter med planerat 

uppföljningsdatum av SIP 

 

 Antal patienter med fast vårdkontakt 

 

 Effekter utifrån hälsoekonomi  

 

 
Mål: Den som är i behov av habilitering eller rehabilitering ska komma till rätt 
instans och få rätt stöd. Vidareutveckla arbetssätt och kompetensutveckling för 
habilitering och rehabilitering i region och kommuner. 
 

 

 
Aktiviteter 

 
 Utveckla digitala lösningar för 

samordning, behandlingar, konsultation 
och utbildningar  
 

 Kartlägga och utifrån aktuellt 

kunskapsläge och behov initiera 

gemensam kompetensutveckling med 

utbyte, stöd och utbildningar  

 

 Skapa samarbete med psykiatrin gällande 

habilitering/rehabiliteringsfrågor 

 

 

Uppföljning 
 

 Antal behandlingar, konsultationer och 
utbildningar som skett digitalt 
avseende habilitering och 
rehabilitering  
 

 Enkät till medarbetare i kommun och 
region angående samverkan, digitala 
lösningar och kompetensutveckling 
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Tidplan 
Alla aktiviteter kommer att följas upp och utvärderas under handlingsplanens tidsplan.  

Beslutad av  
Beslutad av Länsgemensam ledning i samverkan xxxx. Beslutas mars 2021 

 


