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Fortsatt regional utveckling och samverkan på länsdelsnivå 

kräver resurspersoner enligt nuvarande modell

Nätverk för sammanhållen vård och omsorg



Aktiviteter inom följande områden:

• Preventivt arbetssätt, riskbedömning och 
förebyggande åtgärder

• Beslutsstöd för akutbedömning i kommunal 
hemsjukvård (säker inskrivning)

• Säker utskrivning från slutenvård

• Samordnad individuell plan (SIP

• God vård vid demenssjukdom

• God vård i livets slut

• God läkemedelsbehandling för äldre

Övergripande mål i handlingsplanen:

Jag kan åldras i trygghet och 
självbestämmande med tillgång
till en god vård och omsorg



Lokala handlingsplaner i varje länsdelsgrupp

• Att samverkan och aktiviteter sker i länsdelsgrupperna utifrån de 

övergripande målen i handlingsplanen 

• Målområden med aktiviteter bryts ner till lokala aktiviteter 

• Ansvar för implementering av nya arbetssätt utifrån handlingsplanens mål 

ligger i länsdelsgruppen

• Uppföljningsansvar av aktiviteter ligger i länsdelsgruppen

Handlingsplan Norra länsdelen      Handlingsplan Södra länsdelen            Handlingsplan Västra länsdelen         Handlingsplan Örebro länsdel



Sammanhållen vård och omsorg Äldre 

2016 – 2018

• Preventivt arbetssätt och riskanalyser.

• Beslutsstöd för akutbedömning i kommunal hemsjukvård.

• Säker utskrivning från slutenvård.

• Samordnad individuell plan (SIP).

• God vård vid demenssjukdom.

• God vård i livets slut.

• God läkemedelsbehandling för äldre.

”Håll i och håll ut”



• Folkhälsa äldre 

• Psykisk hälsa äldre

• Rehabilitering

• Delaktighet

Sammanhållen vård och omsorg

Äldre 2016 – 2018

”Nya områden”

Förebyggande och rehabiliterande åtgärder som 

minskar eller skjuter upp behovet av äldreomsorg 

kommer att spela en avgörande roll för att begränsa 

kostnaden för äldres vård och omsorg - områden som 

tydligare måste lyftas in i handlingsplanen!



Psykisk hälsa äldre - nationellt

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2016

• Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett 
långsiktigt arbete på området psykisk hälsa med ett gemensamt 
ansvarstagande från berörda aktörer. 

• Stimulansmedel till kommunerna och landsting/regioner  för 
analysarbete, målformulering och handlingsplaner

• Senast den 31 oktober 2016 ska kommuner och landsting inkomma 
med en gemensam redogörelse för analys och handlingsplan 
utifrån fem fokusområden med långsiktiga och kortsiktiga mål 
samt en redovisning av användning/planerad användning av 
erhållna medel. 





Syftet med analys och handlingsplaner 

Stimulera kommuner och landsting att:

• uppmärksamma befolkningens behov inom de 
fokusområden som överenskommelsen omfattar, 

• ange ansvarsfördelning för de behov som finns och vid 
behov överväga möjligheten till samorganisering där 
behoven är av komplex karaktär, i syfte att motverka att 
enskilda inte får de samordnade vård-och stödinsatser 
som behövs, 

• sätta upp mål och planera sin verksamhet, var för sig 
och gemensamt, 

• samverka med varandra, berörda brukar-och 
intresseföreningar samt andra berörda aktörer på 
området. 



Psykisk hälsa äldre - regionalt
• Utgångspunkten är att fyra delregionala analyser och 

handlingsplaner utformas. 

• Diskussioner initieras på länsdelsnivå om hur samverkan ska 
organiseras och hur ev resurser för detta ska fördelas mellan 
huvudmännen.

• Regionalt stöd för det processinriktade arbetet med analys 
och handlingsplaner, utses personer från varje länsdel som 
ska ingå i Analysverkstad som leds av Kjerstin Larsson, 
välfärd och folkhälsa och Örjan Andersson, psykiatrin. 

• Mål i handlingsplan Sammanhållen vård och omsorg att 
kunskap och handlingsberedskap gällande äldres psykiska 
hälsa och ohälsa ska leda till aktiviteter utifrån genomförda 
analyser och länsdelsvisa handlingsplaner som upprättas 
utifrån överenskommelsen .


