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Upprättad: 2018-01-10 
Diarienummer: SN.2018.3 

Vuxen- och 
omsorgsnämnden 

Anmälningsärenden 

Sammanfattning 

Information och meddelanden som inkommer till kommunen och som vuxen-
och omsorgsförvaltningen bedömer vara av vikt att redovisa för vuxen- och 
omsorgsnämnden, utgör anmälningsärenden. Anmälningsärendena i sin helhet 
finns tillgängliga hos kanslienheten samt hos sekreteraren under sammanträdet. 

- Protokoll från Social utskottet 2017-11-16 

- Protokoll från Sociala utskottet 2017-11-30 

- Protokoll från Sociala utskottet 2017-12-14 

- Protokoll från Pensionärs- och omsorgsrådet 2017-11-29 

Protokollsutdrag från Gemensam patientnämnd 2017-12-04 - 
Uppföljning av kontrollplan 2017 

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2017-11-03 

Protokoll från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 
2017-12-08 

- Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård - Verksamhetsplan med budget 2018-2020 

Protokollsutdrag från Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 
vård - Trygg hemgång och samverkan - riktlinjer för samverkan vid in-
och utskrivning av patienter i sluten vård i Sörmland 

Gnesta kommun J 646 80 Gnesta 1  vxl: 0158-275 000 i gnesta.kommun@gnesta.se 
www.gnesta.se 1  besöksadress: Västra Storgatan 15 1  organisationsnummer: 212000-2965 



Sekreterare Jenny Gustafsson paragraf: 261-279 

Underskrifter 
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Sammanträdesprotokoll 

Tid och plats Torsdagen den 16 november 2017 kl. 14.00 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Beslutande Åsa Tallberg (v) v ordf. 

Ersättare 

Frånvarande Therese Alwert (S) v ordf. Ann-Sofie Lifvenhage (NI), Ulf Berger (S) 

Övriga deltagare Ann Malmström, Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Mats Engström, Verksamhetschef IFO §5 261- 279 

Förslag på Justerare Åsa Tallberg 

Tid och plats för Torsdagen den 16 november 2017, omedelbar justering 
justering socialkontoret 

Ordförande  

Justerare Åsa Tallberg 

dA e-4 1 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum• 2017-11-16 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-11-17 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-11-30 
Förvarin s lats för protokollet: Sociialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Utdragsbestyrkande Jenr—litiErafsson, sekreterare paragraf: 261-279 



Sekretera 65---rrenny Gustafsson paragraf: 280-296 

Ordförande Ingrid Je eborg G 
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Sa mnianträdesprotokoll 

Tid och plats Torsdagen den 30 november 2017, kl. 14.00 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid Jerneborg Glirnne (M) 

Beslutande Therese Alwert (S) v ordf. 

Asa Tallberg (v) v ordf. 

Ersättare Ann-Sofie Lifvenhage (M), Ulf B ergner (S) 

Frånvarande 

Övriga deltagare Ann Malmström, Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Mats Engström, Verksamhetschef IFO §5 280-296 
Linda Bergström, Enhetschef administration och bistånd § 294-296 

Förslag på Justerare Therese Alwert 

Tid och plats för Torsdagen den 30 november 2017, omedelbar justering 
justering socialkontoret 

Underskrifter 

Justerare Therese Alwert 

Anslag/ Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-11-30 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-12-01 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-12-14 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 
Utdragsbestyrkande Jenny Gustafsson, sekreterare paragraf:280-296 
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Sammanträdesprotokoll 

Tid och plats Torsdagen den 14 december 2017, kl. 13.30 
Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Beslutande Therese Alwert (S) v ordf. 

Asa Tallberg (v). 

Ersättare Ulf Bergner (S) 

Frånvarande Ann-Sofie Lifvenhage (M) 

Övriga deltagare Ann Malmström, Förvaltningschef för vuxen- och omsorgsförvaltningen 
Mats Engström, Verksamhetschef IFO 
Ingeborg Nordh, Socionomstudent 55 297-309. 

Förslag på Justerare Asa Tallberg 

Tid och plats för Onsdagen den 14 december 2017, omedelbar justering 
justering Socialkontoret 

Underskrifter 

Sekreterare Jenny G 

Ordförande Ingrid rneborg G 

Justerare Asa Tallberg 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom detta anslag. 
Organ: Sociala utskottet 
Sammanträdesdatum: 2017-12-14 
Datum för anslagets uppsättande: 2017-12-15 
Datum för anslagets nedtagande: 2017-12-29 
Förvaringsplats för protokollet: Socialkontoret, Industrigatan 8, Plan 3, Gnesta 

Jenny Gustafsson, sekreterare paragraf:297-309 

paragraf:297-309 

 

dragsbestyrkåride 
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Tid och plats Onsdagen den 29 november 2017, Id. 14.00 
plats Frösjön/Lockvattnet, Elektron 

Närvarande Ingrid Jerneborg Glirnne (M), Fredrik Norberg (n , Lill Björk (C), Inga-Till  
Karlsdotter (PRO Gnesta), Majken Strömbäck (PRO Gnesta), Inger Ivarsson 
(PRO Stjärnhov), Sivert Eldöf (PRO Stjärnhov), Siv Malmström (SPF), Bo 
Forsgard (SPF), Maj Haurnayr (HSO/HRF), Elisabet Nilsson (HSO/FUB), 
Anne Henningsson (HSO/R_MR) 

Linda Bergström, enhetschef AoB, Joseftn Andersson, kommunikatör, Mats 
Engström, verksamhetschef IFO, Lindha Stenlund, avgiftshandläggare, Sophia 
Ahlin, verksamhetsutvecklare 

Frånvarande Jesper Hammarlund (S), Ulf Bergner (S), Gunilla Bränström (SPF) 

Sekreterare Made Solter 

Justerare Karlsdotter 

Möte i pensionärs- och omsorgsrådet datum 2017-11-29 

§ 1 Sammanträdets öppnade samt upprop 

Ingrid Jerneborg Glimne öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Val av justerare och tid för justering 

Inga-Lill Karlsdotter väljs att justera protokollet jämte ordförande fredagen den 8 
december kl. 08.00. 

§ 3 Godkännande av dagordningen 

Information om enkelt avhjälpta hinder från föregående protokoll stryks från 
dagordningen och kommer att redovisas i en lista som skickas ut i samband med 
utskick av protokollet. 

Pensionärsrådet godkänner dagordningen. 

§ 4 Föregående protokoll 

Fredrik Norberg redovisar de punkter som han har kollat upp från listan om 
enkelt avhjälpta hinder och informerar att p-platsen vid Frustunagården och 
Liljedal inte kommer att målas förrän man gör ordinorie asfaltsarbeten, vilket inte 
kommer att ske under vintertid. Svepytorna i badhuset ska vara åtgärdade. 

Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

Ordfrais signatur , Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 5 Information om kontantfrihet, Malin Broquist 

Malin Broquist berättar att kontanthanteringen innebär en stor kostnad för 
verksamheten och förhoppningen är att man efter dialog ska kunna införa 
kontantfrihet på badhuset. Malin  frågar efter rådets synpunkter och förtydligar att 
frågan kommer att avgöras av ett politiskt beslut 

Fråga: Finns det möjlighet att köpa biljetter någon annanstans t.ex. på 
medborgarkontoret 

Svar: Nej, bokningssystemet/kassan är specifik för badhuset. 

Synpunkt: Det är riktigt att gå mot kontantfrihet, men det är många äldre som vill 
använda kontanter och man kan inte portförbjuda dem. Förslaget kommer nog 
4-5 år för tidigt. 

Synpunkt: Rådet jobbar med enkelt avhjälpta hinder då ska man väl inte skapa 
nya hinder för tillgänglighet. 

Malin frågar hur många som är för att man inför kontantfrihet på badhuset från 
t.ex. den 1 mars 2018. Av 12 ledamöter är det 4 st. som tycker det är ett bra 
förslag. 

Frågan kom upp om det verkligen är lagligt att neka att ta emot ett gällande 
betalningsmedel. Någon googlar fram att det går att neka att ta emot kontanter 
om det meddelas genom t.ex. anslag. 

§ 6 Kvalitetsarbete inom vård- och omsorgsförvaltningen, 
Sophia Åhlin 

Sophia Ahlin presenterar sig själv. En del av Sophias uppdrag är att gå igenom 
förvaltningens riktlinjer och rutiner, arbetet kommer att förmodligen att pågå 
under hela 2018. Sophia jobbar också med kvalitetsundersökningar och 
brukarundersökningar. Brukarundersökning har nyligen gjorts i hemtjänsten. 
Frågor i undersökningen har varit t.ex. hur lång kan väntetiden vara på ett 
inplanerat besök och hur många personal träffar en brukare under en tidsperiod 
på 14 dagar. 

En undersökning har också gjorts gällande hälso- och sjukvården. Där visade det 
sig att det var många som inte visste vem som var deras PAS (patientansvatig 
sjuksköterska). Man kommer att gå igenom resultaten och göra en uppföljning 
under april. 

Vårdtyngdsmätning göts 2 gånger/år på särskilt boende. Den senaste är precis 
avslutad och skiljer sig inte nämnvärt från tidigare mätningar. 

Det har även gjorts en nattfastemätning som visar att Frustunagården har sänkt 
tiden för nattfasta från 13,5 till 11,3 timmar/natt (nattfasteiiden bör inte överstiga 
11 timmar). 

§ 7 Information om avgifter, Linda Bergström och Lindha 
Stenlund 

Lindha Stenlund berättar att efter det att biståndshandläggare har fattat ett beslut 
om insatser får Lindha besked om det. En inkomstförfrågans skickas ut och 
utifrån uppgifter från inkomstförfrågan och inhämtade uppgifter räknas ett 
avgiftsutrymme fram. Uträkningen gäller omsorgsavgift. Kostnader för hyra, mat 

   

% Ordföra

(

p.de s' natur 
, 

- 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 



GNESTA 
KOMMUN"g7 Pensionärsrådet PROTOKOLL 3(4) 

   

och hygienartiklar är inte inkomstprövad utan måste alltid betalas. 

Avgiftsutrymme = Inkomst — förbehållsbelopp 

Förbehållsbelopp = minimibelopp + bostadskostnad 

Riktlinjer för kostnader samt utformningen av avgiftsbesluten kommer att ses 
över. 

Frågan gällande kostnad för anhöriga som äter med på särskilt boende kommer 
upp då man har fått olika svar. Linda Bergström kommer att kolla upp detta igen 
och återkomma med svar. 

Synpunkt om att lägenheter på Frustunagirden kan stå tomma så länge som fyra 
veckor innan nästa person kan flytta in tog upp. Linda Bergström svarar att det 
kan bero på att anhöriga till den avlidna har svårt att tömma lägenheten p.g.a. 
t.ex. långa avstånd. 

§ 8 Bostadsförsörjningsprogrammet 
Ingrid Jerneborg Glimne frågar efter rådet synpunkter gällande 
bostadsförsörjningsprogrammet. Bo Forsgard framför att rådet vill vara med så 
tidigt som möjligt helst på planeringsstadiet. Gunilla Bränström framför (via 
ombud) att rådets önskemål om särskilt boende i Björrilunda inte finns med i 
programmet. Ingrid svarar att alla synpunkter är välkomna att tas upp på rådet 
och att hon för dem vidare. Gällande särskilt boende i Björnlunda rör det privata 
intressen. 

