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SVO arbetsplan 2022-23 samt årsberättelse
Förslag till beslut i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
1. Kommunstyrelsen godkänner Samråd vård och omsorg (SVO) arbetsplan
gällande för 2022-23 och årsberättelse för 2021.
Ärendebeskrivning
Samråd vård och omsorgs arbetsplan beskriver Region Östergötlands och
länets kommuners gemensamma arbetsområden för 2022-23 inom
samverkansområdet hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.
Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och Region
Östergötland. Nära vård är ett övergripande fokusområde för allt SVO-arbete.
Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU ingår som
övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i
livet och åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör de tre
fokusområden i SVO:s arbete.
Årsberättelse för 2021 beskriver det gemensamma arbetet under 2021,
utifrån gällande arbetsplan.
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Samråd vård och omsorg (SVO), arbetsplan 2022-23 och
årsberättelse 2021
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Inledning
SVO är ett politiskt samråd under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälsooch sjukvårdsnämnd (HSN). Genom SVO tar Region Östergötland och länets tretton kommuner
gemensamt politiskt ansvar. Samverkan i SVO styrs av en länsgemensam överenskommelse och
konkretiseras genom en arbetsplan som uppdateras årligen.
Visionen för Samråd vård och omsorg (SVO) är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik
hälsa samt tillgång till hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst på jämlika villkor utifrån
behov. För att nå dit krävs gemensam ledning och styrning som tydliggör den politiska ledningens
förväntan på holistiskt tänkande i kombination med tillitsskapande förhållningssätt. Att förstå
varandras förutsättningar är en viktig framgångsfaktor för tillitsfull samverkan mellan olika
aktörer inom vård och omsorg i Östergötland.
Genom SVO sker också strategiska diskussioner om det offentliga åtagandets innehåll och gränser.
För att undvika suboptimering i det komplexa system som utgörs av huvudmännens respektive
uppdrag och insatser inom vård och omsorg krävs samverkan. Ett minimikrav är därför att
organisationsgränser inte ska utgöra försvårande omständigheter.
Gemensam uppföljning är en central del av det politiska ansvarstagandet. Därför kommer SVO att
utveckla den gemensamma uppföljningen under perioden 2019-2023.

Syfte
SVO syftar till att ge invånarna i Östergötland sammanhållen hälso- och sjukvård, omsorg och
socialtjänst 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

SVO vill skapa ökad nytta för samhället genom tillitsfull ledning och styrning i samverkan mellan
huvudmännen. Tillit på den politiska nivån bidrar till ökad kvalitet i tjänster till länets invånare
och tillvaratagande av medarbetares kompetens. Att främja hälsa och förebygga ohälsa är
prioriterade frågor för SVO. I bild 1 illustreras att samhället kan bidra till en bättre hälsa för en
individ genom att skapa förutsättningar för god hälsa och underlätta för individen att ta hand om
och utveckla sin hälsa. I bild 2 illustreras de bestämningsfaktorer för hälsa som finns på både
samhällsnivå och individnivå.
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Bild 1: Balans mellan individens och samhällets ansvar för hälsa; Samhället har ansvar för att skapa likvärdiga
förutsättningar för alla som underlättar för individen att kunna ta ansvar för sin egen hälsa.
Illustration: Carolina Hawranek, Östergötland, 2014.

Bild 2: Hälsans bestämningsfaktorer. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och
samhälle”. Orange färg markerar de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de individuella (grå)
bestämningsfaktorerna för hälsa. Framtagen av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på
hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991.
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Prioriterade frågor 2022-23
För att göra visionen möjlig arbetar SVO med flera områden parallellt och i samverkan med
Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) och dess ansvarsområden. Nära vård är ett övergripande
fokusområde för allt SVO-arbete. Även perspektiven om kompetensförsörjning, e-hälsa och FoU
ingår som övergripande delar i arbetet. Tre skeden i livet/livsfaser; att växa upp, mitt i livet och att
åldras, kan kräva delvis olika strategier och utgör tre fokusområden i SVO:s arbete.
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst står inför mycket stora utmaningar, däribland den
demografiska utvecklingen som innebär att behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och hälsooch sjukvård kommer att öka. Omställningen till en god och nära vård, samverkan och samordning
av insatser, användandet av e-hälsa och välfärdsteknik och hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser är alla nycklar för att möta utvecklingen. För att åstadkomma detta
krävs politisk samsyn över organisationsgränserna.
Viktiga utgångspunkter för SVO är:
1. Att ha mod att prova nya lösningar och möjliggöra innovativa lokala förbättringsprojekt
2. Att stärka personcentrering genom samskapande mellan invånare, hälso- och sjukvård,
omsorg och socialtjänst
3. Att genom gemensamt ansvarstagande öka värdet av insatser och effektivisera
resursanvändningen.
Enligt Överenskommelse om samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner ska formerna och strukturerna för samrådet utvärderas i slutet av
mandatperioden.

