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1 Inledning 

Den gemensamma politiska visionen för vård och omsorg i länets tretton kommuner och 

Region Östergötland är att invånarna ska ha god och jämlik hälsa. Den gemensamma 

politiska ledningen har identifierat tre framgångsfaktorer som bedöms ha särskilt stor 

betydelse:  

1. Personcentrerade arbetssätt, där varje person har möjlighet att vara aktivt 

medskapande i sin vård och omsorg, utifrån sina behov och förutsättningar.  

2. eHälsa/digitalisering.  

3. Nära vård. 

 

Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) utgör den gemensamma tjänstemannaledningen för 

vård och omsorg i Östergötland. LGVO är underställt medlemmarnas respektive 

linjeorganisationer och politiska nämnder. Uppdraget är att vara huvudmännens 

gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande utvecklingsarbeten och 

aktiviteter, gemensam kunskapsstyrning och kunskapsutveckling. Arbetsplanen anger 

huvudmännens gemensamma utvecklingsområden och utredningsuppdrag.  LGVO tar även 

fram underlag för gemensamma politiska beslut i Samråd vård och omsorg (SVO).  

Genom LGVO sätter huvudmännen fokus på gemensamma utmaningar och förbättringar 

som ska leda till samordnade personcentrerade arbetssätt och därmed ökad nytta för länets 

invånare. Hierarkisk styrning i linjeorganisationer kombineras med nätverksarbete för att 

distribuera ledarskapet till flera förändringsledare i samordnade aktiviteter.  

För att säkerställa ett gott liv med god och jämlik hälsa för alla invånare drivs strategiskt 

utvecklingsarbete inom flera områden. Tre skeden i livet/livsfaser, att växa upp, mitt i livet 

och att åldras, kan kräva delvis olika strategier. För att nå målet pågår också 

utvecklingsarbeten inom nära vård, eHälsa samt FoU och kompetensförsörjning.  LGVO har 

därmed sex ansvarsområden för att arbeta med systematiskt förbättringsarbete inom 

nämnda perspektiv.   

För att arbeta effektivt och systematiskt har LGVO ett arbetsutskott som tar ansvar för 

övergripande planering. Strategiska utvecklingsarbeten leds sedan genom de sex 

ansvarsområdena där kommun- och regionrepresentanter tar gemensamt ansvar. Under år 

2018 påbörjades ett omstruktureringsarbete i LGVO. Det resulterade i nämnda 

ansvarsområden. Syftet med omstruktureringen var att skapa förutsättning för 

processorienterat arbetssätt i ett länsgemensamt ledningssystem för kvalitet i vård och 

omsorg. För att skapa transparens och tydlighet i vilka gemensamma frågor som är 

prioriterade preciserar LGVO de prioriterade aktiviteterna i arbetsplanen, se kapitel 3. 

Utöver ett arbetsutskott som samordnar arbetet har LGVO en Länssamordnare med 

samordningsansvar och sedan årsskiftet 2019/2020 även tio utvecklingsledare (UL). UL 

arbetar 50% vardera och parvis kommun+region inom områdena: att växa upp/mitt i 

livet/att åldras/Nära vård/eHälsa.  

Sedan år 2019 arbetar LGVO därför i den struktur som visualiseras i bild 1. 
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Bild 1 Ledningsstruktur vård och omsorg i Östergötland 

 

Genom att verka i den ovannämnda strukturen etablerar LGVO en sammanhållen 
kunskapsstyrning1 där robust struktur för samskapande är centralt. Via det gemensamma 
kvalitetsledningssystemet tar LGVO gemensamt ansvar för processutveckling med fokus på 
slutresultatet för invånare. Under perioden 2020-2021 tas gemensamma kvalitetsmått fram. 
Nya arbetssätt där brukare/patienter ges möjlighet att vara aktivt medskapande utifrån sina 
förutsättningar planeras testas under programperioden 2020-2021.  

LGVO:s förmåga att fånga systemsignaler (skilt från brus), identifiera rotorsaker och åtgärda 
dem systematiskt är avgörande för kunskapsstyrningen och för att skapa handlingsutrymme 
för chefer och medarbetare på mikronivå. Värdet av vård och omsorg skapas i mötet mellan 
invånare och medarbetare i mikrosystemen, därför strävar LGVO efter att leda och styra så 
att förutsättningar för kunskapsuppbyggnad i mikrosystemen möjliggörs och lokal evidens 
kan utvecklas.  

Vård och omsorg innebär många gånger komplex tjänsteleverans. Det gör det extra viktigt att 
kommunicera kring kvalitet. Under perioden 2020-2021 kommer LGVO därför att öka 
kommunikationen om syftet med verksamheten, som grund för kvalitetsarbete.  Kopplat till 
det förbättras också LGVO:s kvalitetsmätningar successivt.  

  

                                                        

1 Med kunskapsstyrning menar LGVO att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och användas i alla 
verksamheter och i varje möte med invånare 
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2 Syfte och metod 

Samarbetet i LGVO syftar till att ge invånarna i Östergötland sammanhållen vård och omsorg 

med hög tillgänglighet, kvalitet och delaktighet. Det innebär att invånare i Östergötland ska 

få:   

 Råd och stöd som bidrar till hälsa, trygghet och god livskvalitet.  

 Ha tillgång till vård och omsorg som är nära och tillgänglig. 

 Erhålla insatser med hög kvalitet. 

 Vara välinformerade och delaktiga i planering och genomförande av vård och 

omsorgsinsatser. 

 

För att gemensam ledning och styrning ska vara robust och resilient2 utvecklar LGVO ett 

gemensamt systematiskt kvalitetsledningssystem med processfokus. LGVO definierar 

processer på följande sätt:  

”En process är ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är att skapa 
värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman och Klefsjö, 2012) 

Genom att anamma ett processorienterat arbetssätt sätts gemensamt fokus på de kedjor av 
aktiviteter som ger slutresultat för kund/invånare (istället för fokus på vem som ska göra 
vad). Ambitionen är att genom det processorienterade arbetssättet styra resurser till ständiga 
och förebyggande processutvecklingar istället för ”brandkårsutryckningar”/”hinkar” av 
tillfälliga lösningar på akuta problem, problem som kan undvikas genom ett proaktivt 
ledningsarbete.  

Vård och omsorg utgörs av ett nätverk av processer i tre kategorier 

1. Huvudprocesser som syftar till att tillgodose invånares behov av vård och omsorg 
nu och i framtiden 
 

2. Stödprocesser som understödjer huvudprocesserna, t ex administrativa processer  
 

3. Ledningsprocesser inkluderar t ex beslut om mål och strategier samt stöd till 
förbättring av övriga processer. Här ingår t ex LGVO:s strategiska planering. 

 

Multiprofessionell teamsamverkan krävs för att utveckla de gemensamma processerna. Vård 

och omsorg är ett komplext kunskapsfält och ett levande system som ständigt utvecklas. För 

att åstadkomma samordning och utveckling är lyhördhet för medarbetares förslag till 

lösningar en viktig ledningsstrategi. Att skapa handlingsutrymme och mandat för 

medarbetare att testa ändrade gemensamma arbetssätt för att öka nytta för invånare är 

avgörande.  

Som teoretiskt ramverk för den gemensamma kvalitets- och organisationsutvecklingen 

används följande välbeprövade förbättringsmodell: 

                                                        

2 Med resilient menas här att systemet ska kunna hantera och möta variationer som är kopplade till 
individuella behov 
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1. Vad vill vi åstadkomma – vilket är vårt mål? 