Fråga: Hur långt har man kommit på Åkervägen? 

Svar: Husen (3 st) är beställda, men man vet inte riktigt när de börjar byggas. 

Bostadsförsörjningsprogramrnet kommer att återkomma som punkt på 
dagordningen. 

§ 9 Sammanträderstider 2018 
Rådet sammanträder följande datum under 2018: 

16/2, 23/5, 28/9, 28/11 

Presidiet träffas följande datum. 

30/1, 8/5, 19/9, 15/11 

§ 10 Uppsökande verksamhet, Linda Bergström 
Linda Bergström berättar att Anna-Karin Åström har varit runt i föreningar och 
informerat och även gjort studiebesök i andra kommuner. 

Gällande frivilligverkasamhet har man sett att det behöver tillsättas en 
frivilligsamordnare. Samordnaren ska hålla ihop verksamheten i samarbete med 
representanter för de olika föreningarna. Vinsten blir att man inte ordnar 
aktiviteter som krockar med varandra. 

När det gäller anhörigstöd har man sett att det idag mest riktar sig mot äldre. 
Kommunen har en skyldighet att jobba mot alla grupper d.v.s. även LSS och i 
viss mån IFO. Anhörigkonsulentrollen kommer att utvecklas och en 
länsövergripande beslut har tagits för den rollen. 

Ordföranden sig tur Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



§ 15 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

OM/ by 
Marie Solter 

Sekret rare 

ngrid emebo B Glimne 

Ordfö ande 
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Fråga: Är det ett beslut på att få anhörigstöd 

Svar: Nej, man tar kontakt med anhörigkonsulenten. Avlastning krävs det 
däremot ett biståndsbeslut för att få. 

Joseftn Andersson informerar om den artikelserie som har varit i SN gällande 
kommunikatörer i länets kommuner. Josefin berättar också att hemsidan kommer 
att ses över gällande struktur och sökfunktioner. 

§ 11 Nya äldreboendet 

Arbete pågår. 

Frågan kommer upp om hur personalgrupperna för information och om det 
behövs kompletterande utbildningar för personalen. 

Linda Bergström svarar att information har lämnats både i samband med 
seniordagen och till personalgrupperna. Ett av uppdragen Sophia Ahlin har är att 
göra en kompetensinventering bland alla anställda i vuxen- och 
omsorgsförvaltningen. 

§ 12 Enkelt avhjälpta hinder 

- Hål i vägen på Mejerigatan i Stjärnhov. 

HSO önskar tidigare/snabbare återkoppling gällande åtgärdade hinder. 
Svarstiden gentemot organisatonema blir lång då rådet endast sammanträder 4 
ggr/år. 

§ 13 Organisationerna informerar 

PRO Stjärnhov har avslutat de flesta av sina aktiviteter, men sånggruppen är 
igång och har et par framträndanden kvar. 

PRO Gnesta informerar om en konsert den 20 december som anordnas i 
samarbete med SPF. 

§ 14 Ordföranden informerar 

Ingrid tackar för dagens och årets sammanträden och önskar alla en god jul! 

Inga-L2Carlsdotter 

Justerare 

Ordförard signatur Justerares signatur 

'ffi< 

Utdragsbestyrkande 

  

  



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 

HANDLAGGARE 

 

DATUM 

2017-12-04 
DIARIENUMNIER 

PN17-0014-2 

§ 18/17 Uppföljning internkontrollplan 2017 
patientnämnden 

Diarienummer: PN17-0014 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Gemensam patientnämnd 2017-12-04 § 19/17 

Gemensam patientnämnds beslut 

Uppföljning av interkontrollplan godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Nicklas Adamsson (MP) ställer framskrivet förslag under 
proposition och finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. 
Nämnden har vid sitt sammanträde i februari 2017 beslutat att följa upp den 
interna kontrollplanen vid två tillfällen under året. Den första uppföljningen 
gjordes vid nämnden sammanträde den 19 april, § 6/17 Internkontroll 
avrapportering 2017. 

Internkontrollplanen följer de olika perspektiven; medborgarperspektivet, 
process- och förnyelseperspektivet, milj öperspektivet samt milj öperspektivet. 
Utifrån dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt kontrollområde per 
perspektiv. 

Avrapporteringen innehåller kontrollmomentet för respektive perspektiv samt 
utförandet och resultatet av detta. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dllse Org.nr: 232100 — 0032 

SID 1(2) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLLSUTDRAG 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-12-04 PN17-0014-2 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-11-23 
Internkontrollplan avrapportering 2017 
Internkontroll 2017 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 

SID 2(2) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

HANDLÄGGARE 

Anna Wångmar 
Patientnämndens kansli 

ÄRENDEGÅNG 

Gemensam patientnämnd 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-23 PN17-0014-1 

MÖTESDATUM 

2017-12-04 

Uppföljning internkontrollplan 2017 patientnämnden 

Förslag till beslut 

Gemensam patientnämnds beslut 

Uppföljning av interkontrollplan godkänns. 

Sammanfattning 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. 
Nämnden har vid sitt sammanträde i februari 2017 beslutat att följa upp den 
interna kontrollplanen vid två tillfällen under året. Den första uppföljningen 
gjordes vid nämnden sammanträde den 19 april, § 6/17 Internkontroll 
avrapportering 2017. 

Internkontrollplanen följer de olika perspektiven; medborgarperspektivet, 
process- och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet samt miljöperspektivet. 
Utifrån dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt kontrollområde per 
perspektiv. 

Avrapporteringen innehåller kontrollmomentet för respektive perspektiv samt 
utförandet och resultatet av detta. 

Beslutsunderlag 

Internkontrollplan avrapportering 2017 
Internkontroll 2017 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: 1andstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET SÖRMLAND 
Gemensam Patientnämnd 

DATUM DIARIENR 

2017-11-23 E1704-0000906 

Internkontroll, avrapportering 2 2017 

Avrapportering av patientnämndens intenikontollplan vid nämndens 
sammanträde den 4 december 2017. 

Bakgrund 
Planen för interkontroll beslutades av den gemensamma patientnämnden vid 
nämndens sammanträde den 170202, § 5. Interkontrollplanen följer de olika 
perspektiven; medborgarperspektivet, process- och förnyelseperspektivet, 
milj öperspektivet. Utifrån dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt 
kontrollområde per perspektiv. 

Genomförd kontroll 
Avrapperting har tidigare genomförts vid den gemensamma 
patientnämndens sammanträde den 170419. 

Medborgarperspektivet 

Kontrollmoment: 
Handläggningstider. När skriftliga ärenden inkommer ska 
mottagningsbekräftelse skickas inom två arbetsdagar och begäran om 
yttrande inom fem arbetsdagar. 

Utförande: 
5 % av antalet inkomna ärenden under perioden 170401 - 171031 har 
slumpmässigt valts ut för kontroll av ovan nämnda delar. Under denna 
period har 765 nya ärenden inkommit, vilket innebär att 38 ärenden har 
granskats. 

Resultat: 
Samtliga kontrollerade ärenden uppfyller kontrollmomentens krav. 

Personalperspektivet 

Kontrollmoment; 
Samtliga förordnade stödpersoner ska inkomma med kvartalsredovisning 
över uppdraget. 

Utförande: 
Genomgång och avstämning av inkomna kvartalrapporter. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstingelsormiand@dllse 

ORO NR 232100-0032 CAUsers NkajohVkppDatalLocaftMicrosoftWindows \Temporary Intemet Files \Content.Ouftook\2W8RZ255Untemkontroll avrapport nr 2 2017.docx 
• Utskriftsdatum: 2017-11-27 08:54 SID 1(3) 



LANDSTINGET SÖRMLAND 

Resultat: 
Det framkommer brister i kvartalredovisningen från några av de förordnade 
stödpersonerna. Här visade det sig att det är några av de förordnade 
stödpersonerna som inte rapporterar in kvartalsredovisningen. Information 
om rapporteringskrav har tidigare i år lämnats muntligen till stödpersonema. 
Ett informations brev ska nu skrivas och skickas till samtliga stödpersoner 
innehållande kravet på återrapportering för utbetalning av arvode 

Process- förn else ers ektivet 

Kontrollmoment; 
Månatliga ärendesammanställningar och statistik når samtliga aktuella 
verksamhetschefer, divisionschefer, vård- och omsorgschefer och övriga 
intressenter. 

Utförande: 
Avstämning att de personer som ska motta utskicken är verksamma samt att 
aktuella/nya verksamhetschefer el motsvarande finns med på sändlistoma. 

Resultat: 
Samtliga av de personer inom verksamheterna som är mottagare av 
utskicken har mottagit dessa. 

Miljöperspektivet 

Kontrollmoment: 
Möjlighet till samåkning i samband med tjänsteresa och politiska uppdrag. 

Utförande: 
Ta del av reseräkningar för både tjänstemän och ledamöter. 

Resultat: 
Samåkning samt kollektiva färdmedel undersöks alltid i samband med resa. 
Reseräkningar visar att samåkning sällan görs i samband med politiska 
uppdrag. 

Ekonomiperspektiv 

Kontrollmoment: 
Inrapportering till ekonomienheten enligt anvisning och beslut. Två gånger 
per år ska verksamheten rapporteras enligt landstingets styrmodell. Detta 
vid delårsrapportering samt verksamhetsberättelse. Utöver det ska två 
kvartalrapporteringar göras, vilka i huvudsak är inriktade mot 
ekonomiperspektivet. 

Utförande: 
Se till att aktuella inrapporteringsdatum följs. 

ORG NR 232100-0032 • CAUsers NhajjohtAppData‘LocalVdicrosoftWindows \Temporary Internet Filen \Content.OullooK2W8RZ255Untemkontroll art-apport nr 2 2017.docx 
• Utskriftsdatum: 2017-11-27 08:54 
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Resultat: 
Nämnden har under året haft problem med att kunna fatta beslut i den 
tidsordning som fullmäktige kräver. Detta på grund av att 
sammanträdesdatumen inte stämt överens med inrapporteringsdatum. Ett 
arbete med att få nämndsammanträdena att stämma överens med 
landstingets årshjul är påbörjat inför kommande år. 
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LANDSTINGET SÖRMLAND 

Gemensam Patientnämnd 

 

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR 

El 701-0000306 
Anna Wångmar 2017-01-23 

Gemensamma patientnämnden 

Internkontroll 2017 

Ärendebeskrivning 

Med intern kontroll menas alla rutiner som syftar till att säkerställa att 
landstingets verksamheter bedrivs effektivt och korrekt och att säkra 
landstingets tillgångar och förhindra förluster, samt att skydda personalen 
mot oberättigade misstankar om oegentligheter. 

Syftet med internkontroll är att säkerställa att det finns rutiner samt att 
kontrollera om rutinerna följs för ett område. Det ingår också att granska om 
rutinerna är relevanta. Det innebär att kontrollen inte syftar till att bedöma 
om målen uppnås, utan om systemet med rutiner fungerar för att mäta och 
nå målet. 