Nära vård
Invånarnas behov och förväntningar förändras, bland annat genom att digitaliseringen leder till
ändrade beteendemönster. Ohälsosamma levnadsvanor är vanliga, vilket leder till behov av
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser, samtidigt som allt fler lever med en eller flera
kroniska sjukdomar och den demografiska utvecklingen innebär att färre ska försörja fler.
Skillnader i hälsa finns mellan olika socioekonomiska grupper vilket kräver riktade insatser efter
behov. För att möta invånares behov av individuellt anpassade välfärdstjänster krävs förändrade
arbetssätt och att nya tjänster tas fram i samskapande. Därför är omställningen till Nära vård ett
övergripande fokusområde för allt SVO-arbete.
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. För att möta invånarnas behov av välfärdstjänster på ett resurseffektivt sätt
behöver också proaktiva och hälsofrämjande insatser ökar, samtidigt som invånares
förutsättningar att ta eget ansvar för sin hälsa förbättras.
Det finns många stora utmaningar i omställningen till nära vård, t ex samordning av regional och
kommunal politisk styrning på strategisk, taktisk och operativ nivå, samordning och
synkronisering av resursförflyttning samt möjligheterna att dela information mellan huvudmän.
Att tydliggöra systemledning för Nära vård kommer därför att vara prioriterat under perioden
2022-2023.
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Länsgemensamt mål Nära vård:
Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- och
sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan.
Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lättillgängliga och invånaren ska
vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov. Primärvården ska vara navet.
En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens egna resurser ska
uppnås.
Den sedan tidigare antagna länsgemensamma visuella målbilden utgör ett kompletterande
kommunikationsverktyg till målet, och kan användas som underlag för dialog och konkretisering.
På webbplatsen Nära vård samlas information om Nära vård.
Aktiviteter Nära vård 2022-23:
1. I samarbete med LGVO ta fram en färdplan för Nära vård Östergötland
a. Fastställa en konkret gemensam målbild
b. SVO AU, i samarbete med LGVO AU, tydliggöra betydelsen av primärvården som
nav, samt innebörden av den nya definitionen av primärvårdsnivå, 2 kap. 6 § Hälsooch sjukvårdslagen (2017:30)
c. 1. Definiera årliga aktiviteter med indikatorer för uppföljning samt analys
c. 2. SVO AU, i samarbete med LGVO AU, definiera frågor och aktiviteter som behöver
lyftas till samrådet för strategiska frågor för dialog
2. Ta fram gemensamma budskap att sprida om Nära vård Östergötland
a. Invånare
b. Övriga förtroendevalda och andra beslutsfattare
3. Årlig temakonferens Nära vård
4. Delta i ledarskapsprogram nära vård
5. Dialog med strategiskt samråd för politisk samsyn kring kompetensförsörjning
6. Ta ställning till revidering och i förekommande fall fastställa tidplan för revidering av
regelverk för personligt förskrivna av hjälpmedel
7. Kontinuerlig avstämning med samrådet för strategiska frågor
8. Uppföljning av samordnad vård- och omsorgsplanering med särskilt fokus på
utskrivningsklara patienter
Kunskapsinhämtning Nära vård 2022-23:
1. Information om trygg hemgång från psykiatrisk slutenvård som grund för ställningstagande
om behov av gemensamma aktiviteter
2. Information om samverkansarenor samt goda exempel på samverkan för att främja en god
psykisk hälsa och motverka/behandla psykisk ohälsa
3. Information om Ineras utvecklingsarbete
4. Följa arbetet med det länsgemensamma pilotprojektet kring sammanhållen journalföring
5. Information om hälsofrämjande arbete samt primär- och sekundärprevention som en del av
politisk styrning nära vård
6. Ta del av arbete med områdesprofiler som ett stöd i gemensamt politiskt folkhälsoarbetet
7. Information om egenmonitorering
8. Information om kunskapsstyrning, exempelvis personcentrerade och sammanhållna
vårdförlopp
9. Information om våld i nära relation
10. Årlig information om patientnämndens arbete och resultat
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Att växa upp
En trygg och hälsosam uppväxt för barn och ungdomar lägger grunden och förutsättningarna för
ett gott liv hos varje individ. En mängd generella insatser riktas mot barn och unga för att trygga en
god uppväxt, exempelvis skola och barnomsorg. Vid behov kan andra samordnade insatser och
stöd behövas för ett barn eller en familj. När dessa behov uppstår är det av vikt att insatserna ges
tidigt, i syfte att förebygga och förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.
Hela omgivningen kring varje barn och ungdom, i deras vardag, behöver samspela för att skapa
goda uppväxtvillkor. Insatserna bör därför också involvera barn och ungdomars närmaste
omgivning, det vill säga föräldrar, övrig familj och viktiga delar av fritiden. Genom individuellt
anpassade insatser som samordnas mellan aktuella aktörer ska en trygg vardag och goda
uppväxtvillkor erbjudas alla barn och unga i Östergötland.
Det är av vikt att barn och ungdomar har tillgång till insatser som främjar deras fysiska, psykiska
och sociala hälsa samt förebygger och vid behov behandlar ohälsa, oavsett var i länet de bor. Det är
också av vikt att de insatser som ges är likvärdiga över länet, samt att de är lätta och komma i
kontakt med vid behov.