2. Hur vet vi om en förändring leder till en förbättring – hur mäter vi? 

3. Vilka förändringar kan vi göra som leder till önskad förbättring – vilka aktiviteter vill 

vi testa? 

a. PDSA-cykler genomförs för att testa och utvärdera förändring på ett 

systematiskt sätt.  

 

 

 

 

 

Bild 2 Nolans förbättringsmodell och PDSA-cykler 

Bildkälla: https://infanthearing.org/quality-improvement/qi-presentations.html/hämtad 200304 

  

https://infanthearing.org/quality-improvement/qi-presentations.html/hämtad
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3 Prioriterade frågor 2020-2021 

Vård och omsorg står inför stora framtidsutmaningar och för att möta det gör LGVO en 

gemensam kraftsamling. Under åren 2020-2021 etablerar LGVO ett kvalitetsledningssystem 

för dagens och morgondagens vård och omsorg. Som utgångspunkt för arbetet ligger 

kunskap om att ett tydligt ledarskap som distribueras till flera krävs och att hierarkiska 

ledningsstrukturer behöver kombineras med matris- och nätverksarbete.  

Några viktiga framgångsfaktorer är, utöver målmedvetenhet, även tillit till varandra i det 

gemensamma hälso- och sjukvårdssystemet, samarbetsförmåga, mod och handlingskraft. 

Som grund för det systematiska kvalitetsarbetet kommer LGVO att ta fram SMARTA[1]-mål 

under 2020, mål som pekar ut färdriktningen och syftar till att skapa handlingsutrymme för 

aktiv delaktighet i kvalitetsarbetet, delaktighet av chefer, medarbetare och 

invånare/brukare/patienter/anhöriga.  

Antalet personer 85 år och äldre kommer att utgöra en allt större andel av befolkningen 

samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Utvecklingen ställer stora 

krav på att utveckla nya arbetssätt, i det finns en tydlig koppling till eHälsa och 

välfärdsteknik.  

Behov av välfärdstjänster kan förväntas öka och ändra karaktär under kommande år. Den 

demografiska utvecklingen tydliggör också behoven av hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser för att påverka behovsutvecklingen. Flera aspekter av 

livsvillkor och hälsa genom livets olika faser går att påverka, men samtidigt visar 

Folkhälsorapport 2019 att det finns tydliga skillnader i livsvillkor i Östergötland och att 

inkomstskillnaderna ökar. Övervikt och fetma ökar också, liksom den psykiska ohälsan, det 

sistnämnda gäller särskilt bland unga (Region Östergötland, 2019).  

Kunskapsstyrning för utveckling av effektfulla[2] arbetssätt i varje brukar-/patientmöte är 

därför avgörande. LGVO tar gemensamt ansvar för att på systemnivå leda och styra mot 

ändamålsenlig samordning av insatser, så att resurser används på ändamålsenligt och 

effektivt sätt.  

I de följande avsnitten preciseras uppdrag och prioriterade aktiviteter inom respektive 
ansvarsområde i LGVO. 

  

                                                        

[1] Smarta är en akronym för Specifikt Mätbart Accepterat Realistiskt och Tidsatt. 
[2] Med effektfullhet avses här arbetssätt där bästa tillgängliga kunskap används i varje möte mellan 
invånare och medarbetare. 
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3.1 Att växa upp 

Ansvarsområdets uppdrag är att bidra till en trygg och hälsosam uppväxt för barn och unga. 

Det sker genom att identifiera och säkerställa insatser som lägger grund och ger 

förutsättningar för ett gott liv hos varje individ. Det är av vikt att barn och unga har tillgång 

till insatser som främjar hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i 

länet de bor. Barn och unga i Östergötland ska ges tillgång till god vård och omsorg där 

huvudmannaskapsgränserna inte utgör försvårande omständigheter. 

Verksamheterna ska, i enlighet med barnkonventionen och annan lagstiftning, nationella 

riktlinjer och bästa tillgängliga kunskap, utifrån sina respektive uppdrag och ansvarsområden 

tillhandahålla hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, utbildning samt stöd, 

vård och behandling.  

Det finns ett flertal arenor för barn och ungas både fysiska, psykiska och sociala hälsa i 

Östergötland. En del arenor finns över hela länet, medan andra spänner över en länsdel eller 

en enskild kommun. I ansvarsområdets uppdrag ingår att analysera vilka arenor som behövs 

för att möta barn och ungas behov på ett effektfullt sätt, skapa samverkansnätverk och 

genom utforskning etablera kunskapsstyrning.  

 

Ansvarsområdet prioriterar följande aktiviteter under året:  

1. Förankra Överenskommelsen om samverkan barn och unga i Östergötland. 

 

2. Ta fram samverkansdokument kopplat till Överenskommelse om samverkan kring 
trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas utanför det egna 
hemmet.  

 

3. Förankra/implementera/följa upp anvisningar för HSL-ansvar korttidsvistelse för 

barn enligt LSS. 

 

4. Ta fram förslag till nya ramavtal för barn och unga 0-21 år; tidiga insatser 0-5 år, 

barnhälsa 6-12 och ungdomshälsa 13-21. Barn och unga med funktionsvariation ska 

särskilt beaktas. Parallellt med framtagande av förslag till nytt ramavtal 

ungdomshälsa sker arbete med tydliggörande av insatser för unga vuxna. Dessa båda 

aktiviteter sker i samverkan med LGVO ansvarsområde Mitt i livet och 

verksamhetsföreträdare för länets ungdomshälsor.  

 

5. Stärka samverkan med representanter från utbildningssektorn och elevhälsan. 

 

6. Bevaka nationella överenskommelser inom ansvarsområdet, exempelvis utredning 

omkring en sammanhållen god och nära vård för barn och unga. 

 

7. Utreda om barn och unga med risk- eller missbruksproblem och psykiatrisk 

problematik ges ett samordnat och samtidigt stöd. Detta område är ett prioriterat 

uppföljningsområde i överenskommelsen kring personer med psykisk 

funktionsnedsättning och personer med missbruk (2018-2021) samt i 

överenskommelsen om trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år som vårdas 

utanför det egna hemmet. Genomförs hösten 2020. 

 



 

 8 (25)  
 

8. Verka för att samarbetsmodell (HLT – Hälsa, lärande och trygghet) för första linjen, 

som är framtagen i samverkan mellan Åtvidabergs kommun och Region Östergötland 

utvärderas, som grund för ställningstagande till fortsatt utveckling och spridning i 

länets övriga kommuner och regionens verksamheter.  

 

9. Arbeta fram ett förslag till hur kommuner och regionen i samverkan kan stödja 

hälsosamma levnadsvanor för barn och unga, att verka för en hälsosam vikt för barn 

och unga i Östergötland. 

 

Uppföljning 

 Utarbeta en uppföljningsplan för prioriterade aktiviteter. Genusperspektivet ska 

särskilt beaktas.  

 

Exempel på uppföljningsområden: 

a. Följa upp avvikelser kopplat till anvisningar HSL-ansvar kortidsvistelse för 

barn enligt LSS. 

b. Följa upp gemensamt HVB genom rapporter från utsedd styrgrupp. 

c. Följa upp samverkansrutin för hälsoundersökningar och bedömning av 

tandhälsa för barn och unga placerade utanför egna hemmet.  