Kravet på intern kontroll utgår från kommunallagens bestämmelser om god 
ekonomisk hushållning, vari även ingår krav på en effektiv organisation och 
verksamhet. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom 
respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse 
att 

• en organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde 

• landstingsövergripande reglementen, policys, regler och anvisningar 
följs 

• regler och anvisningar för den interna kontrollen utformas i enlighet 
med de lokala förutsättningarna samt att dessa formuleras och antas 
av nämnden 

Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. Resultatet av uppföljning av den interna kontrollen ska, med 
utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 

Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@d11.se 
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Metod 

De fem olika perspektiven; medborgarperspektivet, personalperspektivet, 
process- och förnyelseperspektivet, miljöperspektivet samt 
ekonomiperspektivet, i landstingets mål- och budget ligger som grund för 
nämndens plan. Utifrån dessa områden har nämnden valt ut ett aktuellt 
kontrollområde per perspektiv. 

För att prioritera mellan tänkbara kontrollområden har en bedömning gjorts 
av vilka områden som är mest angelägna att ta med i planen. 

För genomförandet av kontrollen kommer enhetschef för nämndens kansli 
att engageras i kontrollarbetet 

Resultatet av internkontrollen kommer att redovisas vid den gemensamma 
patientnämndens sammanträde den 19 april samt den 4 december 2017. 

Interkontrollplan 2017 

Kontrollområde Kontrollmoment Utftirare 
Medborgarperspektiv Handläggningstider. 

När skriftliga ärenden inkommer ska 
mottagningsbekräftelse samt begäran 
om yttrande skickas inom 

• mottagningsbekräftelse inom 
två arbetasdagar 

• begäran om yttrande inom fem 
arbetsdagar 

Utförande: 
5 % av antalet inkomna ärenden ska 
slumpmässigt väljas ut för kontroll av 
ovan nämnda delar. 

Enhetschef 

Personalperspektiv Samtliga förordnade stödpersoner ska 
varannan månad inkomma med 
redovisning över uppdraget för att 
arvode ska utbetalas. 

Utförande: 
Genomgång och avstämning av 
inkomna rapporter. 

Enhetschef 

Process- 
förnyelseperspektiv 

Månatliga ärendesammanställningar 
och statistik når samtliga aktuella 
verksamhetschefer, divisionschefer, 
vård- och omsorgschefer och övriga 
intressenter. 

Enhetschef 
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Utförande: Avstämning att de personer 
som mottagit utskicken är verksamma 
samt att aktuella/nya 
verksamhetschefer el motsvarande 
finns med på sändlistorna. 

 

Milj öperspektiv Förorda samåkning i samband med 
tjänsteresa och sammanträden. 

Enhetschef 

 

Utförande: Ta del av reseräkningarna. 

 

Ekonomiperspektiv Inrapportering till ekonomienheten 
enligt anvisning och beslut. Två gånger 
om året ska verksamheten rapporteras 
enligt landstingets styrmodell. Detta 
vid delårsrapportering och 
verksamhetsberättelse. Utöver det ska 
två kvartalsrapporteringar göras, vilka 
är inriktade mot ekonomiperspektivet. 

Enhetschef 

 

Utförande: Se till att aktuella 
inrapporteringsdatum följs. 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

Sammanträde med nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Datum: 2017-11-03 kl. 9.00 — 11.50 

Plats: Sal Flen, Stadshuset i Flen 

Ledamöter: Landstinget 
Jacob Sandgren (S) ordförande 
Lena Zeller (L) 
Inga-Lill Fredriksson (C) 
Nadim Hassen (MP) 
Kirsi Fransson (VfP) 
Anniola Nilsson (M) 

Kommunerna 
Mikael Edlund (S) 1:a vice ordf, Eskilstuna 
Birgitta Danielsson (S), Trosa, ersätter Martina 
Johansson (C) 2:a vice ordf 
Monica Lindell RyMn (S), Strängnäs 
Ulrica Truedsson (S), Katrineholm 
Robert Skoglund (S), Vingåker 
Veronica Andersson (S), Nyköping 
Linus Fogel (S), Oxelösund 
Daniel Ljungkvist (S), Flen 
Ingrid Jerneborg Glimne, Gnesta 

Ersättare: Landstinget 
Camilla Holmgren (S) 
Britta Bergström (S) 
Barbro Petersson (KD) 
Christer Sundqvist (M) 

Kommunerna 
Therese Alwert (S), Gnesta 
Irene Sandqvist (M), Vingåker 

Sekreterare: Kajsa Johansson 

Medverkande: Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd 
socialtjänst och vård 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155-24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dll.se Org.nr: 232100— 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

Justerade §§ 24 - 30 
paragrafer 

Vid protokollet: 

Kajsa Johansson 
Sekreterare 

Justeras: 

Jacob Sandgren (S) Ingrid Jemeborg Glimne (M) 
Ordförande Gnesta kommun 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÅGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

Innehållsförteckning 

Beslutsärenden 

§ 24/17 Fastställande av dagordning 

§ 25/17 Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 3 november 
2017 

§ 26/17 Revidering av riktlinjer för samverkan inom 
missbruks- och beroendevården 

§ 27/17 Överenskommelse om samverkansrutiner 
avseende hälsoundersökning i anslutning till 
att barn och unga personer 18-20 år placeras 
för vård utanför det egna hemmet 

§ 28/17 Avskrivning av fordran utställd av FoU i 
Sörmland 

§ 29/17 Sammanträdesdatum 2018 NSV 

iS 30/17 Anmälningsärenden och delegationsbeslut 
2017-11-03 

NSV17-0025-1 

NSV17-0024-1 

NSV17-0023-1 

NSV17-0022-1 

NSV17-0006-8 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLAGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

§ 24/17 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDL AGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

§ 25/17 Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 3 november 
2017 

• Infoimation från Flens kommun 
• Margret Ohlsson, projektledare på socialförvaltningen i Flen, 

presenterar pågående projektet Flera friska år Flen: ett projekt för 
livskvalité och hälsa 

• Verksamhetschefens information, Monika Agnedal 
• Status gällande trygg och effektiv utskrivning. 22 november hålls 

en final av innovationsprojektet trygg, säker 86 effektiv utskrivning 
- förändra Radikalt. 

• Anna Wångmar, enhetschef patientnämnden kansli, informerar om 
patientnämndens arbete och syfte, samt brister i information om utskriven 
patient. 

• Maria Isaksson, och Magnus Eriksson, dietister i Nutritionsrådet, 
informerar om 2016-års resultat från nattfastemätning hos landstinget och 
länets kommuner. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-11-03 

 

DIARJENUMMER 

NSV17-0001-11 

§ 26/17 Revidering av riktlinjer för samverkan inom 
missbruks- och beroendevården 

Diarienummer: NSV17-0025 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-11-03 § 26/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Länsstyrgruppen får i uppdrag att revidera riktlinjer för samverkan inom missbruks-
och beroendevården. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Sörmlands riktlinjer för missbruks- och beroendevård behöver revideras med 
anledning av lagändringar. Från och med den 1 januari 2018 ingår problem med 
spel om pengar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Lagändringen 
innebär bland annat att kommuner och landsting/regioner åläggs att förebygga 
spelproblem och att erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga 
spelproblem. Med anledning av lagändringen kommer de berörda nationella 
myndigheterna att initiera arbete för att öka kunskapen om stöd och behandling 
till personer med spelproblem. Tidplanen för revideringen av riktlinjerna behöver 
därför anpassas till det arbete som sker på nationell nivå. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-10-25 
Riktlinjer för samverkan inom missbruks- och beroendevården 

Beslutet expedieras till 

Länsstyrgruppen 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HAMDLAGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

§ 27/17 Överenskommelse om samverkansrutiner 
avseende hälsoundersökning i anslutning 
till att barn och unga personer 18-20 år 
placeras för vård utanför det egna hemmet 

Diarienummer: NSV17-0024 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-11-03 § 27/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Överenskommelse om samverkansrutiner avseende hälsoundersökning i 
anslutning till att barn och unga personer 18-20 år placeras för vård utanför det 
egna hemmet godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Sedan 1 januari 2014 finns frivilligt tecknade överenskommelser och 
samverkansrutiner mellan Landstinget Sörmland och kommunerna om 
läkarundersökning i samband med att barn och unga ska vårdas utanför det egna 
hemmet. De frivilligt tecknade överenskommelserna upphör med anledning av 
nya bestämmelser som infördes i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen, 
den 15 april 2017, om att kommuner och landsting ska ingå överenskommelser 
om samarbete om barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. 

Samverkansrutinerna är reviderade utifrån de nya bestämmelserna och 
erfarenheter som är gjorda inom socialtjänsten samt berörda verksamheter inom 
landstinget under perioden med de frivilligt tecknade överenskommelserna. 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-10-25 
Överenskommelse om samverkansrutiner - hälsoundersökning i anslutning till att 
barn och unga personer 18-20 år placeras för vård utanför det egna hemmet 

Beslutet expedieras till 

Läns styrgruppen • 
Cecilia Moore, utvecklingsledare FoU i Sörmland 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLAGGAItE 

 

DATUM 

2017-11-03 

 

DIAREENI~ER 

NSV17-0001-11 

§ 28/17 Avskrivning av fordran utställd av FoU i 
Sörmland 

Diarienummer: NSV17-0023 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-11-03 § 28/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Fordran utställd av FoU i Sörmland avskrivs. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Sörminkasso har avslutat ett inkassoärende gällande en fordran på ett företag som 
gått i konkurs och nämnden föreslås avskriva fordran. Kostnaden har redan 
belastat resultatet under 2016 eftersom landstinget löpande gör bokföringsmässiga 
avskrivningar av befarade förluster. Det innebär att beslutet inte kommer att få 
någon ny resultatpåvekan för verksamheten 2017. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-10-05 
Medelande om avslut från Sörminkasso, daterat 2017-01-18 

Beslutet expedieras till 

Susanne Gårdö, redovisningschef 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL 

 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-11-03 

 

DIARIENUMMER 

NSV17-0001-11 

§ 29/17 Sammanträdesdatum 2018 NSV 

Diarienummer: NSV17-0022 

Behandlat av Mötesdatum Ärenden-

 

1 Nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

2017-11-03 § 29/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Sammanträdesdatum för nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, 
klockan 09.00 — 12.00, år 2018 blir: 

Vårterminen: 9 mars, 19-20 april, 1 juni 

Höstterminen: 14 september, 2 november, 14 december 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård ska utse datum för 
sammanträden 2018 samt de orter nämnden ska sammanträda på. Nämnden 
tillämpar en turordningslista där huvudmännen turas om att vara värd för 
sammanträdet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-09-11 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Kajsa Johansson, nämndsekreterare 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 —24 50 00 E-post: landstingelsormland@d11.se Org.nr: 232100— 0032 

SID 10(11) 



LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-11-03 NSV17-0001-11 

§ 30/17 Anmälningsärenden och delegationsbeslut 
2017-11-03 

Diarienummer: NSV17-0006 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-11-03 § 30/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Redovisningen godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Samrnanfattning 

Följande handlingar och delegationsbeslut anmäls vid nämnden sammanträde 

Närvård Sörmland 
- Överenskommelse om samarbete kring personer med psykiska 

funktionsnedsättningar — påskriven av samtliga huvudmän 
Samverkansriktlinjer för kommunerna och landstinget i Sörmland — 
påskriven av samtliga huvudmän 

Division medicinsk service 
- Upphandling av kommunikationshjälpmedel 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-09-13 

Beslutet expedieras till 

Akten 
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SÖRMLAND 

 

PROTOKOLL Gnesta kommun 

Ink: 2017 -12-21 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-12-08 

 