Aktiviteter Att växa upp 2022-23:
1. Samverkan med skolan:
a. Fortsatt samverkan med utbildningsnämndsordförande i gemensamma frågor
b. Politisk överenskommelse SIP i skolan
2. Undersöka möjligheterna till ramavtal för en samlad barn-och ungdomshälsa
3. Uppföljning av patientnytta vid korttidsvistelse för barn enligt LSS, med fokus på hur HSLansvaret fungerar ur invånarens perspektiv
4. Årlig uppföljning inklusive verksamhetsberättelse om insatser för placerade barn
(gemensamt HVB-hem)
Kunskapsinhämtning:
1. Tidiga insatser:
a. Information om definitioner
b. Ta del av goda exempel
2. Information om familjecentraler samt föräldra- spädbarnsverksamhet och
ställningstagande till utvecklingsbehov
3. Ta del av goda exempel om hur samordning kring barn och unga med funktionsnedsättning
kan stärkas
4. Information om hur samverkan mellan skola och folktandvården fungerar för att främja
jämlik hälsa och tandhälsa
5. Information om orosanmälningar gällande barn och unga
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Mitt i livet
LGVO:s ansvarsområde Mitt i livet hanterar ett brett spektrum av frågor och tar huvudansvar för
den länsgemensamma samverkan inom området psykisk hälsa.

Aktiviteter Mitt i livet 2022-23:
1. Uppföljning av överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk
funktionsnedsättning och personer med missbruk
a. Ges personer som utsatts eller utsätts för våld i nära relationer relevant stöd? Hur
arbetar
verksamheterna med att uppmärksamma våld i nära relationer?
b. Fungerar samarbetet vid placeringar på behandlingshem, barn, unga och vuxna?
Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.
c. Hur arbetar verksamheterna systematiskt med uppföljning av målgrupp, insatser
och resultat? Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.
Kunskapsinhämtning:
1. Information om pilotprojekt ekonomisk ersättning vid samskapande
2. Information om proaktivt och hälsofrämjande arbete utifrån statsbidrag psykisk hälsa och
suicidprevention
3. Information om vård- och insatsprogram samt sammanhållna och personcentrerade
vårdförlopp inom området psykisk hälsa
4. Information om samsjuklighetsutredningens rekommendationer (remissbehandling våren
2022) inkl. tilläggsuppdrag om gemensam tvångsvårdslag (redovisas 31 januari 2023)

Att åldras
Samarbete över huvudmannagränserna är en förutsättning för att möta de behov som finns i den
äldre befolkningen i Östergötland. Genom hälsofrämjande insatser kan ohälsa och sjukdom
undvikas och med samordning kan en äldre person med behov av insatser från hälso- och sjukvård
och omsorg få en bättre vård i hemmet och undvika onödiga inläggningar på sjukhus.