 

 

3.2 Mitt i livet 

Ansvarsområde Mitt i livet omfamnar ett brett spektrum av frågor och tar bland annat 

huvudansvar för den länsmensamma samverkan inom området psykisk hälsa.  

I alla åldersgrupper är den psykiska hälsan och ohälsan en stor folkhälsoutmaning. För 

effektiva insatser krävs därför långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete samt tvärsektoriell 

samverkan mellan aktörer.  Samverkan med övriga ansvarsområden kommer vara en 

framgångsfaktor. 

Arbetet med psykisk hälsa omfattar flera insatsområden och preventionsnivåer där 

ansvarsområdet Mitt i livet bidrar genom att stärka det kunskapsbaserade arbetet och skapa 

goda förutsättningar för samverkan. Främjande och förebyggande insatser där riskgrupper 

uppmärksammas tidigt i ohälsoutvecklingen kan bidra till att undvika framtida lidande.  

Tillgängliga och tidiga insatser där rätt vård- och stödinsatser ges i rätt tid, är samordnade 

och förstärker varandra innebär en trygghet för individen och för anhöriga. Personer med 

samsjuklighet är en extra utsatt grupp och behöver tillförsäkras en mer sammanhållen vård 

med insatser från både kommun och region.  

 

Ett fokusområde för ansvarsområdet är att etablera och stödja gemensam kunskapsstyrning i 
samråd med regionalt och nationellt programområde psykisk hälsa.  Fem nationella vård- 
och insatsprogram (VIP) är aktuella för spridning och implementering och ett första 
”personcenterat och sammanhållet vårdförlopp vid schizofreni –nyinsjuknande” kommer 
finnas tillgängligt för implementering till hösten 2020.  
 
I ansvarsområdets uppdrag ingår att verka för att den erfarenhet, kunskap och engagemang 
som finns i patient-, brukar- och närståendeföreningar och andra ideella organisationer tas 
tillvara och former för systematisk samverkan och medskapande utvecklas och etableras.  
 

http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=33360
http://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=33360
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Ansvarsområdet prioriterar följande aktiviteter under året: 

1. Sprida kunskap om Överenskommelse om samverkan mellan regionerna 
Östergötland och kommunerna Östergötland kring personer med psykisk 
funktionsnedsättning och personer med missbruk (giltighetstid 180101-211231).  

 

2. Fortsätta arbetet med att sprida och implementera Vård- och insatsprogram (VIP) 
Schizofreni och liknande tillstånd samt självskadebeteende lanserades båda 2019. 
Ångest och depression samt missbruk och beroende lanseras våren 2020 och ADHD 

lanseras preliminär hösten 2020. I denna aktivitet bedöms samverkan med 
ansvarsområde Att växa upp, Att åldras och Nära vård särskilt viktig.  
 

a) Ta ställning till behov av remissyttrande från LGVO, genom ansvarsområdet, 
avseende nationella processbeskrivning av personcentrerat och sammanhållet 
vårdförlopp som kommer under perioden.  
 

b) Genomföra analys och konsekvensbeskrivning som underlag vid beslut och 
prioriteringar i samband med implementering.  

 

c) Ta ställning till och initiera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser med 

utgångspunkt från vård- och insatsprogram samt vårdförlopp.  
 

d) I samverkan med verksamhetsföreträdare nominera nya deltagare till kommande 
VIP och vårdförlopp enligt den nationella strukturen för kunskapsstyrning. 

 

 

3. Bidra till att vidareutveckla narkotikakartläggningen i länet för att ta fram mer 
pålitliga och användbara metoder än vad som ännu finns. 
 

4. Delta i framtagande av ramavtal för ungdomshälsa som ska gälla från 1 juli 2020, 
huvudansvaret ägs av ansvarsområde Att växa upp. Parallellt med framtagande av 
förslag till nytt ramavtal sker arbete med tydliggörande av insatser för unga vuxna 22-
25 år samt ansvar för aktuella insatser, i den aktiviteten tar Mitt i livet huvudansvar. 
Dessa båda aktiviteter sker i samverkan med LGVO ansvarsområde Att växa upp och 
verksamhetsföreträdare för länets ungdomshälsor. 
 

5. Genomföra länsdialog om Handlingsplanen för tidig upptäckt och tidiga insatser vid 
missbruk och beroende unga 13-29 år och med utgångspunkt från denna planera för 
fortsatta insatser enligt handlingsplanens budskap. 
 

6. Delta med kommunrepresentant i kommitté för samverkan kring sjukskrivning och 
rehabilitering i Östergötland som är ett organ för samverkan mellan 
Försäkringskassan, Region Östergötland och länets kommuner 
 

7. Ta fram en länsgemensam och långsiktig strategi för att minska suicid och 
suicidförsök och stödja den lokala utvecklingen av ett befolkningsinriktat och 
kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete. Denna aktivitet sker i samverkan med 
representanter från olika huvudmän, myndigheter och berörda 
intresseorganisationer.  
 

8. Utveckla och stärka strukturer och arbetssätt för brukarinflytande/samskapande.  
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9. Bevaka nationella överenskommelser inom Mitt i livets ansvarsområde.  
 

Uppföljningar 

 Följa upp Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och 

kommunerna Östergötland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 
personer med missbruk (giltighetstid 180101-211231), se bilaga 2.  
 

o I uppföljningen inkluderas analys av goda exempel att sprida i länet. 
Samverkan med ansvarsområde Att växa upp samt Nära vård bedöms vara 
särskilt viktigt i uppföljningen.  

 

 Följa upp och revidera Handlingsplan Psykisk hälsa samt ställningstagande till att 
inkorporera handlingsplan Psykisk hälsa i LGVO arbetsplan för att stärka ledning och 
styrning. I denna aktivitet är samverkan med brukarföreträdare samt 
ansvarsområdena Att växa upp, Att åldras och Nära vård särskilt viktigt.  
 

 Följa upp Överenskommelse mellan Region Östergötland och Östergötlands 
kommuner om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, 
som vårdas utanför det egna hemmet, (se punkt 1 i bilaga 2, sida 19 i detta 
dokument): Ges barn och unga med risk- eller missbruksproblem och psykiatrisk 
problematik ett samordnat och samtidigt stöd?  I denna aktivitet är samverkan med 
Att växa upp särskilt viktig. 

 

 

3.3 Att åldras 

Ansvarsområdet fokuserar på att etablera gemensam kunskapsstyrning och prioriterar 

aktiviteter i samråd med regionalt programområde Äldres hälsa. I samverkan med regionalt 

programområde Äldres hälsa har ett antal nyckeltal identifierats, som grund för fortsatt 

arbete med gapanalys och prioritering av åtgärder.  

Kognitiv svikt och palliativ vård i livets slut är prioriterade områden i den regionala 

kunskapsstyrningen. Arbetsgrupper för framtagande av länsgemensamma 

vårdprocessprogram kommer att etableras under året. I arbetet med vårdprocessprogram ska 

även en uppföljningsstrategi ingå.  