Dnr:  
fkärtemelläggning•  

    

Sammanträde med nämnden för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Datum: 2017-12-08 kl. 12.00 — 13.00 

Plats: Safiren, Drottninggatan 19, Katrineholm 

Ledamöter: Landstinget 
Jacob Sandgren (S) ordförande, §§ 31-34 
Camilla Holmgren (S), tjänstgör för Lena Zeller (L), §§ 31-34 
Inga-Lill Louise Fredriksson (C), §§ 31-34 
Nadim Hassen (MP), §§ 31-34 
Kirsi Fransson (VfP), §§ 31-34 
Barbro Petersson (KD), tjänstgör för Anniola Nilsson (M), §§ 31-34 

Kommunerna 
Birgitta Danielsson (S) Trosa, tjänstgör för Martina, §§ 31-34 
Johansson (C) 2:a vice ordf. 
Ulrica Truedsson (S) Katrineholm, §§ 31-34 
Robert Skoglund (S) Vingåker, §§ 31-34 
Veronica Andersson (S) Nyköping, §§ 31-34 
Solveig Lindblom (S) Oxelösund, tjänstgör för Linus Fogel (S), 
§§ 31-34 
Daniel Ljungkvist (S), Flen, §§ 31-34 
Ingrid Jerneborg Glimne (M) Gnesta, §§ 31-34 

Ersättare: Landstinget 
Britta Bergström (S), §§ 31-34 

Kommunerna 
Birgitta Carlheim-Gyllensköld (M) Katrineholm, §§ 31-34 
Marjo Gustafsson (S) Nyköping, §§ 31-34 

Sekreterare: Monika Agnedal 

Medverkande: Monika Agnedal, verksamhetschef regionalt stöd socialtjänst och 
vård 
Carina Forsman Björkman, FOU-chef 
Monika Andersson, regional samordnare vård- och omsorgscollege 
Inger Eklind, närvårdskoordinator 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLAGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-12-08 NSV17-0001-13 

Justerare Jacob Sandgren (S) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) 

Justerade §§ 31 - 34 
paragrafer 

Vid protokollet: 

Monika Agnedal 
Sekreterare 

Justeras: 

Jacob Sandgren (S) Ingrid Jerneborg Glimne (M) 
Ordförande 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLL 

HANDLAGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-12-08 NSV17-0001-13 

Innehållsförteckning 

Beslutsärenden 

§ 31/17 Fastställande av dagordning 

§ 32/17 

§ 33/17 

34/17 

Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 8 december 
2017 

Verksamhetsplan med budget 2018-2020 
regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Trygg hemgång och effektiv samverkan - 
riktlinjer för samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i sluten vård i 
Sörmland 

NSV17-0026-1 

NSV17-0027-1 
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2017-12-08 NSV17-0001-13 

§ 31/17 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickad handling. 
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§ 32/17 Information vid nämnden för samverkan 
kring socialtjänst och vård den 8 december 
2017 

• Den 9 mars 2018 sammanträder nämnden för samverkan kring socialtjänst och 

vård under en heldag. Nämndens ledamöter och ersättare ombedes prioritera 
nämndsammanträdet även om Socialstyrelsen samma dag anordnar seminarium 

inom ämnesområdet demens. 

• Monika Agnedal, verksamhetschef regional samverkan socialtjänst och vård, och 

Inger Eklind, närvårdskoordinator, informerar om att Sörmlands arbete med trygg 

och effektiv utskrivning från slutenvård presenterats för samverkansnämnden 

Uppsala-Örebroregionen. 
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2017-12-08 NSV17-0001-13 

§ 33/17 Verksamhetsplan med budget 2018-2020 
regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Diarienummer: NSV17-0026 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-12-08 § 33/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020 regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Första delen av verksamhetsplanen beskriver uppdrag och mål för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård, NSV samt uppdraget för det regionala stödet 
för samverkan kring socialtjänst och vård. 

Därutöver beskrivs också samverkan i länet och nationellt. Eftersom uppdraget även 
omfattar samordning av de övriga delarna så beskrivs också hur delarna hänger ihop 
och hur de finansieras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-11-28 
Verksamhetsplan med budget 2018-2020 regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård 
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Beslutet expedieras till 

Samtliga kommunstyrelser i Sörmland 
Landstingsstyrelsen 
Carina Forsman-Björkman, FoU-chef 
Peter Svedin, verksamhetschef hjälpmedelscentralen 
Monica Andersson, regional samordnare Vård och omsorgscollege 
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§ 34/17 Trygg hemgång och effektiv samverkan - 
riktlinjer för samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i sluten vård i 
Sörmland 

Diarienummer: NSV17-0027 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-12-08 § 34/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

1. Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i 
Sörmland godkänns. 

2. Nämndens ordförande får löpande fatta beslut om riktlinjerna behöver revideras. 
Dessa ordförandebeslut anmäls vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Yrkande 

Ordföranden Jacob Sandgren yrkar på ett tillägg att nämndens ordförande får 
löpande fatta beslut om riktlinjerna behöver revideras. Dessa ordförandebeslut 
anmäls vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det 
bifalls. 

Sammanfattning 

Utgångspunkt för riktlinjerna är den länsgemensamma överenskommelsen mellan 
landstinget och kommunerna i Sörmland. Denna överenskommelse med riktlinjer 
ersätter tidigare regelverk gällande vårdplanering och betalningsansvar. Begreppet 
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vårdplanering som använts tidigare ersätts med samordnad individuell planering 
(SIP). 

Riktlinjerna avser att förebygga behov av sluten vård och stödja en trygg och 
effektiv hemgång för patienter som vid utskrivning från den slutna vården bedöms 
ha behov av: 

• kommunens socialtjänst 
• kommunens hälso- och sjukvård 
• landstingets primärvård i egen eller privat drift 
• landstingets öppna psykiatriska vård (ej rättpsykiatrisk vård) eller annan 

öppenvård 

Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom 
hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset. 

Gemensam värdegrund i arbetet. 
• Vi bemöter patienten, deras anhöriga och varandra med respekt och med ett 

generöst och prestigelöst förhållningssätt 
• Vi skapar förutsättningar till delaktighet för patienter, anhöriga och 

samarbetsparter 
• Vi ser till att patienten och dennes anhöriga är välinformerade 
• Vi samarbetar så att patienten får en trygg och smidig utskrivning 
• Vi tar personligt ansvar både för vår del och för helheten så att patienten får vård 

och omsorg utan avbrott i ansvarskedjan 
• Vi underlättar för mottagaren genom att i god tid överlämna information — "Rätt 

från mig blir lätt för dig" 

En trygg och säker utskrivning från sluten vård ska bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. Det samlade behovet av insatser efter hemgång samt 
vilken enhet som är ansvarig för respektive insats ska klargöras inför utskrivning. 
Personalen ska särskilt beakta anhörigas delaktighet, utifrån samtycke från 
patienten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-11-28 
Trygg hemgång och effektiv samverkan - riktlinjer församverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Länsstyrgruppen 
Akten 
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§ 33/17 Verksamhetsplan med budget 2018-2020 
regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Diarienummer: NSV17-0026 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-12-08 § 33/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020 regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård godkänns. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Sammanfattning 

Första delen av verksamhetsplanen beskriver uppdrag och mål för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård, NSV samt uppdraget för det regionala stödet 
för samverkan kring socialtjänst och vård. 

Därutöver beskrivs också samverkan i länet och nationellt. Eftersom uppdraget även 
omfattar samordning av de övriga delarna så beskrivs också hur delarna hänger ihop 
och hur de finansieras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-11-28 
Verksamhetsplan med budget 2018-2020 regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård 
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DATUM DIARIENUMMER 

2017-12-08 NSV17-0026-3 

Beslutet expedieras till 

Samtliga kommunstyrelser i Sörmland 
Landstingsstyrelsen 
Carina Forsman-Björkman, FoU-chef 
Peter Svedin, verksamhetschef hjälpmedelscentralen 
Monica Andersson, regional samordnare Vård och omsorgscollege 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 

Kajsa Johansson 2017-11-28 NSV17-0026-1 
Administrativa enheten 

ÄRENDEGÅNG MÖTESDATUM 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 2017-12-08 
vård 

Verksamhetsplan med budget 2018-2020 regionalt stöd för 
samverkan kring socialtjänst och vård 

Förslag till beslut 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Verksamhetsplan och budget 2018-2020 regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård godkänns. 

Sammanfattning 

Första delen av verksamhetsplanen beskriver uppdrag och mål för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård, NSV samt uppdraget för det regionala stödet 
för samverkan kring socialtjänst och vård. 

Därutöver beskrivs också samverkan i länet och nationellt. Eftersom uppdraget även 
omfattar samordning av de övriga delarna så beskrivs också hur delarna hänger ihop 
och hur de fmansieras. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts i länsstyrgruppen, liksom i presidiet för nämnden för 
samverkan kring socialtjänst och vård. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan med budget 2018-2020 regionalt stöd för samverkan kring 
socialtjänst och vård 

Beslutet expedieras till 

Samtliga kommunstyrelser i Sörmland 
Landstingsstyrelsen 
Carina Forsman-Björkman, FoU-chef 
Peter Svedin, verksamhetschef hjälpmedelscentralen 
Monica Andersson, regional samordnare Vård och omsorgscollege 
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Verksamhetsplan 2018 -2020 

Nämnden för samverkan inom socialtjänst och vård, NSV 

• Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

• FoU i Sörmland 

• Hjälpmedelscentralen 

• Vård — och omsorgscollege 

Innehåll 
Denna verksamhetsplan innehåller fyra olika avsnitt: 

1. Verksamhetsplan med budget för regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

samt nämndens övergripande mål 

2. Verksamhetsplan med budget för FoU i Sörmland 

3. Verksamhetsplan med budget för hjälpmedelscentralen 

4. Verksamhetsplan med budget för vård- och omsorgscollege 

Avsnitt 1 beskriver syfte, ansvarsområde och övergripande mål för NSV samt uppdraget för det 

regionala stödet för samverkan kring socialtjänst och vård. Avsnitt 2-4 innehåller verksamhetsplan 

med mål och budget för respektive verksamhet. 

NSVs syfte, ansvarsområde och mål 

Syfte 
Syftet med en gemensam nämnd för samverkan och utveckling av socialtjänst och delar av hälso- och 

sjukvården i Sörmland är att; 

• Tillvarata de synergier som ligger i att samverka i hela regionen mellan de olika 

huvudmännen 

• Öka effektivitet inom berörda verksamheter 

• Förbättra kvaliteten inom berörda verksamheter 

• Skapa en region med så likvärdig service som möjligt inom berörda områden 

Ansvarsområde 
NSV är driftsnämnd för följande verksamheter: 

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 

• FoU i Sörmland 

• Hjälpmedelsförsörjningen 

• Vård- och omsorgscollege 



Därutöver har NSV ansvar för att samverkan mellan Landstinget och länets kommuner utvecklas när 

det gäller: 

• Barn- och unga som behöver särskilt stöd 

• Riskbruk, missbruk- och beroendevård 

• Äldre 

• Personer med funktionsnedsättning 

• Personer med psykisk ohälsa och sjukdom 

NSV utgör den regionala politiska nivån för samverkan och utveckling av socialtjänst och angränsande 

hälso- och sjukvård. Överenskommelser, handlingsplaner och riktlinjer på länsnivå, inom nämndens 

ansvarsområde fastställs av NSV. 