Aktiviteter Att åldras 2022-23:
1. Uppföljning av implementering av lokala överenskommelser läkarmedverkan kommunal
hälso- och sjukvård
Kunskapsinhämtning:
5. Vid behov ta del av information om ny äldreomsorgslag (30 juni 2022)
6. Ta del av uppföljning avseende brytpunktssamtal och vårdplaner inom hemsjukvård
(palliativ vård)
7. Information om riktad primärvård för äldre
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Bilaga 1

Uppdrag och arbetsformer
Uppdrag
Samråd vård och omsorg (SVO) utgör politisk arena för samverkan inom vård och omsorg.
SVO har följande övergripande uppdrag från huvudmännen:



Att vara ett organ för samråd och överläggningar mellan regionen och länets kommuner, i
vård och omsorgsfrågor.
Att vara huvudmännens gemensamma organ för ledning och styrning av länsövergripande
utvecklingsarbeten och aktiviteter samt ha ett kunskapsuppdrag gentemot huvudmännen.
Kunskapsuppdraget består av aktiviteter för gemensam kunskapsstyrning och
kunskapsutveckling och ger därmed möjligheter att lägga grunden för gemensamt politiskt
agerande. Detta kan exempelvis ske genom temakonferenser och kunskapssammanträden.

Det finns flera överenskommelser som hanteras inom SVO. En del styrs på nationell nivå genom
regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), medan andra är länsövergripande och
tecknade mellan Region Östergötland och länets kommuner. Inom överenskommelserna finns ett
antal uppdrag som ska genomföras och/eller följas upp. SVO har ett samordnande ansvar för
överenskommelserna och kan gemensamt till respektive huvudman rekommendera beslut i frågor
som rör överenskommelserna.

Arbetsformer
SVO har ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande och ytterligare tre ledamöter
från Region Östergötland och länets kommuner. Arbetsutskottets uppgift är att förbereda ärenden
inför SVO:s ordinarie sammanträden samt hantera frågor som är aktuella men som inte kräver
involvering av hela SVO.
SVO har ett sekretariat som utgör processtöd. Detta sekretariat är också processtöd till
ledningsgrupp vård och omsorg. Sekretariatet består av länssamordnaren för regional samverkansoch stödstruktur vård och omsorg samt en hälso- och sjukvårdsstrateg.
Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) bereder ärenden till SVO och tar ansvar för
länsövergripande ledning i samverkan. LGVO är underställd 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.

Temakonferenser
SVO anordnar regelbundet temakonferenser. Temakonferenserna behandlar olika aktuella
ämnesområden och för samman forskning, politik och praktik och möjliggör erfarenhetsutbyte,
lärande och utveckling inom områdena. De teman och ämnesområden som berörs i konferenserna
ska utgå ifrån samverkansperspektivet mellan hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst. Det ska
också finnas en strävan efter att involvera skolan. Inbjudan ska gå ut brett. Avsikten är att
temakonferenserna ska resultera i gemensamma ansatser till fortsatt utveckling och agerande inom
området.
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SVO:s medlemmar håller varandra underrättade om kunskapssammanträden och konferenser som
kan vara av intresse för övriga ledamöter i samrådet, kopplat till de arbetsområden som SVO har.
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Bilaga 2:

Styrdokument
Överenskommelse/avtal

Giltighetstid

Tidplan uppföljning

Ansvar

Överenskommelse om samråd
vård och omsorg

2019-01-01, tills
någon huvudman
påkallar
omförhandling

Formerna och strukturerna för samrådet ska
utvärderas i slutet av varje mandatperiod
vilket också kan föranleda omförhandling av
överenskommelsen.

Länssamordnare,
processtödjare och SVO
arbetsutskott, i dialog
med arbetsutskottet för
samrådet för strategiska
frågor

Utvärdering hösten 2022.
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

2020-06-01 till
2022-12-31
Uppsägning ska
ske senast 12
månader innan
utgångsdatum,
annars automatisk
förlängning i två
år.

