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Inledning
Visionen för Samråd vård och omsorg (SVO) är att invånarna i Östergötland ska ha god och jämlik
hälsa samt tillgång till vård och omsorg 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.
Under programperioden 2020-2021 ser SVO två särskilt viktiga områden för att nå visionen:
A. Personcentrerade arbetssätt, där varje person har möjlighet att vara aktivt medskapande i
sin vård och omsorg, utifrån sina behov och förutsättningar
B. Nära vård som utgår från personens behov och förutsättningar, där huvudmännen
gemensamt med personen skapar nära vård och omsorg.
Inom båda dessa områden är digitaliseringen en viktig möjliggörare.
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.
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 2019-2022.

Syfte
SVO 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

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
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individ genom att skapa förutsättningar för god hälsa och underlätta för individen att ta hand om
och utveckla sin hälsa.

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.
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Prioriterade frågor 2021
För att göra visionen möjlig arbetar SVO med flera områden parallellt och i samverkan med
Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) och dess ansvarsområden. Olika strategier kan krävas för
olika skeden i livet; att växa upp, mitt i livet och att åldras är därför den tematiserade ansats som
SVO och LGVO har enats om. Kopplat till alla dessa områden har några särskilt viktiga
möjliggörare identifierats. Dessa är e-hälsa och digitalisering, nära vård samt FOU och
kompetensförsörjning.
Vård och omsorg står inför mycket stora framtidsutmaningar. Antalet personer 85 år och äldre
kommer att utgöra en allt större del av befolkningen samtidigt som den arbetsföra andelen av
befolkningen minskar. Utvecklingen ställer krav på nya arbetssätt och det finns en tydlig koppling
till e-hälsa och välfärdsteknik. Behovet av välfärdstjänster, äldreomsorg och sjukvård väntas bli
större och kostnaderna väntas öka. Det tydliggör också behoven av hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande insatser som kan motverka behovsutvecklingen.
Behoven av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser är stora och en förutsättning för
en friskare befolkning. Insatserna behöver anpassas utifrån behov och livsvillkor i olika
befolkningsgrupper för att utöver en god hälsa också främja en jämlik hälsa i befolkningen.
-

Under 2021 är SVO delaktiga i framtagandet av en folkhälsostrategi för Östergötland samt
andra relevanta strategier/planer exempelvis strategi för suicidprevention.

Behov av samordnade insatser ökar när fler personer har komplexa behov och vård från flera
vårdgivare. För att möta kommande utmaningar krävs politisk samsyn över organisationsgränser.
Under år 2021 innebär den pågående coronapandemin en fortsatt stor utmaning för hela
samhället. Pandemin krävde under 2020 omplanering och prioritering av resurser för att värna liv
och hälsa hos länets invånare. Pandemin ledde till intensifierad samverkan mellan Region
Östergötland och länets kommuner och föranledde att LGVO gick in i gemensam krisledning i
mars. Under 2021 fortsätter en tät samverkan mellan organisationerna. När pandemins akuta
skede har passerat planerar samråd vård och omsorg att på nytt ta ställning till beslut om
prioriterade frågor och vid behov ompröva planeringen.

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. Under 2017 gjordes en kartläggning över vilka samverkansforum och
samverkansverksamheter som just då fanns kring barn och unga.
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Aktiviteter Att växa upp 2021
1. Information om pågående arbete och statistik för ungdomshälsor i Östergötland
Under 2020 tecknades ett nytt ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland. Under 2021 får
SVO information om det fortsatta arbetet inom LGVOs ansvarsområde Att växa upp kopplat till
ramavtalet samt ta del av aktuell statistik från ungdomshälsorna.
I nästa steg ska nytt ramavtal för en samlad barn-och ungdomshälsa tas fram.
2. Ge uppdrag till LGVO att analysera hur behov för unga vuxna tillgodoses
Den 1 juli 2020 trädde ett nytt ramavtal för ungdomshälsa i kraft med ny åldersgräns. Insatser
för unga vuxna 22-25 år behöver kvalitetssäkras genom en verksamhetsanalys och
ställningstagande till nytt ramavtal unga vuxna.

3. Fortsatt fördjupad samverkan med utbildningsnämnder i länets kommuner
Under programperioden ökar SVO samverkan med utbildningsnämnderna i länets kommuner.
Samverkan med politiker i länets utbildningsnämnder är en viktig framgångsfaktor för tidiga
och samordnade insatser och för att genom SVO bidra till att skapa bra skolmiljöer och
elevhälsa för alla barn. Exempel på aktiviteter för att åstadkomma fördjupad samverkan med
utbildningsnämnder i länets kommuner:
a. Bjuda in utbildningspolitiker till SVOs möte i maj med tema ”att växa upp”.
b. Ta fram förslag på åtgärder för utvecklad samverkan med representanter från
förskola/för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst, familjecentral och mödra- och
barnhälsovård.