I arbetet med att förbättra äldres psykiska hälsa krävs ett nära samarbete med 

ansvarsområdet Mitt i livet för att tillsammans sprida kunskap om och implementera 

aktuella Vård- och insatsprogram (VIP). För ansvarsområde Att åldras är samverkan med 

ansvarsområde Nära vård och eHälsa särskilt viktiga framgångsfaktorer. I samarbetet med 

Nära vård kommer arbetet med att ytterligare förbättra den Samordnade vård- och 

omsorgsplaneringen att vara avgörande för de äldres upplevelse av att vården och omsorgen 

är sömlös. Bevakning av nationella överenskommelser kan nyttiggöras till förmån för 

invånare i länet.  

   

  

https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
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Ansvarsområdet prioriterar följande aktiviteter under året: 

Aktiviteter kognitiv svikt  

1. Utifrån baslinjemätning av täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret SveDem 

verka för att öka täckningsgraden, till målnivå som preciseras under 2020.  

2. Identifiera nyckeltal i SveDem för uppföljning.  

3. Kartlägga användandet av det nationella kvalitetsregistret BPSD-registret under 

2020. 

4. Implementera standardiserat vårdförlopp kognitiv svikt.  

5. Framtagande av länsgemensamt vårdprocessprogram kognitiv svikt/demens.  

   

Aktiviteter palliativ vård i livets slut 

1. Utifrån baslinjemätning av täckningsgrad i det nationella kvalitetsregistret Svenska 

palliativregistret verka för att öka täckningsgraden till målnivå som preciseras under 

2020.  

2. Identifiera nyckeltal i Svenska palliativregistret för uppföljning.  

3. Framtagande av länsgemensamt vårdprocessprogram palliativ vård i livets slut. 

   

Uppföljning  

   

 Redovisning av resultatet från de två nämnda kvalitetsregistren sker i slutet av 2020  

 Redovisning av nulägesbeskrivning av de lokala vårdprocessprogram som finns i länet 

kopplat till kognitiv svikt/demens och palliativ vård sker under hösten 2020  

 Redovisning av åtgärder utifrån resultaten i kvalitetsregistren sker 2021  

 Redovisning av arbetet med standardiserade vårdförlopp kognitiv svikt sker hösten 

2020  

 Redovisning av arbetet med vårdprocessprogram kognitiv svikt/demens och palliativ 

vård i livets slut sker 2021  

 

 

3.4 Nära vård  

I Östergötland är Nära vård en högt prioriterad strategisk fråga. Omställningsarbete pågår i 
länet, liksom i övriga landet. I Östergötland drivs arbetet på tjänstemannanivå genom LGVO 
och ansvarsområde Nära vård som har etablerat en strategisk programstyrgrupp med syftet 
att skapa samordnad och kraftfull ledning och styrning.  

Nära vård innefattar både geografisk närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och 

personcentrerade förhållningssätt och utvecklandet av nya digitala arbetssätt. Både kultur 

och arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan huvudmännen är centralt i den nära 

vården. Många insatser ges i hemmet via hemsjukvård eller mobila team. Vårdtiderna på 

sjukhus är samtidigt förhållandevis korta vilket gör att behov av återhämtning och 

rehabilitering kan kräva stödinsatser i hemmet.  
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Det politiska samrådet för vård och omsorg (SVO) har identifierat fyra perspektivskiften som 
är särskilt viktiga. Dessa vägleder LGVO:s arbete. De fyra perspektivskiftena är:  

… från sluten vård till öppen vård  

… från sjukhus till vårdcentral och eget eller särskilt boende  

… från vård till förebyggande och hälsofrämjande insatser  

… från organisationscentrerat till personcentrerat  

SVO har också utfäst följande invånarlöften för att tydliggöra målsättningen:  

1. Genom en samordnad vård och omsorg ska varje invånare uppleva trygghet och 
delaktighet.  

2. Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.  
3. En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett var vården 

bedrivs.  

 

LGVO ansvarsområde nära vård har som målsättning att göra en samordnad omställning och 

förflyttning mot nära vård enligt ovanstående. Ansvarsområdet sätter den strategiska 

riktningen för länets nära vårdarbete. Tanken är att vara en sammanhållande kraft för 

målbild, riktning och gemensamma behov men samtidigt säkerställa att aktiviteter 

självständigt kan genomföras ute i verksamheterna i kommuner och region så inte 

grupperingen blir ett hinder för snabb utveckling. Det finns många stora utmaningar i 

önskade förflyttningar t ex samordning i regional och kommunal politisk styrning, 

samordning och synkronisering av resursförflyttning, möjligheten att dela information 

mellan vårdens huvudmän samt möjligheten utifrån lagrum att förändra arbetssätt.  

LGVO ansvarsområde nära vård kommer under 2020 att säkerställa att en målbild för nära 

vård i Östergötland tas fram och kommuniceras. Utifrån målbilden ska fortsatt strategi och 

förutsättningar för förskjutningen till god och nära vård utmejslas. Med utgångspunkt från 

målbilden samt analys av nuläge ska en strategi och behov av aktiviteter tas fram. Strategin 

ska också tydliggöra hur aktiviteter hänger samman och är beroende av varandra samt när 

aktiviteter ska ske.  

 

Ansvarsområdet prioriterar följande aktiviteter under året:  

1. Ta fram och implementera en gemensam visuell målbild som grund för det fortsatta 
förbättringsarbetet.  
 

2. Systematiskt inventera nuläge i form av förutsättningar, projekt och aktiviteter som har 
betydelse för nära vård. Detta innefattar också inventering av mobil vård och 
hemsjukvårdsteam i Östergötland.  Inventeringen ska vara klar senast 2020-12-31.  

3. Leda utvecklingen av personcentrerad vård och förflyttning från sluten vård till 
primärvård genom att identifiera gemensamma aktiviteter som ska testas och utvärderas 
under åren 2020-2021:  

a) Initiera tjänstedesignprojekt för att testa och utvärdera lösningar t ex för multisjuka 
med kroniska sjukdomar.  
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b) Vidareutveckla mellanvårdskoncept, t ex vårdcentrum, utifrån målbildens 
identifierade behov och en gemensam grund som kan anpassas utifrån geografiska 
och demografiska förutsättningar.  

4. Tydliggöra vilka förutsättningar som behöver säkerställas för att nära vård skall komma 
tillstånd i Östergötland. Detta innefattar bland annat följande områden 2020:  

a) Utreda hur vårdinformationstillgång mellan huvudmännen idag kan 
säkerställas på ett patientsäkert och lättillgängligt sätt.  

b) Utreda infrastruktur för gemensam journal och aktuella avtalsrättsliga 
förutsättningar. Utredningen ska visa om det finns intresse för gemensamt 
journalsystem, vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda och i så fall 
när ett gemensamt journalsystem skulle kunna vara möjligt. Arbetet sker i 
nära samverkan med ansvarsområdet eHälsa.  

c) Fortsatt analysera samordnad vård- och omsorgsplanering inklusive SIP och 
utskrivning från sjukhus. Påbörjad uppföljning av verksamhetsnära rutiner för 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska inkluderas.  

5. Genomföra workshop om nära vård tillsammans med SVO den 6 februari och 25 mars 
2020.  

6. Genomföra temakonferens om nära vård den 13 november 2020.  

7. Ansvarsområdet följer den politiska dialogen om behov av utvecklingsavtal hemsjukvård.  
   

Uppföljning  

Det finns ännu inte etablerade, nationella uppföljningsmått för omställningen till nära vård 
men arbete pågår nationellt. LGVO nära vård avser att följa utvecklingen med målsättning att 
under året ta fram en för Östergötland relevant plan för uppföljning.  