Finns det en fungerande strukturerad lokal
samverkan mellan regionen och kommunerna
när det gäller barn och unga, med särskilt
fokus på placerade barn.

LGVO Att växa upp

En uppföljningsplan ska utarbetas för varje
prioriterat uppföljningsområde som en grund
för uppföljningsarbetet. Vid uppföljningen
ska genusperspektivet tydligt beaktas.

Revidering kan
ske under
giltighetstid.
Avtal läkarmedverkan
kommunal hälso- och
sjukvård

2022-01-01 och
tills vidare

Uppföljning av ramavtalet initieras av
ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO).

Avtalet kan
förändras om
parterna kommer
överens om att
organisera
läkarmedverkan
på annat sätt. Vid
förändrade
förutsättningar
ska parterna
inleda diskussion
om uppsägning
eller
omförhandling av
avtalet.

Resultatet av uppföljningen ska utgöra
underlag för eventuell framtida revidering.
Uppföljning ska ske var tredje år eller tidigare
vid behov.

Uppsägningstid är
ett år från
uppsägningsdatu
m.
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
tills vidare
Överenskommelse
n kan sägas upp i
sin helhet och för
samtliga parter
efter beslut hos
respektive
huvudman.

LGVO Att åldras

Uppföljning av lokal överenskommelse ska
ske årligen mellan verksamhetschef på
vårdcentral/regionfinansierad
öppenvård/specialistsjukvården, som är
sammankallande, och kommunal
verksamhetschef eller motsvarande.
Uppföljningen ska ske utifrån framtagen mall
vilket ska sammanställas, analyseras och vid
behov förbättras.
Resultatet av uppföljningen ska utgöra
underlag för eventuell revidering av den
lokala överenskommelsen och utveckling av
samverkan.

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.
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LGVO au

Uppsägningstid 1
år från
uppsägningsdatum
Överenskommelse om
samverkan kring personer
med psykisk
funktionsnedsättning och
personer med missbruk

2018-01-01 till
2021-12-31,
därefter förlängd
till 2023-12-31.

Uppföljning 2022

Förlängs med två
år om ingen part
säger upp.

Uppsägningstid 1
år.

LGVO Mitt i livet

Ges personer som utsatts eller utsätts för våld
i nära relationer relevant stöd? Hur arbetar
verksamheterna med att uppmärksamma våld
i nära relationer?
Fungerar samarbetet vid placeringar på
behandlingshem, barn, unga och vuxna?
Beakta särskilt brukar/patientperspektivet.
Hur arbetar verksamheterna systematiskt med
uppföljning av målgrupp, insatser och
resultat? Beakta särskilt
brukar/patientperspektivet.

Kan revideras
under
giltighetstiden.
Uppföljning av avtal
gemensamt HVB

2022-01-01 och
tills vidare
Uppsägningstid
12 månader innan
avtalets utgång.
Uppsägning ska
ske skriftligt.
Om en part säger
upp sin
medverkan ska en
omförhandling av
avtalet ske.

Överenskommelse om
samverkan kring barn och
unga

Ramavtal ungdomshälsa

2020-04-01 till
2023-12-31
Part som vill säga
upp avtalet eller
göra förändringar
i avtalet skall
påkalla
förhandling senast
12 månader före
avtalstidens
utgång. Sker inte
detta förlängs
avtalet med två år
i taget.

2021-01-01- till
2022-12-30
Part som vill säga
upp avtalet eller
göra förändringar

Verksamheten ska årligen följa upp
beläggningen (antal placeringar, ålder,
placeringsorsak, inskrivningstid,
samverkansparter, osv) samt halvårsvis
redovisa hur verksamheten fungerar och
påtala eventuella behov av
ändring/komplettering för strategisk
styrgrupp. En gemensam
verksamhetsberättelse ska årligen upprättas
och lämnas till avtalsparterna.

LGVO Att växa upp

Verksamheterna ska medverka i de för
regionen och kommunerna gällande
kvalitetsledningssystem och uppföljningen av
kvaliteten ska ske utifrån de krav som ställs
av regionen och respektive kommun i
respektive ramavtal.