Mål 

De övergripande mål som NSV fastställer ska stödja nämndens syfte. 

• Alla nämndens diskussioner och beslut ska präglas av samverkan och leda till samverkan 

• Alla nämndens beslut ska tas med individen i fokus 

• Nämndens möten ska leda till att kunskapsutbyte sker 

Under 2018 kommer NSV att ha särskilt fokus på arbetet kring barn och unga, arbetet med trygg och 

effektiv utskrivning från slutenvård, samt uppdrag kring personer med psykisk ohälsa 

Mål för barn och unga 
• Att följa antalet barn, placerade utanför det egna hemmet, som erbjuds hälsoundersökning 

Mål för äldre 
• Sörmlänningarna får rätt och säker vård på rätt plats i rätt tid. Måttet är hur många dagar 

patienter vistas i slutenvård efter att de bedömts som utskrivningsklara. 

• Sörmlänningar känna sig trygga och självständiga med sin vård och omsorg efter 

sjukhusvistelse. 

Mål för personer med psykisk ohälsa 
• Sörmlänningarna får rätt och säker vård på rätt plats i rätt tid. Måttet är hur många dagar 

patienter vistas i slutenvård efter att de bedömts som utskrivningsklara. 

• Följa upp resultat och genomföra insatser med stöd av analyser som gjorts efter 

inventeringen 2017 

• Följa upp PRIO-satsningen 

• En brukarrevision av missbruksvården ska genomföras 

Regionalt stöd för samverkan kring socialtjänst och vård 
I Sörmland finns en struktur för samverkan i länet. Samtliga kommuner i länet och landstinget har 

bidragit till att upprätthålla och utveckla den Sörmländska strukturen för samverkan. Det är ett stort 

antal medarbetare från länets 10 huvudmän som bidrar med sin tid och kompetens i de grupper som 

ingår i strukturen. 



Samverkan i länet 
Den regionala samverkans- och stödstödstrukturen ska stödja samverkan mellan huvudmännen i 

länet och ge stöd till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och användning av kunskap inom 

socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Samverkan underlättas av att det finns en befintlig 

struktur dit nya frågor kan lyftas. Det underlättar uppstart av nya gemensamma arbetsuppgifter och 

det innebär att förankring av nya frågor sker parallellt med att arbetet bedrivs. Exempel på frågor 

som hanteras gemensamt är: 

• Nationella programområden för kunskapsstyrning 

• Nationella överenskommelser 

• Statliga utredningar 

• Nya lagar och lagförslag 

• Länsövergripande förändringsarbete som påverkar både kommuner och Landsting 

Uppdraget innebär även att utveckla samverkan med andra aktörer i regionen. Exempel på aktör där 

samverkan sker är Mälardalens högskola genom avtal om verksamhetsförlagd utbildning, 

Regionförbundet Sörmland när det gäller välfärdsteknologi och patient- och anhörigföreningar 

Samverkan med nationell nivå 
Den regionala samverkans- och stödstrukturen utgör också en ingång till länet för nationella 

myndigheter och organisationer när det gäller frågor om socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård. Syftet med det nationella stödet för att utveckla en regional nivå var dels för att stärka det 

regionala samarbetet och utvecklingen av en evidensbaserad socialtjänst och angränsande hälso- och 

sjukvård, dels för att bidra till byggandet av en långsiktigt hållbar regional samverkan- och 

stödstruktur. 

Under 2017 har det skett en utveckling från de tidigare fördelade statsbidragen till en form för 

långsiktigt samarbete genom dialog mellan SKL, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och 

stödstrukturerna, RSS. Det har genomförts partnerskapsdialoger med länen under 2017. 

Nämndens tjänstemannastöd 
Nämnden får sitt tjänstemannastöd genom Sörmlands struktur för samverkan. Närmast under 

nämnden finns en verksamhetschef som ingår i den länsstyrgrupp som tillika är beredningsgrupp till 

NSV. I länsstyrgruppen ingår kommunernas socialchefer, vård- och omsorgschefer eller motsvarande 

tillsammans med berörda divisionschef och närvårdskoordinatorer i landstinget, och chefen för FoU i 

Sörmland. Samordningen av stödet sker dels genom det regionala stödets verksamhetschef och 

genom länets tre närvårdskoordinatorer. Utöver detta har nämnden även stöd av en 

nämnsekreterare. 

Tjänstemannaorganisationen är inte en sammanhållen arbetslinje utan olika delarna av nämndens 

ansvarsområde finns i olika organisationer. Som bilden nedan visar så har hjälpmedel och vård- och 

omsorgscollege ingen organisatorisk koppling till det regionala stödet men deras ärenden samordnas 

och bereds av länsstyrgruppen. FoU i Sörmland är organiserat i linje med det regionala stödet. 



NSV 

Vård och 

omsorgscollege 

Regionalt stöd 

för samverkan 

inom 

socialtjänst och 

vård 

FoU i S Hjälpmedel 

Finansiering 
Nämndens verksamheter finansieras på olika sätt och måste därför redovisas och följas upp var för 

sig. Tjänstemannastödet på regional nivå, FoU i Sörmland och Vård- och omsorgscollege är 

huvudsakligen finansierat vi medlemsavgifter, delvis via Regionförbundet. Därutöver finns övriga 

intäkter inom FoU i Sörmlands verksamhet. Hjälpmedelsdelen finansieras genom egenavgifter och 

huvudmännens kostnader för förskrivna hjälpmedel. 

Eventuella överskott i NSVs budget, som redovisas i samband med bokslut 2017 kan inte ingå i 

Landstingets totala resultat eftersom det är medel som tillhör länets kommuner och landsting. De har 

tidigare redovisats som balanserade medel men kommer fortsättningsvis att hanteras som eget 

kapital. 

Finansiering efter regionbildningen 
Under 2018 behöver det tas fram ett förslag på hur det regionala stödet ska finansieras efter att 

Sörmland bildat region. 

Detta gäller för fler av NSV:s verksamheter som i dag är finansierade genom medlemsavgifter. Vård-

och omsorgscollege och verksamhetschef för det regionala stödet är helt finansierade genom 

medlemsavgifter via Regionförbundet. FoU i Sörmland har både egen medlemsavgift samt en mindre 

del via Regionförbundet. 

Eftersom det är oklart hur finansieringen ser ut efter 2018 kan budget endast tas fram för ett år i 

denna verksamhetsplan. 



Budget 2018 

Tkr 

 

2018 

Verksamhetens intäkter 

  

Regionförbundet Sörmland 

 

1400 

Övriga intäkter 

 

189 

Överfört från 2017 

  

S:a verksamhetens intäkter 

 

1589 

   

Verksamhetens kostnader 

  

Personalkostnader 

 

1231 

Övriga kostnader 

 

358 

S:a verksamhetens kostnader 

 

1589 

   

Resultat 

 

0 
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1. Inledning 

Forskning och utveckling i Sörmland (FoUiS) är en länsgemensam resurs för länets kommuner och 

landsting. Verksamheten omfattar alla socialtjänstens målgrupper och är samma målgrupper som 

ingår i Länsstyrgruppens uppdrag. Verksamheten ingår i uppbyggandet av att stärka långsiktiga 

regionala strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande delar av hälso-

och sjukvården i Sörmland. 

2. Vision, verksamhetsidé och värdegrund 

2.1 Vision 

FoUiS vision är att länets välfärdsaktörer erbjuder välfärdstjänster baserat på bästa tillgängliga 

kunskap. 

2.2 Verksamhetside 

FoUiS är en resurs för hållbar utveckling av samverkan, kvalitet och kompetens i kommuner och 

landsting i Sörmland. FoUiS bygger broar mellan forskning och praktik. 

2.3 Värdegrund 

FoUiS fundament: 

• Humanistisk människosyn 

• Lärande organisation 

• Flexibilitet 

• Innovation 

3. Verksamhetens uppdrag 

FoU i Sörmland stödjer utvecklingen av en evidensbaserad praktik (EBP) inom kommuner och 

landsting, med syfte att erbjuda patienter, brukare och anhöriga insatser som bygger på bästa 

tillgängliga kunskap. 

Det innebär att: 

• Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och kunskapsanvändning, 

• Främja och utveckla former för delaktighet, 

• Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och innovation 

4. Organisation 

Huvudman för FoUiS är Landstinget Sörmland. Den gemensamma nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård (NSV) har driftsansvar för verksamheten. FoU-styrelsen utövar den praktiska 

styrningen av FoU-verksamheten. Länsstyrgrupp Närvård utser representanter till FoU-styrelsen 

och ledamöterna väljs på tre års mandat. I FoU-styrelsen ingår representanter från Länsstyrgrupp 

Närvård som socialchefer eller motsvarande från kommunerna, chef för kvalitets- och 

utvecklingsstaben, samt en närvårdskoordinator från Landstinget Sörmland. I styrelsen ingår även 
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chef för FoUiS, verksamhetschef för Regionalt stöd, verksamhetschef från Mälardalens högskola 

(MDH), chef för FoU-centrum, chef för 1PrimUS och sekreterarstöd från FoUiS ledningsgrupp. 

Samverkansstruktur kommuner och landsting i Sörmland 

FoUiS verksamhet leds av FoU-chefen. Lokaler där verksamheten utgår ifrån finns på 

Drottninggatan 166 i Eskilstuna. 

5. Läshänvisning 

1 Verksamhetsplanen för 2018-2020 används beteckningen brukare för alla personer som är 

mottagare av tjänster eller ingår i socialtjänstens ansvarsområde eller angränsande hälso- och 

sjukvård. 

6. Bidra till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 

kunskapsanvändning 

FoUiS bidrar till att initiera och inspirera till kunskapsutveckling, kunskapsspridning och 

kunskapsanvändning. FoUiS arbetar med att skapa forum för kunskaps-och erfarenhetsutbyte 

inom och mellan kommuner och landsting, samt olika samverkansformer. FoUiS erbjuder även 

metodstöd vid planering, uppföljning och utvärdering. 

FoUiS fortsätter spridning av den kunskap som Socialstyrelsen och andra myndigheter tar fram 

inom området och som är viktig för att skapa förutsättningar för EBP (Evidensbaserad praktik) 

inom området. 

PrimUS ligger under landstinget och arbetar tillsammans med högskolor och universitet, bland annat för 
att utveckla primärvården. 
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6.1 Gemensamt för alla områden 

FoUiS bidrar med att sprida information från nationell nivå, till exempel ny lagstiftning, nationella 
riktlinjer, ÖJ, samt kunskapsstöd till de verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och 
sjukvården inklusive tandvården (bara barn- och unga) i Sörmland som berörs. Inom området barn 
och unga sprids information via närdvårdsstrukturen, olika nätverk, möten och information på 
FoUiS:s hemsida. Vid behov kommer FoUiS bidra vid implementering av nationella riktlinjer. 

FoUiS arbetar med kompetenshöjande, metoder för samverkan och delaktighet, systematiskt 
förbättringsarbete, särskilt utsatta grupper och evidensbaserad praktik. 

FoUiS erbjuder samverkan och anhörigstöd, arenor för erfarenhetsutbyte, både mellan kommuner 
och landsting och mellan kommuner. 

Mål 2018 Uppföljning 

FoUiS bidrar till att verksamheter känner till och 
använder metoder för systematiskt 

förbättringsarbete. 