Det görs en uppföljning avseende Överenskommelse mellan Region Östergötland och 

kommunerna i Östergötland om samverkan för trygg, säker och effektiv utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård.  

 

 

3.5 eHälsa/digitalisering 

Digitalisering ska alltid användas som möjliggörare när det ger ökad nytta för medborgaren. 

Ny teknik underlättar vård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare 

och beslutsfattare. Begreppen eHälsa, digitalisering och välfärdsteknik används för att 

beskriva att nya arbetssätt behöver utvecklas för att möta framtidens utmaningar och öka 

trygghet, säkerhet och självständighet för den enskilde. Exempel på välfärdsteknik är digitala 

trygghetslarm, videokommunikation, hemmonitorering, mobila arbetssätt och olika e-

tjänster. Syftet är att med stöd av e-tjänster och digital utveckling driva effektiv 

verksamhetsutveckling.  
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Ansvarsområdet prioriterar följande aktiviteter under året: 

1. I tät samverkan med ansvarsområde Nära vård utreda infrastruktur för gemensam 
journal och aktuella avtalsrättsliga förutsättningar. Utredningen ska visa om det finns 
intresse för gemensamt journalsystem, vilka förutsättningar som behöver vara uppfyllda 
och i så fall när ett gemensamt journalsystem skulle kunna vara möjligt.  
 
Resultatuppföljning: minskat antal avvikelser avseende läkemedel och brist på 
information; Upplevd förbättring och tillgång till information hos medarbetare i 
kommuner och region  
 

2. Genomföra temakonferens/regional eHälsodag hösten 2020.  
 
Delmål: Återföra utvärdering och förslag på fortsatt arbete från eHälsodagen, med 
koppling till digitalisering, till respektive ansvarsområde inom LGVO.  
Gruppera och återanvända förslag i årets arbete med eHälsodag. 
Ta fram plan för tema 2020 och upplägg, dialog med arbetsutskottet.   
 
Utmaningar: förnya och ta ytterligare ett steg till realisering av eHälsa 2025. 
 

 

3. Ta fram förslag på handlingsplan för digitala möten – så att involverade personer 
upplever det enkelt att genomföra digitala möten mellan individen och medarbetare i 
kommuner och regionen och med koppling till SIP också vårdplanering (inkluderar allt 
från teknik, utbildning, riktlinjer och nyckelindikatorer). Handlingsplanen ska inkludera 
uppföljning av effekter/nytta. 
 
Delmål: Framtagen handlingsplan, utifrån aktiviteter så kommer både fler effektmål 
sättas men också fler utmaningar att dyka upp, gemensamma utbildningsinsatser etc. 
 
Utmaningar: kommer involvera IT-resurser från båda sidor, resurs som leder arbetet 
(projektledare). 
 
Resultatuppföljning: Ökat antal genomförda digitala vårdplaneringar, upplevd enkelhet 
av digitala möten.  
 

4. Ta fram plan för fortsatt utveckling av ändamålsenlig digital kommunikation mellan 
berörda vårdgivare kommuner och region. I dag finns ”digital rörpost” mellan vårdcentral 
och kommunal hemsjukvård men behovet är större än så. Tydligt beroende finns till det 
nationella arbetet inom Inera ”Säker digital kommunikation”. Planen ska inkludera 
uppföljning av effekter/nytta. 
 

Delmål: Ta fram en plan för realisering av Säker digital kommunikation, i planen ska 

resurs- och kompetenssäkring samt tidplan ingå. Huvudmännen behöver fatta beslut om 

planen inför att pilot startas.  

 
 
Utmaningar: Kommer behövas resurser både för att hantera utökning av Digital rörpost i 
väntan på slutgiltig lösning, rigga för ett gemensamt projekt Säker digital 
kommunikation. 
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Resultatuppföljning: effektmål sätts när handlingsplanen kommit en bit.  
 

5. Kontinuerligt samverka och stödja övriga ansvarsområden i LGVO med inspel gällande 
digitalisering som möjliggörare för utveckling.  
 
Delmål: ta in önskemål från varje gruppering, boka möte med varje gruppering. 

 

6. Utreda och ta fram plan för samordning/samverkan mellan kommuner och region 
gällande kravställning vid upphandling av digitala verktyg och system där vi kan anta att 
vi kommer behöva dela information, samla data eller underlätta för patienten med 
lösningar i hemmet. Verka för att i så stor utsträckning som möjligt genomföra 
gemensamma upphandlingar, där mervärde kan antas uppkomma 
 
Delmål: genomförd inventering av ev befintliga grupperingar i området, framtagen 
checklista för att säkerställa att ev upphandlingar som kan beröra fler huvudmän checkas 
via LGVO. 
 

7. Inventera och ta fram förslag på vad som kan göras gemensamt inom området 
hemmonitorering och välfärdsteknik – rutiner/riktlinjer, förvaltning etc Koppling finns 
till digital tillsyn som flera kommuner arbetar med. 
 
Delmål: Utifrån beslutade piloter säkrad resursmedverkan från aktuell kommun inte bara 
i styrgrupp utan i aktuell pilot. 
 

8. Fortsatt anslutning av kommuner som producenter till NPÖ, liksom fortsatt verka för att 
fler informationsmängder publiceras till NPÖ (gemensamt arbete för Region och 
kommuner).  
 
Delmål: alla kommuner är anslutna till NPÖ.  
 
Utmaningar: att det finns tjänstekontrakt på Inera för alla informationsmängder.  
 
Resultatuppföljning: Upplevd nytta av tillgång till information i NPÖ, följa publicerade 
informationsmängder via kontinuerlig statistisk.  
 

9. Inventera behov och ta fram gemensamt utbildningsmaterial, inom eHälsa, digitalisering 
och digital transformation riktat till olika målgrupper inom region och kommuner. 
Undersöka om den modell för e-learning som EviKomp arbetar med kan användas.  
 
Delmål: Bjud in Evikomp till ansvarsområdets möten, framtaget förslag på gemensamma 
utbildningar.  
 

10. Vidareutveckla arbetet med en väg in för invånaren, där insatser ges från både region, 
kommuner och i förekommande fall även andra aktörer. 
 
Delmål: genomförd information om nationella programmet Första linjens digitala vård 
samt dialog kring möjligheter och behov utifrån gemensamt perspektiv (koppling till 
Nära vård). Ta fram plan på fortsatt arbete utifrån behov -> till Nära vård   
Omvärldsspaning kring eventuellt redan existerande lösningar.  
 
Utmaningar: tid och prioriteringar av gemensamma IT-resurser och även andra resurser.  
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11. Sprida goda exempel på såväl gemensamt arbete kommuner och region, men även goda 
exempel som enbart rör en organisation.  
 

 

3.6 FoU och kompetensförsörjning 

Rekryteringsbehoven inom vård och omsorg är stora och ökande. Kompetensförsörjning är 
en gemensam utmaning och en helt avgörande kvalitetsfråga för vården och omsorgen. Det 
finns flera yrkesgrupper där både kommunerna och regionen har ett gemensamt intresse av 
att det finns en långsiktig kompetensförsörjning. Dit hör traditionella personalkategorier som 
bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer men 
även medarbetare med gymnasie- eller yrkesutbildning som till exempel undersköterskor. 
Dessutom behövs eHälsokompetenser i allt högre grad för mobilitet och hemmonitorering 
och kunskap för att driva en sömlös vård och omsorg.  