4. Gemensam politisk kunskapsinhämtning om god och nära vård för barn och unga.
En statlig utredning analyserar hur en mer sammanhållen och likvärdig vård som innefattar
förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet kan uppnås.
Utredaren ska överväga möjligheten till ett gemensamt huvudmannaskap för bland annat
primärvård, ungdomsmottagningar och de medicinska delarna av elevhälsan. Utredaren ska
även se över samordningsansvaret gentemot andra aktörer, till exempel den specialiserade
vården, och hur samverkan med andra relevanta aktörer såsom familjecentraler kan stärkas.
Den statliga utredningen redovisar sina förslag under 2021.
I den här aktiviteten kommer SVO även att undersöka utbildningspolitikers intresse för
gemensam politisk kunskapsinhämtning.
5. Följa utvecklingen av att skolan ska kunna kalla till SIP (samordnad individuell plan).
Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård (eller individen själv eller dess närstående)
kan initiera en samordnad individuell plan, SIP, när en person har behov av samordnade
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insatser från dessa instanser. Då barn och unga spenderar en stor del av sin tid i skolan har
behov uppkommit att involvera skolan på ett tydligare sätt i SIP-arbetet.
6. Information av utvecklingen och arbetet kring orosanmälningar (barn som far illa)
Ständigt arbete pågår för att skydda barn som far illa. Under 2021 tar SVO del av pågående
arbete kring barn som far illa och statistik över orosanmälningar.
7. Workshop om eventuell överenskommelse om tidiga insatser där strategi hälsosam uppväxt
beaktas i planeringen.

MITT I LIVET
LGVOs 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 2021
1. Information och beslut om länsövergripande strategi för suicidprevention.
En länsövergripande och långsiktig strategi för att minska suicid och suicidförsök och stödja
den lokala utvecklingen av ett befolkningsinriktat och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete
tas fram. Denna aktivitet sker i LGVOs ansvarsområde Mitt i livet i samverkan med
representanter från olika huvudmän, myndigheter och berörda intresseorganisationer.
2. Kunskapa kring behov av gemensamt arbete för trygg hemgång för utskrivningsklara från
psykiatrisk slutenvård.

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 2021
1. Information och dialog om erfarenheter från covid-19-pandemin
Covid-19-pandemin har slagit hårt mot samhället men särskilt mot äldre som på grund av sin
ålder varit i större risk för en svår infektion. Samråd vård och omsorg kommer under 2021 ta
del av Coronakommissionens arbete samt få information om och ha dialog kring hur pandemin
påverkat äldres livssituation, fysiska och psykiska hälsa och hur samarbete kring äldres
vårdkedja har utvecklats under pandemin.
2. Information om arbete mot våld i nära relation hos äldre
Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem där äldre löper risk att förbises. Arbete pågår
för att synliggöra och uppmärksamma äldres risk för våld i nära relation, så att de kan få den
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hjälp som behövs. Under 2021 tar samråd vård och omsorg del av information om arbetet mot
våld i nära relation riktat till äldre.
3. Kunskapa kring behov av gemensamt arbete för trygg hemgång för äldre utskrivningsklara
med komplexa vårdbehov.

NÄRA VÅRD
Det pågår omställningsarbete för Nära vård både nationellt och i Östergötland. Både kultur och
arbetssätt behöver förändras. Samverkan mellan huvudmännen är centralt och avgörande i den
nära vården. 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. 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.
SVO leder utvecklingen av arbetet för Nära vård där fokus sätts på fyra perspektivförflyttningar:
…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

För att möjliggöra den nära vården har SVO utfäst följande invånarlöften/mål:
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.
Dessa mål konkretiseras genom ett antal aktiviteter under programperioden 2020-21.
Under 2020 togs en visuell målbild för Nära vård fram och presenterades för samråd vård och
omsorg samt det strategiska samrådet under vintern 20-21. Med den visuella målbilden som
kommunikationsverktyg fortsätter arbetet under 2021 med analys av nuläge, fortsatt strategi,
förutsättningar för förskjutningen till god och nära vård samt identifiering av behov av aktiviteter.
Samråd vård och omsorg har, tillsammans med strategiskt samråd, en viktig roll i systemledningen
i förflyttningen till nära vård. Invånarnas behov av nära rehabilitering ska särskilt analyseras och
lokala initiativ/pilotprojekt för att möta östgötarnas behov av närmare rehabilitering ska
presenteras för SVO.
Aktiviteter Nära vård 2021:
1. Utifrån den visuella målbilden, strategin och identifierade förutsättningar för nära vård
som tas fram i LGVO ha fortsatt dialog om och driva förskjutningen till nära vård.
2. Temakonferens: I november 2021 anordnas temakonferens Nära vård.
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3. Gemensam kunskapsinhämtning om hur huvudmännen gemensamt kan främja friskvård
och proaktivt hälsofrämjande arbete och effektiv återhämtning efter sjukdom, för att
åstadkomma en nära rehabilitering.
4. Fördjupad samverkan med strategiska samrådet om den gemensamma förflyttningen mot
Nära vård.
5. Kunskapsutbyte inom samråd vård och omsorg kring det nationella ledarskapsprogrammet
Nära vård.
6. Dela goda exempel för gemensamt lärande.