LGVO Att växa upp

Regionen och kommunerna ska gemensamt
och systematiskt utvärdera verksamheterna
utifrån kvalitet, tillgänglighet och
produktivitet med särskild uppföljning utifrån
jämlikhet- och jämställdhetsaspekter. En
sammanställning av uppföljningen ska årligen
redovisas för parterna.

Ungdomshälsan ska medverka i de för
regionen och kommunerna gällande
kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av
kvalitet ska ske utifrån de krav som ställs av
regionen och respektive kommun.
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LGVO Att växa upp

Avtal mellan Landstinget och
kommunerna om överlåtelse
av skyldighet att erbjuda
hälso- och sjukvård i ordinärt
boende

i avtalet skall
påkalla
förhandling senast
12 månader före
avtalstidens
utgång. Sker inte
detta förlängs
avtalet med två år
i taget.

Regionen och kommunerna ska gemensamt
följa upp verksamheterna utifrån kvalitet,
tillgänglighet, jämlikhet, dimensionering,
produktion och ungdomarnas upplevelse av
ungdomshälsans verksamhet. Varje år ska
verksamheterna inlämna uppgifter enligt
överenskommet uppföljningsdokument (se
bilaga 1) till LGVO området ”Att växa upp”

2014-01-01 och
tillsvidare

Följa den politiska dialogen om behov av
utvecklingsavtal hemsjukvård

LGVO au

Bevaka behov av uppdatering. Förberedelse
för revidering startar 2022

Hjälpmedelsråd/
Länssamordnare vårdoch omsorg

Avtalet kan
förändras om
parterna kommer
överens om att
organisera
hemsjukvården på
annat sätt.
Vid förändrade
förutsättningar
ska parterna
inleda en
diskussion om
uppsägning eller
omförhandling av
avtalet.

Regelverk för
hjälpmedelsförskrivning
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1

Samråd vård och omsorgs uppdrag

Samråd vård och omsorg, SVO, mellan Region Östergötland och kommunerna i Östergötland är ett samråd
under länets socialnämnder eller motsvarande och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Samråd vård och
omsorgs uppdrag är att genom gemensam kunskapsuppbyggnad och dialog, till exempel temakonferenser
och gemensam uppföljning, ge förutsättningar för samlat politiskt agerande inom de frågor som samrådet
omfattar.
Uppdraget konkretiseras genom en arbetsplan. Denna årsberättelse beskriver samrådets arbete under 2021.

2

Prioriterade frågor 2021

Arbetet inom SVO, och likaså inom Ledningsgrupp vård och omsorg, LGVO, på tjänstepersonsnivå, har varit
fortsatt påverkat av Covid-19-pandemin som tidvis under året krävt stor uppmärksamhet och
omprioriteringar av resurser.

2.1

Att växa upp

En trygg och hälsosam uppväxt med goda uppväxtvillkor lägger grunden och förutsättningarna för ett gott liv
hos varje individ. Vid behov kan samordnade insatser och stöd behövas för ett barn eller en familj och det är
då av vikt att insatser ges tidigt i syfte att förhindra att ytterligare ohälsa utvecklas.
Under 2021 har SVO:
-

2.2

Fått information om pågående arbete och statistik för ungdomshälsor i Östergötland
Fått information om arbetet för att tillgodose behov hos unga vuxna (med ursprung i den ändrade
åldersgränsen för ungdomshälsan)
Samverkat med utbildningspolitiker genom gemensamma möten och gemensam
kunskapsinhämtning om den statliga utredningen Börja med barnen! Sammanhållen god och nära
vård för barn och unga (SOU 2021:34)
Följt arbetet inom LGVO med skolans möjlighet att kalla till SIP
Fått information om utvecklingen och arbetet kring orosanmälningar (barn som far illa)
Tagit del av verksamhetsberättelse för gemensamt HVB
Fattat beslut om reviderad överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga
13-17 år

Mitt i livet

Mitt i livet handlar om ett brett spektrum av frågor bland annat psykisk hälsa.
Under 2021 har SVO:
-

2.3

Fått information om den länsövergripande strategin för suicidprevention
Fått information om uppföljningar utifrån Överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk

Att åldras

Samordnad vård och omsorg och samarbete över huvudmannagränserna är en förutsättning för att möta de
behov som finns i den äldre befolkningen i Östergötland.
Under 2021 har SVO:
-