Huvudmännen har därför ett gemensamt intresse av att stimulera utbildning för att säkra 
morgondagens behov av medarbetare. Ett sådant arbete kräver också en nära samverkan och 
dialog med utbildningssamordnare och kommunernas och regionens HR-ansvariga.  

För att kunna erbjuda en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) som motsvarar dagens 
arbetsliv krävs att både kommunerna och regionen involveras. I förlängningen vill LGVO 
undersöka förutsättningarna för inrättande av kombinerade tjänster, där arbetsgivaransvaret 
delas mellan kommuner och regionen. 

LGVO arbetar för att länets kommuner och regionen i större utsträckning ska arbeta 
tillsammans när det gäller kompetensförsörjning. Det samarbete som inleddes år 2017 kring 
kompensförsörjning har utmynnat i ett gemensamt ESF-projekt, Evikomp. Projektet är 
framgångsrikt och nyskapande på flera sätt, när det gäller modellbyggande, förankring på 
arbetsplatserna, produktion av lärandematerial inklusive filmer och samverkan med 
utbildningssystemet. Projektet avslutas 2020. Huvudmännen behöver därför fundera på hur 
det arbetsplatsbaserade lärandet ska upprätthållas och vidareutvecklas.  

FOU-samrådet är vilande i avvaktan på resultatet av den primärkommunalt gemensamma 
utredningen om gemensamt FOU. Fortsatta satsningar på forskning ska innehålla ett 

dynamiskt samarbete inom FoU med regionen, kommunerna och universitetet. 

Ansvarsområdet prioriterar följande aktiviteter under året: 
 

1. Ändrade arbetssätt – Digitalisering erbjuder många möjligheter till 

verksamhetsutveckling med digitala verktyg, t.ex. tillsyn och hemmonitorering. Behov 

av ändrade arbetssätt finns både hos kommuner och regionen, samverkan är en 

förutsättning. 

 

2. Lärande i arbetslivet Evikomp - Utreda förutsättningarna för att nyttja plattform och 

webbaserad arbetsmetodik, t.ex. utbildning på olika språk och vidgat perspektiv att 

inkludera både reflektion och instruktion.  

 

3. Nya roller och nya kompetenser t.ex. delade tjänster mellan kommuner och region. 

Sannolikt behöver vi dela på arbetsuppgifterna på SÄBO och vårdavdelningar på 

andra sätt än i dag. E-hälsokompetens kommer att efterfrågas i allt högre grad.  
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4. Se över möjligheter till samverkan med civilsamhället.  

 

 

Uppföljning 

Evikomp utvärderas löpande av extern part.  Utvärderingen innefattar bland annat att ha en 
kontinuerlig avstämning med projektpersonal löpande under projektets gång kring 
processer, arbetssätt, innovationer och modellutveckling samt spridning och resultat med 
mera. Vidare innefattar uppdraget även en mer klassisk resultatutvärdering som med hjälp 
av kvalitativa och kvantitativa metoder ska mäta resultat och effekter under projektets gång 
samt vid projektavslut.  
 
En målsättning är också att genom utvärderingen följa utvecklandet av lärandemodellerna 
och hur dessa implementeras samt hur de kan relateras till de eftersträvade effektmålen. 
Utvärderingen kommer även uppmärksamma hur de horisontella principerna integreras och 
efterlevs. Centrala utvärderingsfrågor som uppdraget kommer besvara är:  
 

 På vilket sätt har projektet bidragit till att stärka deltagarnas ställning på 
arbetsmarknaden?  

 Hur har projektets lärandemodeller utvecklats under projektets gång och har de 
kunnat implementeras enligt plan?  

 Vad har projektet haft för effekter på samarbetsprocesser och organisering kring 
kompetensutveckling och arbetsplatslärande?  

 
Utöver den externa utvärderingen kommer FoU-centrum för vård omsorg och socialt arbete 

att med kompletterande frågor utvärdera delar som bedöms extra intressanta. Det går också 

att följa en del av statistiken genom att gå in i lärplattformen: www.evikomp.se  

  

 

4 Gemensamma uppföljningar  

Under våren 2020 tas ett förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av samtliga 

överenskommelser fram, enligt beslut i SVO. Statusrapport lämnas till SVO den 17 april 

2020. Aktuella överenskommelser framgår i bilaga 2.  

LGVO prioriterar också att tydliggöra gemensamma FOU-behov med avseende på innehåll 

och organisering samt att initiera dialog med lärosäten om struktur för verksamhetsnära 

forskning och utvärdering för att skapa en robust strategi för uppföljning och lärande 

organisationer.  

  

http://www.evikomp.se/
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Bilaga 1 

  

Uppdrag och arbetsformer 
 Ledningsgrupp vård- och omsorg (LGVO) består av den högsta ledningen för vård och 

omsorgsverksamheter i Östergötland.  
 

 LGVO är underställt medlemmarnas respektive linjeorganisationer och politiska 
nämnder. 
 

 Uppdraget är att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av 
länsövergripande utvecklingsarbeten och aktiviteter, gemensam kunskapsstyrning 
och kunskapsutveckling. Arbetsplanen anger huvudmännens gemensamma 
utvecklingsområden och utredningsuppdrag.  

 

 Deltagarna utses av respektive huvudman, företräder denna och tar helhetsansvar. 
Ersättare utses inte vid kortare frånvaro. Vid längre frånvaro ska ersättare utses. 
Ytterligare kompetens kan och bör adjungeras för enskilda punkter. Varje kommun 
företräds av en representant med undantag av Norrköping och Linköping som i kraft 
av sin storlek, företräds av två representanter. 
 

 LGVO har ett arbetsutskott som består av ordförande, vice ordförande 
Länssamordnare vård och omsorg samt hälso- och sjukvårdsstrateg. Arbetsutskottet 
förbereder möten och agenda. Agendan skickas ut senast en vecka innan mötet. 
Agendan utgår från LGVO:s arbetsplan, samt i mån av tid föranmälda frågor. Det är 
önskvärt att samtliga medlemmar bidrar med i förväg anmälda frågor till au.  
 

 Ordförande och vice ordförande i LGVO innehas av en regionrepresentant och en 
kommunrepresentant. Mandatperioden för parledarskapet är två år. 
Ordförandeuppdraget växlar 1 juli varje år. I god tid inför bytet tas frågan om val av 
nya ordföranden upp i LGVO.  

 

 LGVO:s arbete är uppdelat i sex ansvarsområden där varje LGVO-medlem (med 

undantag för arbetsutskottet) ingår i något ansvarsområde.  

 

De sex ansvarsområdena är: 

 Att växa upp 
 Mitt i livet 
 Att åldras 
 eHälsa/digitalisering 
 Nära vård 
 FoU och kompetensförsörjning 

 
 Agendan för möten ska innehålla ett fåtal mötespunkter till förmån för fördjupning 

och det ska tydligt framgå vilka punkter som är informationspunkter respektive 
beslutspunkter. Varannan månad hålls fysiska möten omfattande halvdag på 
eftermiddagen och varannan månad korta digitala beslutsmöten. Externa inspel 
begränsas eftersom tid ska avsättas för strategiska diskussioner i linje med innehållet 
i arbetsplanen.  
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 Information i beslutsärenden ges vid ena mötet och beslut fattas nästkommande 
möte. Beslut fattas i konsensus. Därför ska medlem anmäla frånvaro i förväg samt i 
beslutsfrågor meddela sin ståndpunkt till Länssamordnare vård och omsorg. 