Följa upp antal personer/verksamheter som 
fått utbildning eller handledning. 

Utvärdera varje utbildning och handledning. 

Följa upp hur vi själva använder metoder för 

systematiskt förbättringsarbete. 

FoUiS medverkar i samverkansforum. Följa upp forum och aktiviteter som 

genomförts. 

FoUiS bidrar till ökad kunskap om metoder som 
stärker samverkan och delaktighet. 

Följa upp antal deltagare på utbildningar t.ex. 
SIP, 'MAO och forskningscirklar. 

Utvärdera utbildningar. 

FoUiS erbjuder arenor för erfarenhetsutbyte. Följa upp antal träffar och vilka som 

medverkat. 

FoUiS bidrar till ökad kunskap om en 
evidensbaserad praktik. 

Följa upp aktiviteter. 

FoUiS bidrar till ökad kunskap om särskilt 
utsatta grupper t.ex. placerade barn och unga, 
barn med funktionsnedsättning. 

Följa upp aktiviteter. 

FoUiS bidrar i samverkan kring anhörigstöd. Följa upp aktiviteter t.ex. blandade lärande 

nätverk. 

FoUiS sprider kunskap och erfarenheter av 
projekt som vi är involverade i. 

Följa upp vilka projekt som spridits. 

6.2 Barn- och unga 

FoUiS bidrar till ökade förutsättningar för den sociala barn- och ungdomsvården bland annat i 
enlighet med de mål som beskrivs i den regionala handlingsplanen. 

DMO=Delaktighetsmodellen, ett arbetssätt för att underlätta dialog mellan, i första hand. Personal och 
brukare inom funktionshinderområdet och äldreomsorgen. 
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Mål 2018 Uppföljning 

FoUiS medverkar till att kommunerna kan 
erbjuda grundutbildning till de personer som 
tar uppdrag som jour- och familjehem åt 
socialnämnden, 

FoUiS har i samverkan med det regionala 

nätverket för familjehemsvård planerat och 

genomfört utbildning för utbildare av jour-

och familjehem utifrån lokala behov. 

FoUiS stärker kommunernas och landstingets 
möjligheter att uppmärksamma försummade 
hälso- och sjukvårdsbehov samt 
tandvårdsbehov hos placerade barn och unga. 

FoUiS har erbjudit olika aktiviteter, t ex 

seminarier eller utbildningsinsatser, i syfte att 

öka kunskapen om placerade barns hälsa. 

Vi har i samarbete med representanter från 

verksamheterna reviderat länets 

samverkansrutiner så att de stämmer med de 

nya stöddokumenten hälsa i det reviderade 

BBIC-materialet. 

Följa upp hur många av de placerade barnen 

som blivit undersökta enligt 3BBIC 

hälsoundersökning/tandvårdsundersökning. 

FoUiS bidrar till att öka förutsättningarna för att 

nya socialsekreterare ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter inom den sociala barn- och 
ungdomsvårdens myndighetsutövning med god 
kvalitet och till minskad personalomsättning. 

FoUiS har erbjudit och genomfört 

introduktionsutbildning för nya 

socialsekreterare inom den sociala barn- och 

ungdomsvården. 

Vi har i dialog med MDH, och med hänsyn till 

vad som kommer ut av Socialstyrelsens 

pågående regeringsuppdrag i frågan, tagit 

fram underlag för utbildningsinsatser som 

motsvarar kommunernas behov av 

kompletteringsutbildning för de 

socialsekreterare som saknar 

socionomexamen. 

6.3 Vuxna 

Inom område vuxna samordnar FoUiS utvecklingsarbetet för förbättrat stöd- och behandlings-
insatser vid omhändertagande av berusade personer enligt överenskommelser. 

Mål 2018 Uppföljning 

  

FoUiS samordnar 'LOB-arbetet Följa upp genomfört arbetet 

BBIC står för Barns behov i centrum 
LOB =Lagen om Omhändertagande av Berusade personer 
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6.4 Äldre 

Inom området äldre samordnar FoUiS de olika råd som finns inom samverkansstrukturen och 

processledare för de olika råden finns inom FoUiS. 

Mål 2018 Uppföljning 

Processledare i samverkansråd inom fall, 

nutrition, palliativ vård och demens. 

Följa upp handlingsplaner inom respektive 

råd 

7. Främja och utveckla former för delaktighet 

FoUiS ska tillsammans med verksamheterna driva utvecklingen mot en individcentrerad vård, 

omsorg och stöd. Det sker genom att delaktighet definieras och följs upp, genom handledning till 

verksamheterna och genom utbildning till personal. Individfokus skall ingå som en naturlig del av 

samtal och diskussioner på olika nivåer där FoUiS deltar, och vara integrerat i det förhållningssätt 

som FoUiS förmedlar. 

Anhörigas delaktighet och personalens delaktighet är förutsättningar för individcentrerad vård, 

omsorg och stöd. FoUiS stödjer verksamheters arbete med delaktighet ur ett brett perspektiv med 

fokus på brukare och patient. 

FoUiS strävar efter att information som sprids är användarvänlig och lättillgänglig och att individer 

med egen erfarenhet inkluderas när det är möjligt. 

7.1 Gemensamt för alla områden 

FoUiS driver utveckling mot mer individcentrerad vård och omsorg genom att öka kunskapen hos 

verksamheter, personal, individen själv och anhöriga om individuell delaktighet och metoder för 

delaktighet. 

FoUiS arbetar med att öka kunskapen om rätt till delaktighet och att utveckla och sprida och 

implementera metoder för delaktighet på olika nivåer. 

FoUiS strävar efter att ta tillvara på individers erfarenheter vid planering och genomförande av 

olika aktiviteter, samt att stimulera verksamheter till användardriven innovation. 

Mål 2018 Uppföljning 

FoUiS bidrar till ökade förutsättningar för ökad 

delaktighet. 

Utvärdering av aktiviteter som bidrar till 

ökade förutsättningar för ökad 

delaktighet ex om forskningscirklar ökat 

kunskapen om barn och ungas 

delaktighet 

Följa upp delaktighet i SIP via SIP-kollen. 
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Mål 2018 Uppföljning 

FoUiS tar tillvara på erfarenhet och kunskap i 

relevanta sammanhang. 

Utvärdera aktiviteter. 

FoUiS bidrar till ökad metodkunskap hos brukare 

och brukarrepresentanter. 

Utvärdera aktiviteter. 

FoUiS stimulerar och bidrar med metoder för 

brukarmedverkan. 

Följa upp aktiviteter t.ex. 

informationstillfällen, DMO 

FoUiS stimulerar användardriven innovation. Följa upp projekt där användardriven 

innovation har använts som metod. 

8. Stimulera samverkan kring forskning, utveckling och 

innovation 

För områdena Barn och unga, samt Vuxna och äldre, driver och deltar FoUiS i utveckling av 

metoder och arbetssätt som stimulerar samverkan mellan kommuner och landsting. FoUiS 

medverkar också aktivt i samverkan med aktörer på regional och nationell nivå. Förutom egna 

forskningsledare knyts kontakt med andra forskare och lärosäten. 

FoUiS arbetar med att stärka innovationskompetensen inom kommunerna och landstinget. 

8.1 Gemensamt för alla områden 

FoUiS bidrar till samverkan genom att erbjuda arenor för möten mellan olika verksamheter för 

kunskapsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete. 

FoUiS driver och deltar i relevanta forsknings- och utvecklingsprojekt på lokal, regional och 

nationell nivå. 

Mål 2018 Uppföljning 

FoUiS bidrar till ökad innovationskompetens. Följa upp utbildning i innovationsmodeller. 

FoUiS stimulerar aktiviteter inom 

välfärdsteknik. 

Följa upp aktiviteter som är genomförda 

t.ex. tester av välfärdsteknikslösningar, 

inventering av välfärdsteknik. 

FoUiS medverkar i forskningsarbete inom 

relevanta områden. 

Följa upp pågående och genomförda och 

forskningsprojekt ex forskningscirklar. 

FoUiS medverkar i regionalt och nationellt 

utvecklingsarbete inom relevanta områden. 

Följa upp genomförda och pågående 

utvecklingsarbeten t.ex. revidering av 

program, handlingsplaner, rutiner. 

FoUiS medverkar till fortsättning av inventering 

av välfärdsteknik. 

Följa upp inventeringen. 
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9. Förutsättningar för verksamheten 

9.1 Mål för medarbetare på FoUiS 

FoUiS arbetar aktivt med intern samverkan och kunskapsutbyte. I syfte att vara en lärande 

organisation och få kompetenta och engagerade medarbetare kommer kunskapsdelning och 

feedback mellan medarbetarna och chefen att vara fokus under de kommande verksamhetsåren. 

Kunskapsdelning är en återkommande punkt på dagordningen på arbetsplatsträffarna. Det 

inbegriper analys, tolkning och återkoppling samt utvärdering av insatser som gjorts. Både 

spontan kunskapsdelning och planerade utbildningstillfällen av föredragskaraktär ges utrymme. 

Mål för FoUiS medarbetare är att ha en ständig kompetens-utveckling. 

Mål 2018 Uppföljning 

Vi har kännedom om varandras uppdrag och 

därmed en helhetssyn. 

Följa upp uppdrag som vi samverkat kring 

internt. 

Vi har hög kompetensnivå. Följa upp fortbildning och intern utbildning 

Följa upp individuella 

kompetensutvecklingsplaner. 

Vi tar tillvara varandras kunskap och 

erfarenhet genom ett systematiskt arbetssätt. 

Följa upp och utvärdera arbetsmetoder 

internt. 

FoUiS har en god arbetsmiljö och ett gott 

arbetsklimat. 

Följa upp hur vi arbetar systematiskt med 

arbetsmiljön. 

9.2 Mål för kommunikation 

Att öka kännedomen om FoUiS bland medborgarna i regionen och erbjuda tydlig information om 

vad FoUiS står för och vilka aktiviteter som erbjuds, samt sprida information om FoUiS projekt 

nationellt. 

I syfte att stärka FoUiS varumärke som en trovärdig samarbetspartner ska FoUiS öka 

kännedomen om den verksamhet som bedrivs både på lokalplanet, regionalt och nationellt. Ett 

medel är att genom FoU-dialog öka kommunikationen mellan kommunernas socialtjänst och 

FoUiS. På nationell nivå sprids kunskap om FoUiS muntligt vid konferenser och seminarier samt 

skriftligt genom rapporter och artiklar. 

Mål 2018 Uppföljning 

Ökad kännedom om FoUiS hos vår primära 

målgrupp (personal och chefer inom kommuner 

och landsting i Sörmland). 

Genom att se närvaro på vår hemsida, 

sociala media, och ev uppföljning av 

nyhetsbrevet. 

Ökad kännedom om FoUiS hos allmänheten i 

Sörmland (samt finansiärer och 

uppdragsgivare). 

Genom att se hur mycket vi nämnts/blivit 

omskrivna i lokala media. 

Väl fungerande kanaler för spridning av 

inbjudningar och dylikt. 

Genom vår årliga utvärdering av våra 

utbildningar ser vi om rätt personal har gått 

utbildningen. 
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Mål 2018 Uppföljning 

Att genom kontinuerlig dialog med kommuner 

och landsting få återkoppling om behov och 

utmaningar. 

