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Invånarlöften Nära vård, svar till SVO
Förslag till äldrenämndens, omsorgsnämndens och
socialnämndens beslut
1. ”Invånarlöften Nära vård” avges enligt Samråd Vård och Omsorgs förslag
Ärende
Samråd Vård och Omsorg (SVO) föreslår att kommunerna i Östergötland och
Region Östergötland gemensamt avger tre löften till invånarna i länet. De
föreslagna löftena är:
•

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

•

Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.

•

En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett
var vården bedrivs.

Bakgrunden är en önskan om ökad samordning mellan Region Östergötland
och Östergötlands kommuner inom verksamhetsområdet vård och omsorg.
Behovet av välfärdstjänster ökar och då också kraven på de resurser som står
till buds. En av åtgärderna för att möta behoven och att göra detta, på ett för
individen väl anpassat sätt, är skapa en samsyn kring arbetet om ”Nära vård”.
Berörda nämnder i Linköpings kommun föreslås avge ”Invånarlöften Nära
vård” som Samrådet Vård och Omsorg föreslår. Genom invånarlöften avseende
nära vård ges uttryck för vad länets invånare kan för-vänta sig av hälso- och
sjukvården och omsorgen.
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Bakgrund
Samråd vård och omsorg (SVO) har överlämnat en skrivelse daterad 2018-0206 med begäran om svar över ”Invånarlöften Nära vård”. Bakgrunden anges
vara en önskan om ökad samordning mellan Region Östergötland och
Östergötlands kommuner. Be-hovet av välfärdstjänster, omsorg och vård av
äldre ökar och då också kraven på de resurser som står till buds. De föreslagna
löftena är
•

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

•

Sjukvård av hög kvalitet i hemmet ska ges utifrån individens behov.

•

En god och samordnad vård i livets slutskede ska erbjudas alla oavsett
var vården bedrivs.
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