 
 Mötesanteckningar distribueras till LGVO digitalt och fastställs efter fem arbetsdagar 

om inga synpunkter inkommit. Har synpunkter lämnats fastställs 
mötesanteckningarna vid nästkommande möte och kan därefter spridas.  

 
 Mötesanteckningarna publiceras digitalt på regionens samverkanswebb.  

 
 LGVO samlas för internat enligt överenskommelse. 

 

 LGVO rapporterar på eget initiativ och på efterfrågan till berörd part/huvudman.  
 

 Samråd vård och omsorg (SVO) är en viktig dialogpartner som kan ge uppdrag 
gemensamt beslutade av huvudmännen. I SVO ingår social-och omsorgsnämndernas 
ordförande/motsvarande samt Regionens hälso-och sjukvårdsnämnds presidium och 
presidierna för behovsstyrningsberedning 1 och 4.  

 

  

https://dokument.regionostergotland.se/regsam/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fregsam%2FSamr%C3%A5det%20f%C3%B6r%20v%C3%A5rd%2D%20och%20omsorg%2FLedningsgrupp%20v%C3%A5rd%20och%20omsorg%20minnesanteckningar&FolderCTID=0x012000D3E9BED66E12514F99F69C4221242E27&View=%7BD722F063%2DB83E%2D4C64%2DA4D5%2D1E4A8C00717C%7D&InitialTabId=Ribbon%2ERead&VisibilityContext=WSSTabPersistence
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Bilaga 2  

Styrdokument 
 

Styrdokument  Giltighetstid Tidplan Uppföljning Ansvar  

Överenskommelse om 

samråd vård och omsorg 

   Länssamordnare 

och SVO 

arbetsutskott i 

dialog med 

Strategiska 

samrådets 

arbetsutskott 

Överenskommelse 

mellan Region 

Östergötland och 

Östergötlands kommuner 

om samverkan kring 

trygg och säker vård för 

barn och unga 0-20 år, 

som vårdas utanför det 

egna hemmet 

2019-06-01 till 

2020-05-31 

med möjlighet 

till förlängning.  

Redovisning 

sker till 

LGVO i 

november 

2020 och 

därefter till 

SVO  

 

Överfört från 2019 

1. Ges barn och unga med 

risk- eller 

missbruksproblem och 

psykiatrisk problematik 

ett samordnat och 
samtidigt stöd? Detta 

område är ett prioriterat 

uppföljningsområde i 

överenskommelsen kring 

personer med psykisk 

funktionsnedsättning och 

missbruk (2018-2021). 

 

2020 

1.  Barn och ungas 

inflytande – hur arbetar vi 

för att ta reda på vad 

barnen/ungdomarna 

tycker? Hur tas 

barnens/ungdomarnas 

erfarenheter tillvara?   

2.  Hälsoundersökningar 

och 

tandhälsobedömningar av 
placerade barn och unga 

0-20 år; ökar andelen 

genomförda 

hälsoundersökningar, hur 

fungerar samarbetet?  

  

2021  

1. Fungerar samarbetet vid 

placeringar av barn och 

unga 0-20 år före, under 

och efter placering? 

Beakta särskilt 

 

Mitt i livet 

ansvarar för 

uppföljningspunk

ten som överförs 

från 2019 och 
uppföljningen 

sker i samverkan 

med Att växa 

upp. 

 

 

 

 

 

Att växa upp 

Samverkans-

dokument ska 

bifogas överens-

kommelsen, 

presenteras på 

SVO i april 2020  

 

 

2020: Följs upp 
via chefsmöte den 

17 april.  

 

 

 

 

Plan för 

uppföljning 

https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Barn%20och%20ungdomar/Överenskommelse%20om%20trygg%20och%20säker%20vård%20för%20barn%20och%20unga%20som%20vårdas%20utanför%20det%20egna%20hemmet.pdf
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brukar/patientperspektive

t.   

2. Hur arbetar 

verksamheterna 

systematiskt med 

uppföljning av målgrupp, 

insatser och resultat? 

Beakta 

barnets/ungdomens 

perspektiv.   

 

2022  

1. Finns det en fungerande 

strukturerad lokal 

samverkan mellan 

regionen och 

kommunerna när det 

gäller barn och unga, med 

särskilt fokus på placerade 

barn. Utifrån resultatet av 

uppföljningen ska LGVO 
precisera aktiviteter för att 

förbättra kvaliteten. 

En uppföljningsplan ska 

utarbetas för varje 

prioriterat 

uppföljningsområde som 

en grund för 

uppföljningsarbetet. Vid 

uppföljningen ska 

genusperspektivet tydligt 

beaktas.   

 

 

 

 

presenteras inför 

årsskiftet 

2020/2021. 

Samverkansdokument 

(broschyren)  

 

 Info LGVO 

januari 2020  

 

Beslut LGVO 

20 mars 

2020  

 

Info SVO 
april 2020 

 

 

 Att växa upp 
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Avtal läkarmedverkan 

kommunal hälso- och 

sjukvård 

2018-07-01 och 

tillsvidare 

 1. Uppföljning av 
ramavtalet initieras 
av LGVO och utförs 
av FoU Centrum för 
vård omsorg och 
socialt arbete. 
Resultatet av 
uppföljningen ska 
utgöra underlag för 
eventuell framtida 
revidering. 

2. Uppföljning av lokal 
överenskommelse ska 
ske årligen. 

Nära vård 

Överenskommelse 

mellan Region 

Östergötland och 

kommunerna i 

Östergötland om 

samverkan för trygg, 

säker och effektiv 

utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård 

2018-01-01 och 

tillsvidare 

Uppföljning 

sker första 

kvartal 2020. 

Uppföljning initieras av 

LGVO eller när någon av 

parterna påkallar detta. 

Vid uppföljning 

kontrolleras 

samverkansrutinens 

funktion och hur samtliga 

parter utövar sitt 

lagstadgade åtagande. 
Uppföljningarna ska 

utgöra underlag för 

eventuell framtida 

revidering. 

Nära vård 

Överenskommelse om 

samverkan kring 

personer med psykisk 

funktionsnedsättning och 

personer med missbruk 

2018-01-01 till 

2021-12-31 

 Överfört från 2019 

1. Brukarinflytande – hur 

ser den strukturerade 

samverkan ut? Hur tas 

brukarnas erfarenheter 

tillvara i planerings- och 

utvecklingsarbete?  

2. Ges barn och unga med 
risk- eller 
missbruksproblem 
och/eller psykiatrisk 
problematik ett samordnat 
och samtidigt stöd? Ges 
barn och unga som 
anhöriga adekvat stöd? 

 
2020 

1. Ges personer som 

utsatts eller utsätts för 

våld i nära relationer 

relevant stöd? Hur arbetar 

verksamheterna med att 

uppmärksamma våld i 

nära relationer?  

2. Ges personer med 

samtidig psykisk 

funktionsnedsättning och 

missbruk ett samordnat 

och samtidigt stöd? 