Följa upp FoU-dialog som genomförts. 

Att öka kännedomen om FoUiS och vår 

verksamhet nationellt. genomförs FoUiS 

genomför 2018 en nationell FoU-konferens. 

Följa upp aktiviteter som genomförs. 

9.3 Mål för Miljö 

FoUiS bedriver ett hållbart och långsiktigt miljöarbete i syfte att minimera belastningen på 

miljön 

Vi väljer tåg eller buss när det är praktiskt genomförbart och i tredje hand miljöbil — vanlig bil 

används när de tidigare alternativen inte är möjliga eller ekonomiskt försvarbara. Flygresor sker 

endast, när det är praktiskt omöjligt att resa på annat sätt. När så är möjligt promenerar eller 

cyklar vi. 

Vid konsumtion har FoUiS strävat efter att konsumera med miljötänk genom att försöka minska 

antalet utskrifter, köpa ekologisk mjölk och kaffe, erbjuda vegetariskt fika, samt vegetarisk lunch 

eller fisk vid event där vi bjuder på mat. Vi sorterar våra sopor. 

Övrigt Vi släcker lampor och stänger av datorer när vi inte är på kontoret. 

9.4 Mål för Ekonomi 

FoU-verksamheten har stabil ekonomi med ändamålsenlig användning av resurser. 

Ekonomiska förutsättningar 
FoUiS är delvis en medlennsfinansierad verksamhet. Medlemsavgiften baseras på invånarantalet i 

kommunerna och landstinget i november året före budgetåret och uppgår till sex kronor per in-

vånare för kommunerna och fyra kronor per invånare för landstinget. Medlemsavgifter erhålls 

också genom Regionförbundet Sörmland som ett stöd, 2018. Utöver medlemsfinansiering söker 

FoU i Sörmland medel från olika forskningsinstitut och andra aktörer som har medel för 

utveckling av välfärdstjänster. FoU i Sörmland strävar efter att hålla nere kostnaderna samtidigt 

som det måste finnas en bred kompetens för att klara uppdraget. Ett exempel på detta är 

tjänsteköp från olika huvudmän på låga tjänstgöringsgrader. 

Eget kapital 
FoUiS har sedan 2008 balanserade medel. Det är medel som förts över mellan åren från ett 

tidigare statsbidrag som verksamheten avser att använda under flera år. I samband med bokslut 

2017 kommer dessa balanserade medel att föras över till eget kapital. Det egna kapitalet ökar 

eller minskar sedan varje år med årets resultat. De medel som FoUiS hade med sig in till 

landstinget 2015 kommer att läggas i eget kapital. Plusresultaten för åren 2015-2017 kommer 

genom denna förändring att lyftas fram i samband med bokslut 2017. Det innebär att det blir ett 

ganska stort plus 2017 som förklaras med ovanstående förändring i redovisningen. Detta görs för 
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att FoUiS ska redovisas enligt de principer som gäller för god redovisningssed. Viktigt att 

understryka att dessa medel tillhör länets 10 huvudmän. 

Finansiering efter regionbildning 

Under 2018 behöver det tas fram förslag på hur FoU i S ska finansieras efter att Sörmland bildat 

region. Frågor som behöver belysas är om det även fortsättningsvis ska vara en 

medlemsfinansierad verksamhet där kommunerna går in med ett visst belopp per invånare och 

år. De medel som idag kommer från Regionförbundet och indirekt är en medlemsfinansiering 

kommer inte att finnas kvar efter 2018. FoUiS behöver en långsiktigt hållbar lösning på 

finansieringen för att utgöra stöd i utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänsten och 

angränsande hälso- och sjukvård och stödja utvecklingen av samverkan mellan huvudmännen. 

Budgetplan 2018 

Intäkter 

 

Verksamhetens intäkter 

 

Medlemsavgifter 2 853 

Medlemsavgifter(Regionförbundet) 705 

Statsbidrag (SKL) 0 

Övriga intäkter* 3 600 

Övriga intäkter** 3 742 

S:a verksamhetens intäkter 10 900 

  

Verksamhetens kostnader 

 

Personalkostnader -8 850 

Lokalkostnader -400 

Övriga kostnader -1 650 

- varav tjänsteköp 

 

S:a verksamhetens kostnader -10 900 

Resultat 0 

* Övriga intäkter från t ex uppdragsutbildningar 
**Övriga intäkter från eget kapital 
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Inledning 

Verksamhetens uppdrag 

Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård tryggar en god, 
effektiv och lättillgänglig hjälpmedelsförsörjning för invånarna i länet. Genom den 
gemensamma nämnden tillgodoses behovet av insyn i verksamheten från samtliga 
huvudmän. 

Den gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård svarar för 
försörjning av hjälpmedel till länets invånare beträffande: 

• Rörelsetekniska hjälpmedel 
• Kognitiva hjälpmedel 
• Kommunikationshjälpmedel 
• Medicinska behandlingshjälpmedel 
• Inkontinenshjälpmedel 
• Synhjälpmedel 
• Hörselhjälpmedel i skola och hem 

Hjälpmedelscentralen ansvarar för: 

• Att följa utvecklingen inom hjälpmedelsområdet 
• Att kvalitetssäkra hjälpmedelsförsörjningen 
• Upphandling och inköp av hjälpmedel 
• Återtagning och rekonditionering 
• Lagerhållning och distribution 
• Konsultation, service och underhåll 
• Anpassning av hjälpmedel efter individuella behov 
• Stöd till förskrivare vid förskrivning av hjälpmedel 
• Information och utbildningar inom hjälpmedelsområdet 
• Samråd med brukarorganisationer 

Verksamheten är intäktsfinansierad och har en enhetlig prissättning i länet baserad på 
självkostnad. Kunderna finns företrädesvis inom länets kommuner och landstinget. 

Organisation 

Under 2017 har beslut tagits att även inkludera HR-specialist och Verksamhetsutvecklare i 
ledningsgruppen. Ledningsgruppen består nu av cheferna i verksamheten, 
Verksamhetsutvecklare och Kvalitets- och Upphandlingskoordinator. Från HR- samt 
Ekonomstaben ingår ekonom samt HR-specialist. 
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HR-specialist 

Verksamhetschef 

Kvalitets- och 

Upphandlingskoordinator 

Verksam hets-

utvecklare 

Lager- och logistik 

Hjälpmedelskonsulenter  

Hjälpmedelstekniker 

Administration 

Förändringar under planperioden 

Efterfrågan på hjälpmedel förväntas fortsätta att öka även under 2018. Volymökningen 
ställer krav på optimala arbetsflöden, och ett internt arbete med att se över våra processer 
pågår i syfte att utnyttja befintliga resurser på effektivaste sätt. 

Volymökningen, tillsammans med krav på kortare leveranstider kopplat till lagen om Trygg 
och säker utskrivning från slutenvården, ställer också ökade krav på att vi håller "rätt" 
lagernivåer på "rätt" artiklar. Då vi, trots ombyggnaden i slutet av 2016, lider av 
utrymmesbrist på lagret i Eskilstuna, har ett arbete med att se över hur vi skall kunna utöka 
vår lageryta påbörjats. Vår förhoppning är att det skall kunna gå att lösa via utbyggnad och 
övertagande av angränsande lokaler. Vi räknar med att kunna ha ett förslag till lösning 
framme senast i början av 2018. 

De största övergripande utmaningarna under året är att: 

*Fortsätta arbetet med processkartläggningen och utveckling/optimering av våra resurser. 

* Ta fram ett förslag till långsiktig lösning på utrymmesproblematiken. 

*Beakta konsekvenser och beslut utifrån de rekommendationer som finns i 
Hjälpmedelsutredningen och eventuellt föreslå förändringar i linje med utredningens 
förslag. 

* Utarbeta handlingsplaner utifrån resultatet i medarbetarundersökningen som genomförs i 
slutet av 2017. 

* Fortsatt fokus på förbättrad kvalitet och högre servicenivåer 

* Översyn/utvärdering av prismodellen 
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De största utmaningarna för respektive sektion och stab under 2018 är: 

Logistiksektionen: Minska inventeringsdifferenser genom att begränsa de med befogenhet 
att göra lageruttag till ett fåtal personer. Säkerställa trygg hemgång från slutenvården inom 
3 dagar via utökad fordonsflotta och förbättrad planering av rutter för samtliga 
distributionsbilar. Jobba vidare med lösning för ett utökat lokalbehov. 

Konsulentsektionen: Tillsätta full bemaning. Skapa en jämnare arbetsbelastning. Ge ramar 
och stöd i arbetet med ständiga förbättringar. Fortsätta utvecklingen av det konsultativa 
arbetssättet. Samtidigt som antalet upphandlingar ökar och kräver mer tid av konsulenterna, 
utveckla och behålla hög kompetens, hög tillgänglighet för våra målgrupper och hög 
kvalitet på våra tjänster. 

Administration: Säkerställa hanteringen av artikelvård och 1177. Införandet av nytt 
webSesam. Införa automatisk fakturaavstämning. Flytta teknikersamtal till kundtjänst. 
Dokumentation 360. Implementera landstingets nya hemsida. Ombyggnationer och 
eventuell utbyggnad. 

Hjälpmedelsteknik: Öka andelen slutförda aktiviteter inom 5 dagar. Översyn av arbetssätt 
samordnare/serviceteam för bättre kvalitet ut mot brukare. Säkerställa att brukare får 
hjälpmedel lagat vid första besöket. Ge 2 nyrekryteringar rätt förutsättningar för att snabbt 
komma in och göra ett bra jobb. Utjämna ojämn arbetsbelastning. 

Verksamhetsutvecklare: Säkerställa HMCs ansvar kopplat till Trygg och säker utskrivning 
från slutenvården. Minska inventeringsdifferenser. Forsatt genomförande av 
processkartläggning och förbättringsarbete kopplat till detta. Översyn av 
kundbehov/beställningsvara respektive nettobehov/lagervara. 

Kvalitets- och upphandlingssamordnare: Upphandlingar: Bättre utvärderingar i 
upphandlingar där vi är värdlän. Genomföra minst två direktupphandlingar. Inkludera 
brukare då vi är värdlän. Kvalitet: Påbörja arbetet med att få in kvalitetshandboken i 360. 
Förbättrad uppföljning av avvikelsehanteringen. Arbeta för en hög patientsäkerhetskultur. 

Perspektiv 

Medborgarperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget bidrar till god livskvalitet, en jämlik hälsa samt en 
livskraftig och levande region genom verksamheter med god kvalitet, tillgänglighet, 
öppenhet, respektfullhet och delaktighet i syfte att bli Sveriges friskaste län 

Vi erbjuder hjälpmedel och hjälpmedelstjänster som håller god kvalitet. Alla 
förskrivare och brukare ska vara nöjda med tillgänglighet, bemötande, leveranser och 
service. 

För att mäta nöjdheten bland förskrivare och brukare genomför vi två större 
nöjdhetsmätningar. Brukarundersökningen genomförs via en postal enkätundersökning 
innan sommaren vartannat år och förskrivarundersökningen genomförs varje höst. Från och 
med 2015 har denna senare utförts via en webenkät. 
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Bland brukare mäter vi nöjdheten med service och bemötande. Bland förskrivare mäter vi 
nöjdheten med service, bemötande, tillgänglighet och kvalitet. Bedömningen görs på en 
tiogradig skala där vi betraktar betyget 7 och högre som nöjd. Sedan 2014 frågar vi också 
om anledningen till kontakten samt vilken typ av kontakt man tagit (mail, telefon, personlig 
etc.) vilket ger oss möjlighet att jämföra nöjdheten även med hänsyn tagen till dessa 
parametrar. Efter genomförda utbildningar av förskrivare får dessa fylla i en nöjdhetsenkät. 
Andelen som svarar att man är "nöjd" eller "mycket nöjd" ligger till grund för utfallet under 
kunskapshöj ande aktiviteter. 