E-HÄLSA/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 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 teknik driva effektiv verksamhetsutveckling. Digitala lösningar för stöd till egenvård
bedöms vara särskilt intressanta för att nå proaktivitet.

Aktiviteter eHälsa/digitalisering 2021
1. Följa LGVO:s arbete med att säkerställa vårdinformationstillgång mellan huvudmännen på
ett patientsäkert och lättillgängligt sätt.
2. Följa LGVO:s arbete med hemmonitorering och välfärdsteknik

FoU och KOMPETENSFÖRSÖRJNING
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 personalkategorier
som bland annat sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor (till exempel distriktsköterskor),
fysioterapeuter och socionomer men även medarbetare med gymnasie- eller yrkesutbildning som
till exempel undersköterskor.
Under programperioden 2020-2021 ska huvudmännen gemensamt arbeta för att säkra en god
kompetensförsörjning inom vård och omsorg. Detta kräver samverkan med strategiskt samråd
samt med utbildningsverksamhet såsom Linköpings universitet.
Aktiviteter FoU och kompetensförsörjning 2021
1. Samråd vård och omsorg följer LGVOs inventeringsarbete och framtagande av
handlingsplan och prioriterade gemensamma insatser utifrån uppsatta målbilder.
2. Fördjupad dialog med strategiskt samråd kring kompetensförsörjning.
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Gemensamma uppföljningar
SVO ger uppdrag till LGVO att ta fram förslag till tidplan för tematiserade uppföljningar av
samtliga överenskommelser.
SVO fäster utöver ovan nämnda särskild vikt vid:
1. Ta del av årsrapport samt uppföljningsplan av gemensamt HVB
2. Uppföljning av patientnytta vid korttidsvistelse för barn enligt LSS, med fokus på hur HSLansvaret fungerar ur invånarens perspektiv.
3. Uppföljning av utveckling avseende samordnad individuell plan (SIP)
4. Uppföljning av avtal för läkarmedverkan kommunal hälso- och sjukvård. Vid behov
uppdatera avtalet kring läkarmedverkan.
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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 Landsting (SKL), 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. Utöver detta har SVO även
en ledningssekreterare till stöd för praktisk hantering.
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.
Olika strategier kan krävas för olika skeden i livet; att växa upp, mitt i livet och att åldras är därför
den tematiserade ansats som SVO och LGVO har enats om.
Att växa upp i Östergötland
De flesta barn och unga i Östergötland mår bra och har en god uppväxt där de går i skolan, har
trygga hem och en bra och aktiv fritid. Men en del barn och unga och deras familjer behöver av ett
eller annat skäl extra stöd av samhället för att få en trygg och bra uppväxt. När dessa behov finns
behövs ofta samverkan från både region och kommun, då huvudmännen kan bidra med olika
insatser för att stärka familjen och tillgodose deras behov.
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Mitt i livet i Östergötland
Personer mitt i livet har inga gemensamma unika behov, men SVO och LGVO har gett
utvecklingsarbete kring missbruk och psykisk hälsa sin tematiska utgångspunkt under Mitt i livet.

Att åldras i Östergötland
Åldrandets sjukdomar innebär ofta behov av samordnade insatser för att ge möjlighet att leva ett så
självständigt liv som möjligt. Med rätt stöd och insatser kan onödig inläggning på sjukhus undvikas
och personen ges förutsättningar att bo kvar i sitt ordinära boende.

Gemensam kunskapsinhämtning
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 och socialtjänst och omsorg. 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.
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
Styrdokument

Giltighetstid

Tillbakablick

Tidplan uppföljning

Överenskommelse om samråd
vård och omsorg

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

Ansvar
Länssamordnare och
SVO arbetsutskott i
dialog med
Strategiska
samrådets
arbetsutskott

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

- Ges barn och unga med riskeller 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).
- Barn och ungas inflytande
hur arbetar vi för att ta reda på
vad barnen/ungdomarna
tycker? Hur tas
barnens/ungdomarnas
erfarenheter tillvara?
- Hälsoundersökningar och
tandhälsobedömningar av
placerade barn och unga 0-20
år; ökar andelen genomförda
hälsoundersökningar, hur
fungerar samarbetet?
- Fungerar samarbetet vid
placeringar av barn och unga
0-20 år före, under och efter
placering? Beakta särskilt
brukar/patientperspektivet.
- Hur arbetar verksamheterna
systematiskt med uppföljning
av målgrupp, insatser och
resultat? Beakta
barnets/ungdomens perspektiv.
Information LGVO i april och
SVO i maj 2021 och därefter
ev. beslut om justering av
överenskommelsen
Planeras 2022
- Finns det en fungerande
strukturerad lokal samverkan
mellan regionen och
kommunerna när det gäller
barn och unga, med särskilt
fokus på placerade barn.
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Att växa upp och
Mitt i livet tar
gemensamt ansvar

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.