2021 

1. Mitt i livet 

 

 

 

2. Mitt i livet 

 

 

 

 

 

2020 

Mitt i livet tar 

ansvar för pkt 1 

och 2  

 

 

 

 

 

 

2021 

https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20Läkarmedverkan%20kommunal%20hälso-%20och%20sjukvård.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20Läkarmedverkan%20kommunal%20hälso-%20och%20sjukvård.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20Läkarmedverkan%20kommunal%20hälso-%20och%20sjukvård.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20för%20trygg%20utskrivning.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Missbruk%20och%20beroendevård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20psykisk%20funktionsnedsättning%20och%20missbruk.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Missbruk%20och%20beroendevård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20psykisk%20funktionsnedsättning%20och%20missbruk.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Missbruk%20och%20beroendevård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20psykisk%20funktionsnedsättning%20och%20missbruk.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Missbruk%20och%20beroendevård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20psykisk%20funktionsnedsättning%20och%20missbruk.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Missbruk%20och%20beroendevård/Överenskommelse%20om%20samverkan%20psykisk%20funktionsnedsättning%20och%20missbruk.pdf
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 1. Fungerar samarbetet 

vid placeringar på 

behandlingshem, barn, 
unga och vuxna? Beakta 

särskilt 

brukar/patientperspektive

t.  

2. Hur arbetar 

verksamheterna 

systematiskt med 

uppföljning av målgrupp, 

insatser och resultat? 

Beakta särskilt 

brukar/patientperspektive

t. 

 

Inför en eventuell 

förlängning av 

överenskommelsen efter 

den 31.12.2021 ska en 

allmän uppföljning göras 

av innehållet och vid 

behov ska en uppdatering 

ske t.ex. vid ändrad 

lagstiftning. 

 

Bevaka behov av 

uppdatering som följd av 

implementering av vård- 

och insatsprogram 

schizofreni, ADHD, 

missbruk/beroende, 

självskadebeteende, 

ångest och depression 

Uppföljning av 

HVB enligt plan.  

Uppföljning av avtal 
gemensamt HVB 

 2021 

Information 

LGVO januari 

2021  

 

 

Information 

SVO juni 

2021  

 

 

 

Att växa upp 

Överenskommelse om 

samverkan kring barn 

och unga 

2020-04-01 Information 

LGVO juni 

2019 

 

Beslut LGVO 
22 nov 2019 

Överenskommelse om 

samverkan barn och unga 

med tre prioriterade 

områden: 

1. Samverkan och 
utveckling samt 
struktur för att 
säkerställa en 
likvärdig vård och ett 

Att växa upp 
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Information 

SVO 6 dec 

2019 

2020 

Beslut SVO 6 

feb 

likvärdigt innehåll 
över länet 

 
2. Undersöka 

möjligheterna att 
stödja utveckling av 
första linjen med 
elevhälsan inkluderad 

 
3. Fortsatt samverkan 

inom området psykisk 
hälsa.  

 
HSL-ansvar vid 

korttidsvistelse för barn 

enligt LSS 

 

 2019 

Information 

anvisningar 

LGVO april 

2019 

Beslut 

anvisningar 

LGVO 14 juni 

2019 

 

 

 

 

2020 

Information 

rutiner LGVO 

20 mars 

Beslut om 

rutiner LGVO 

29 maj 

 

2021 

Information 

om avvikelser 

till LGVO 

 

Tydliggöra ansvar för 

region och kommun för 

egenvård och HSL-
insatser vid 

korttidsvistelse.  

Anvisningar, utgående 

från Socialstyrelsens 

meddelandeblad nr 

6/2013 ”Socialstyrelsens 

föreskrifter om 

bedömningen av 

egenvård” 

Uppföljning av avvikelser 

december 2020 

 

 

2020 

Rutiner 

Plan för implementering 

 

 

 

 

 

 

Att växa upp 

Ramavtal ungdomshälsa 2020-06-30 2020 

Information 

LGVO mars 

2020  

 

Beslut LGVO 

april 2020 

 

Nytt ramavtal tas fram 

inför årsskiftet 

halvårsskiftet 2020.  

Ramavtalet ska tydliggöra 

vad ungdomshälsa är, 

vilket ansvar varje 

huvudman har samt vilka 

kompetenser som ska 

säkerställas av respektive 

part. Ramavtalet ska även 

tydliggöra åldersgränser 

och säkerställa jämlik vård 

oavsett bostadsort. 

Att växa upp 
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Information 

SVO april 

2020 

 

Beslut SVO 

juni 2020 

 

2021 

Analysarbete 

påbörjas 

samlad barn- 

och 
ungdomshäls

a  

 

På sikt ska även nytt 

ramavtal för en samlad 

barn-och ungdomshälsa 

tas fram. 

 

Handlingsplan UPH   Handlingsplanen 

inarbetas i handlingsplan 

Mitt i livet från och med år 

2020. 

Uppföljning sker årligen 

 

Mitt i livet 

Avtal mellan Landstinget 

och kommunerna om 

överlåtelse av skyldighet 

att erbjuda hälso- och 

sjukvård i ordinärt 

boende 

2014-01-01 -   Kontinuerligt 

Följa den politiska 

dialogen om behov av 

utvecklingsavtal 

hemsjukvård  

Nära vård 

Hjälpmedelspolicy   Bevaka behov av 

uppdatering 

Länssamordnare  

Regelverk för 

hjälpmedelsförskrivning 

  Bevaka behov av 

uppdatering 

Länssamordnare 

 

 

Referenser 

Bergman, B., & Klefsjö, B. (2012) Kvalitet från behov till användning. Lund: 

Studentlitteratur.  

Region Östergötland (2019) Folkhälsorapport 2019, hämtad 200303 

 

https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Psykisk%20hälsa/Handlingsplan%202019%20UPH.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20överlåtelse%20av%20skyldighet%20att%20erbjuda%20hjälso-%20och%20sjukvård%20i%20ordinärt%20boende%20LiÖ%202013-73.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20överlåtelse%20av%20skyldighet%20att%20erbjuda%20hjälso-%20och%20sjukvård%20i%20ordinärt%20boende%20LiÖ%202013-73.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20överlåtelse%20av%20skyldighet%20att%20erbjuda%20hjälso-%20och%20sjukvård%20i%20ordinärt%20boende%20LiÖ%202013-73.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20överlåtelse%20av%20skyldighet%20att%20erbjuda%20hjälso-%20och%20sjukvård%20i%20ordinärt%20boende%20LiÖ%202013-73.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20överlåtelse%20av%20skyldighet%20att%20erbjuda%20hjälso-%20och%20sjukvård%20i%20ordinärt%20boende%20LiÖ%202013-73.pdf
https://wssext.regionostergotland.se/regsam/Samrådet%20för%20vård-%20och%20omsorg/Hemsjukvård/Avtal%20överlåtelse%20av%20skyldighet%20att%20erbjuda%20hjälso-%20och%20sjukvård%20i%20ordinärt%20boende%20LiÖ%202013-73.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Patientinformation/Hjalpmedel-och-handikappservice/Hjalpmedelsforskrivning/Hjalpmedelsguide/Hjalpmedelspolicy/
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/130703/2016-11-01%20Regelverk%20för%20hjälpmedelsförskrivning.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/130703/2016-11-01%20Regelverk%20för%20hjälpmedelsförskrivning.pdf
https://vardgivarwebb.regionostergotland.se/Startsida/Verksamheter/Halso--och-vardutvecklingscentrum/Verksamhetsutveckling-Vard-och-Halsa/Halsoframjande/Folkhalsorapport-2019/