Fått information om arbetet mot våld i nära relationer hos äldre/övergrepp mot äldre
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-

2.4

Följt upp och fattat beslut om reviderat avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård

Nära vård

Omställningen till en Nära vård pågår både nationellt och i Östergötland. Nära vård är den vård som utförs
nära patienten – primärvård inom region eller kommun och vård i samverkan mellan region och kommun.
Nära vård innefattar både geografisk närhet och ökad trygghet, tillgänglighet, kontinuitet och
personcentrerat förhållningssätt och utvecklandet av nya digitala arbetssätt.
Under 2021 har SVO:
-

Fått information om nationellt arbete kring nära vård
Tagit del av goda exempel inom området nära vård i Östergötland
Utifrån den visuella målbilden, strategin och identifierade förutsättningar för nära vård haft fortsatt
dialog om och drivit förskjutningen till en nära vård.
Anordnat temakonferens med tema nära vård i november 2021
Påbörjat fördjupad samverkan med strategiskt samråd om den gemensamma förflyttningen mot
nära vård
Utbytt erfarenheter i det nationella ledarskapsprogrammet nära vård
Delat goda exempel för gemensamt lärande
Omvärldsspanat, bland annat genom information från Region Jönköping och kommunerna i
Jönköping kring gemensamt arbete för en god och nära vård

SVO har också haft kunskapsinhämtning och dialog om nära vård med SKR och fått information om den
statliga utredningen God och nära vård (SOU 2020:19).

2.5

E-Hälsa/digitalisering

Digitalisering ska alltid användas som möjliggörare när det ger ökad nytta för medborgaren. Ny teknik
underlättar hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst för både brukare/patienter, medarbetare och
beslutsfattare.
Under 2021 har SVO:
-

2.6

följt LGVOs arbete med att säkerställa vårdinformationstillgång mellan huvudmännen på ett
patientsäkert och lättillgängligt sätt, genom pilotprojekt Cosmic till kommunerna
stått värdar för e-hälsokonferens, våren 2021

FoU och kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en gemensam utmaning och en helt avgörande kvalitetsfråga för hälso- och
sjukvård, omsorg och socialtjänst. Det finns flera yrkesgrupper där både kommunerna och regionen har ett
gemensamt intresse av att det finns en långsiktig kompetensförsörjning.
Under 2021 har SVO:
-

2.7

Fått information om Evikomp

Gemensamma uppföljningar

I arbetsplanen för SVO för 2021 fanns en översikt över samtliga politiska överenskommelser som träffats
genom samråd vård och omsorg. Under året har flera av dessa följts upp, i enlighet med planen för
uppföljning inom respektive överenskommelse.
Under 2021 har SVO tagit del av uppföljningar av:
-

Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer
med missbruk
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-

2.8

Överenskommelse om samverkan kring trygg och säker vård för barn och unga 0-20 år, som vårdas
utanför det egna hemmet
Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år
Avtal läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård

Temakonferenser

Samråd vård och omsorg har som ambition att anordna en temakonferens per termin. Konferenserna tar upp
aktuella ämnen och syftar till att erbjuda kunskapsinhämtning samt gemensam arena för diskussion och
möjlighet att få samma bild av ett ämne. Inbjudan går ut brett till politiker, tjänstemän, profession,
forskning, brukarföreträdare samt övriga berörda.
Under 2021 har SVO stått värdar för e-hälsokonferens samt temakonferens nära vård.

2.9

Övrigt

Utöver ovan presenterade genomförda aktiviteter har SVO även:
-

Fått information och möjlighet att ge input till arbete med länsövergripande folkhälsostrategi
Fått information om patientnämndens verksamhet och resultat
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-16

(3)

KS-SA.2022.24

Sammanträdestider 2023
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2022-04-13

KS-SA.2022.24

1(2)

Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad
Matilda Carlström
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 13
E-post: matilda.carlstrom@valdemarsvik.se

Kommunstyrelsens utskott

Sammanträdestider 2023
Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till
sammanträdesplan med följande sammanträdestider år 2023:










2023-01-25
2023-02-22
2023-03-22
2023-04-19
2023-05-17
2023-09-13
2023-10-11
2023-11-08
2023-12-06