Samverkansdokument
(broschyren)

Info LGVO
januari 2020

Att växa upp

Beslut LGVO
20 mars 2020

Info SVO april
2020

Avtal läkarmedverkan
kommunal hälso- och
sjukvård

2018-07-01 och
tillsvidare

- Uppföljning av ramavtalet
initieras av LGVO Resultatet
av uppföljningen ska utgöra
underlag för eventuell framtida
revidering.

Uppsägningstid 1
år från
uppsägningsdatu
m.

LGVO au

- Uppföljning av lokal
överenskommelse ska ske
årligen.
Information planeras ske i
LGVO i augusti och SVO i
sept

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

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

2018-01-01 till
2021-12-31

Uppsägningstid 1
år från
uppsägningsdatu
m.

Uppföljning
skedde första
kvartal 2020.

Förlängs med två
år om ingen part
säger upp.
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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 bevakar
frågan

- Brukarinflytande – hur ser
den strukturerade samverkan
ut? Hur tas brukarnas
erfarenheter tillvara i
planerings- och
utvecklingsarbete?

Att växa upp och
Mitt i livet tar
gemensamt ansvar

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

Uppsägningstid 1
år.

Kan revideras
under
giltighetstiden

- Ges personer som utsatts eller
utsätts för våld i nära relationer
relevant stöd? Hur arbetar
verksamheterna med att
uppmärksamma våld i nära
relationer?

Inför en eventuell
förlängning av
överenskommelse
n efter den
31.12.2021 ska en
allmän
uppföljning göras
av innehållet och
vid behov ska en
uppdatering ske
t.ex. vid ändrad
lagstiftning.

- Ges personer med samtidig
psykisk funktionsnedsättning
och missbruk ett samordnat
och samtidigt stöd?
- 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.
Bevaka behov av uppdatering
som följd av implementering
av vård- och insatsprogram
schizofreni, ADHD,
missbruk/beroende,
självskadebeteende, ångest och
depression
Information LGVO i april och
SVO i maj 2021 och därefter
ev. beslut om justering av
överenskommelsen
Uppföljning av avtal
gemensamt HVB

Överenskommelse om
samverkan kring barn och
unga
ÖK har tre prioriterade
områden:
1.

Samverkan och
utveckling samt struktur

2020-01-01

2021

Uppsägningstid 1
år

Information årsrapport LGVO
mars 2021och SVO i maj 2021

Om en part säger
upp sin
medverkan ska en
omförhandling av
avtalet ske.

Fördjupad uppföljning planeras
därefter.

2020-04-01 till
2023-12-31 med
förlängning i två
år om ingen part
påkallar
omförhandling
eller säger upp
avtalet senast 1 år

Information
LGVO juni
2019

Beslut LGVO
22 nov 2019
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Årlig uppföljning av avtalet
enligt preciserade kriterier i
avtalet.

Att växa upp

Att växa upp

för att säkerställa en
likvärdig vård och ett
likvärdigt innehåll över
länet
2.

3.

innan avtalstidens
utgång.
Information
SVO 6 dec
2019

Undersöka möjligheterna
att stödja utveckling av
första linjen med
elevhälsan inkluderad

2020
Beslut SVO 6
feb

Fortsatt samverkan inom
området psykisk hälsa.

HSL-ansvar vid
korttidsvistelse för barn enligt
LSS

2019

Uppföljning sker hösten 2021.

Att växa upp

2020

2021

Att växa upp

Information
LGVO mars
2020

Analysarbete påbörjas samlad
barn- och ungdomshälsa

Information
anvisningar
LGVO april
2019
Beslut
anvisningar
LGVO 14 juni
2019
2020
Information
rutiner LGVO
20 mars
Beslut om
rutiner LGVO
29 maj

Ramavtal ungdomshälsa

2021-01-1- till
2022-12-30
med förlängning i
två år om ingen
part påkallar
omförhandling
eller säger upp
avtalet senast 1 år
innan avtalstidens
utgång.

Beslut LGVO
april 2020

Information
SVO april 2020

Beslut SVO juni
2020

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

2014-01-01 – och
tillsvidare
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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
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