Förslag till beslut i kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar att anta förslag till
sammanträdesplan med följande sammanträdestider år 2023:










2023-01-24
2023-02-21
2023-03-21
2023-04-18
2023-05-16
2023-09-12
2023-10-10
2023-11-07
2023-12-05

Förslag till beslut i kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott
Kommunstyrelsens barn- och utbildningsutskott beslutar att anta förslag till
sammanträdesplan med följande sammanträdestider år 2023:




2023-01-26
2023-02-20
2023-03-20








Tjänsteskrivelse

Dnr

Sida

2022-04-13

KS-SA.2022.24
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2023-04-17
2023-05-15
2023-09-11
2023-10-09
2023-11-06
2023-12-04

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för
kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan
sommaruppehållet.
Kansliet hur tagit fram förslag till sammanträdestider 2023 för
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar
sina egna sammanträdestider. Utskotten beslutar om sina
sammanträdestider efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige antog sina sammanträdestider 2022-05-02.
Beslutsunderlag
Förslag till sammanträdestider 2023
Beslutet skickas till
Akten
VALDEMARSVIKS KOMMUN
Karl Öhlander
Kommundirektör

Dnr

Sida

KS-SA.2022.24

1(2)

TIDPLAN FÖR ÄRENDEBEREDNING INOM KF, KS OCH UTSKOTTEN VÅREN 2023
Datumen för beredningarna samt kallelserna är ungefärliga och kan ändras vid behov.

KF-justering (kl. 15:00)

14/2

KF (kl. 19:00)

6/2

KF-beredning (kl. 15:00) *
KS (kl. 8:15)

24/1
16/1

KS-beredning kl. 8:15) * 4/1

---

-13/2

1/2

11/4
3/4

21/3
13/3

1/3

9/5
2/5**

18/4

11/4**
29/3

7/6***
23/5

8/5
26/4

31/5

25/1
18/1
11/1

22/2
15/2
8/2

22/3
15/3
8/3

19/4
12/4
5/4

17/5
10/5
3/5

KS-BUU (kl. 8:15) 6/12
Kallelse BUU
Beredning BUU (kl. 9:00)

24/1
16/1
11/1

21/2
13/2
8/2

21/3
13/3
8/3

18/4
10/4
5/4

16/5
8/5
3/5

KS-SOU (kl. 8:15) 5/12 23/1
Kallelse SOU
16/1
Beredning SOU (kl. 10:00) 11/1

20/2
13/2
8/2

20/3
13/3
8/3

17/4
10/4
5/4

15/5
8/5
3/5

---

-12/6

KS-AU (kl. 8:15)
Kallelse AU
Beredning AU (kl. 8:15)

* utskick/kallelse fredag samma vecka
** tisdag (måndagen röd dag)
*** onsdag (måndagen mellan två röda dagar)

13/6

Dnr

Sida

KS-SA.2022.24

2(2)

TIDPLAN FÖR ÄRENDEBEREDNING INOM KF, KS OCH UTSKOTTEN HÖSTEN 2023
KF-justering (kl. 15:00)

3/10

KF (kl. 19:00)

25/9

KF-beredning (kl. 15:00)*

12/9

KS (kl. 8:15)

---

4/9

KS-beredning (kl. 8:15)* 23/8

--

2/10
20/9

21/11
13/11

31/10
30/10

18/10

11/12
28/10

20/11
9/11**

KS-AU (kl. 8:15)
Kallelse AU
Beredning AU (kl. 8:15)

13/9
6/9
30/8

11/10
4/10
27/9

8/11
1/11
25/10

6/12
29/11
22/11

KS-BUU (kl. 8:15)
Kallelse BUU
Beredning BUU (kl. 9:00)

12/9
4/9
30/8

10/10
2/10
27/9

7/11
30/10
25/10

5/12
27/11
22/11

9/10
2/10
27/9

6/11
30/10
25/10

4/12
27/11
22/11

KS-SOU (kl. 8:15)
11/9
Kallelse SOU
4/9
Beredning SOU (kl. 10:00) 30/8
* utskick/kallelse fredag samma vecka
** beredning på torsdag

19/12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-05-16

(4)

Nämnd.2022.8

Frågor
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag
_______

Beslutet skickas till
Xxxxx
Akten

Justerare
..........
..........