Resultatet blir sedan input till olika aktiviteter för att fokusera förbättringsarbetet på rätt 
områden. 

Sedan 2015 mäter vi beläggningsgrad och effektivitet. För inkommande telefonsamtal till 
kundtjänst och konsulenttelefonen mäter vi andel besvarade samtal samt för kundtjänst 
också andelen som besvarats inom 90 sekunder. För leveranser mäter vi historiskt, dels 
andel kundorder utlevererade inom 5 dagar och dels andelen arbetsorder som slutförts inom 
5 arbetsdagar. Nytt för 2018 är att vi också kommer mäta andelen kundorder på 
"lagervaror" levererade inom 5 arbetsdagar, dvs leveranser där produkten ska finnas på vårt 
lager. För utprovningar av hjälpmedel mäter vi andelen som påbörjats inom 2 månader. 
För att målen skall kännas uppnåbara ligger de historiska utfallen som grund för nya 
målvärden. I de fall målen uppnåtts, eller beräknas uppnås 2017, och den historiska 
målnivån ej bedömts vara tillräckligt utmanande, har ambitionen höjts. 

Nya mätningar 2018 är också Andel skrymmande hjälpmedel med leverans inom 3 dgr vid 
utskrivning från slutenvården, Andel nöjda förskrivare med kvalitet i utprovningar 
(stickprov en månad på våren), samt i förskrivarundersökningen: Andel förskrivare som är 
nöjda med stöd och vägledning av konsulent. 

Med dessa mätningar fångar vi både nöjdheten hos brukare och förskrivare samt ledtiderna 
vid olika typer av leveranser. 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Andel besvarade samtal inom 90 sek (totalt för 
kundtjänst och Vesica) 

90 % 

 

Andel besvarade samtal för kundtjänst. 95 % 

 

Andel besvarade samtal på konsulenttelefon. 90 % 

 

Andel nöjda förskrivare i kunskapshöjande 
aktiviteter 

95 % 

 

Andel aktiviteter/arbetsorder slutförda inom 5 
arbetsdagar 

80 % 

 

Andel utprovningar påbörjade inom 2 månader 90 % 

 

Andel nöjda förskrivare med tillgänglighet 90 % 

 

Andel nöjda förskrivare med service 82 % 

 

Andel nöjda förskrivare med bemötande 93 % 

 

Andel förskrivare som är nöjda med 
leveranskvalitet 

75 % 

 

Andel brukare nöjda med bemötande 94 % 

 

Andel brukare nöjda med service 94 % 
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Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Andel kundorder, totalt levererade inom 5 
arbetsdagar 

85 % 

 

Andel kundorder (nettobehov/lagervara) 
levererade inom 5 arbetsdagar 

98,5 % 

 

Andel skrymmande hjm lev inom 3 dagar vid 
utskrivning från slutenvården 

95 % 

 

Andel nöjda förskrivare vid utprovningar 
(stickprov) 

94 % 

 

Andel nöjda förskrivare med stöd och vägledning 
av konsulent 

95 % 

 

Personalperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget är en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och 
engagerade medarbetare som deltar aktivt i utvecklingen av verksamheten. 

Rätt nyttjade resurser: En attraktiv arbetsgivare som genom olika aktiviteter bidrar 
till att medarbetarnas kompetens utvecklas i en organisation som systematiskt 
tillvaratar och utvecklar kompetens. 

Kompetensutvecklingen sker på olika sätt beroende på vilket uppdrag sektionen har. 
Leverantörer erbjuder utbildningar och produktvisningar i samband med avslutade 
upphandlingar. Leverantörerna erbjuder också kurser med olika teman och inriktningar, 
främst riktade mot tekniker och konsulenter. 

Olika nationella nätverk finns för vidareutbildning av olika yrkeskategorier. Olika 
internutbildningar inom landstinget och hjälpmedelsmässor, vartannat år i Göteborg och 
vartannat år i Västerås, bidrar också till ökad kompetens. 

Samarbetet i 7-klövern, främst kopplat till upphandlingar, bidrar också till ett nyttigt 
kompetensutbyte mellan medarbetare i olika län. 

Medarbetarengagemang och prestationsindex mäts via den årliga medarbetarenkäten. 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Andelen engagerade medarbetare (HME index) 80 % 90 % år 2019 

Prestationsindex 70 % 

 

Andel medarbetare som rekommenderar andra att 
söka till sin arbetsplats 

Minst 85 % 

 

Rätt nyttjade resurser: En god arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling, 
delaktighet och arbetsglädje. 

Årliga skyddsronder och möjlighet att ta upp och diskutera bland annat arbetsmiljöfrågor i 
basenhetsrådet bidrar till ett behållande av en god arbetsmiljö. Nytt för 2018 är att även 
checka av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön i anslutning till dessa ronder. 
Månatliga arbetsplatsträffar genomförs sektionsvis och övergripande synpunkter från 
medarbetare kanaliseras via dessa till ledningen. 
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En fortsatt möjlighet till ergonomisk rådgivning kommer att erbjudas även under 2018. 
Terminalglasögon, hjälp med stresshantering och möjlighet till gemensamma 
hälsorelaterade föreläsningar för hela personalgruppen erbjuds också under året. 

Förutom de aktiviteter som MSE Fritid erbjuder finns i verksamheten, i syfte att nå ökad 
frisknärvaro, fyra hälsoinspiratörer. Fredagsinformation varannan fredag morgon, ett 
friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år samt frukt och kaffe erbjuds också alla anställda. 

Sommar- och julfest är också årligen återkommande evenemang som anordnas av 
medarbetarna för ett avslappnat socialt umgänge, bidragande till en ökad sammanhållning 
och arbetsglädje. 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Sjukfrånvarotid i relation till ordinarie arbetstid, 
rullande 12-värde 

Max 5,1 % 4,0 % år 2019 

Andelen medarbetare som upplever att de deltar 
aktivt i utvecklingen av verksamheten. 

Minst 75 % 90 % år 2019 

Andel medarbetare med sex eller fler 
sjukfrånvarotillfällen 

8,3 % 6,7 % 2019 

Vi bidrar aktivt till att skapa förutsättningar för kompetensutveckling, god hälsa samt 
en sund arbetsmiljö. Vårt arbetsklimat ska präglas av delaktighet, respekt och ansvar 

Vårt nya gym nyttjas frekvent och ett par gånger i veckan anordnar hälsoinspiratörerna 
cirkelträning med olika inriktning. 

Inför 2018 har HIvICs 4 hälsoinspiratörer tagit fram en årsplan med olika aktiviteter med 
mål på antalet deltagare i respektive aktivitet och syfte med aktiviteten. 

Vid lunchrummet finns också en tavla där MSE Fritid affischerar alla aktiviteter som 
erbjuds personal inom landstinget. Fredagsinformation varannan fredag morgon, ett 
friskvårdsbidrag på 1 500 kr/år samt frukt och kaffe erbjuds också alla anställda. 

Ny indikator för 2018 är Andelen medarbetare som utnyttjar sitt friskvårdsbidrag. 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Andelen medarbetare som skulle rekommendera 
andra att söka till arbetsplatsen 

Minst 85 % 

 

Index för målkvalitet index 65 

 

Index för ledarskap. index 65 

 

Antal hälsoinspiratörsaktiviteter 4 st 

 

Andel medarbetare som använder friskvård 50 % 
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Process- och förnyelseperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget levererar effektiva och säkra tjänster genom tydliga 
processer, ständiga förbättringar och samverkan 

Genom delaktighet, ledning, styrning och tydliga mål jobbar vi kontinuerligt för 
förbättrad kvalitet och effektivitet 

Under 2018 kommer arbetet med kartläggningen av våra processer, med efterföljande 
förbättrings-/ förändringsförslag, att fortsätta. 2017 års kartläggning och nya rutiner 
kopplade till avvikelseprocessen har redan resulterat i att hanteringen, av en betydligt större 
andel av de inkomna avvikelserna, påbörjas inom 2 veckor. 

Förutom de övergripande årsmålen kommer våra sektionsvisa nyckeltal att fortsätta följas 
upp månadsvis, och vi planerar för en nystart där vi engagerar våra medarbetare mer aktivt i 
arbetet med att föreslå, och genomföra, aktiviteter som förbättrar våra nyckeltal. Ett arbete 
som av flera orsaker tyvärr avstannade i fjol. 

I syfte att söka förkorta ledtiderna från "remiss" till dess en brukare får sitt hjälpmedel 
kommer vi 2018 att börja mäta tillgängligheten på främst tekniker och konsulenter. Den 
nya indikatorn är Andelen utprovningar med första erbjuden tid inom en månad från 
"remiss". 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Andel avvikelser som hanteras inom 2 veckor från 
registreringsdatum 

95 % 

 

Antal monteringar per montör och arbetsdag. 17 st 

 

Antal aktiviteter per heltidsmedarbetare per dag 
för tekniker 

3,5 st 

 

Andel utprovningar med första erbjuden tid inom 
1 månad 

57 % 

 

Miljöperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget bedriver ett miljöarbete fokuserat på att minimera 
miljöbelastning och förebygga föroreningar genom att arbeta med prioriterade 
miljöaspekter 

Rätt nyttjade resurser: Verksamheten bedrivs på ett i miljöhänseende hållbart sätt 
och bidrar till måluppfyllelse av Landstingets miljöprogram. 

Verksamhetschef och milj öombud går under november varje år igenom "Checklista Miljö - 
Egenkontroll" för att identifiera eventuella åtgärder som behöver vidtas inom 

milj öområdet. 

Inga högriskklassade kemikalier används inom hjälpmedelscentralen. Där så varit möjligt 
har också kemikalier bytts mot miljövänligare alternativ. Antalet kemikalier inom 
hjälpmedelscentralen är dock mycket begränsat. Kemikalieinventering genomförs årligen 
av utsedd kemikalieansvarig. 

För att stimulera till förbättrad logistikplanering och minskad bilkörning, har vi på 
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teknikersektionen adderat en ny miljöindikator för 2018 - antal körda mil per 
aktivitet/arbetsorder. Målet är att köra färre mil per aktivitet än det genomsnittliga utfallet 
under januari till oktober 2017. 

Indikator Må lvä rde Långsiktigt målvärde 

Antal körda mil per aktivitet, tekniker max 2,9 mil 

 

Vårt miljöarbete sker systematiskt och effektivt för minskad klimatpåverkan 

En elbil har testats under 2017 med positivt resultat. Intresse har därför anmälts till 
biladministrationen på FM-enheten. Vår bedömning är att åtminstone en av våra poolbilar 
kan ersättas med en elbil när sådan finns upphandlad. 

Trots stadigt ökande volymer har vi, genom att uppmärksamma medarbetarna på onödig 
energianvändning, regelbunden bevakning och uppföljning, ackumulerat oktober 2017 
lyckats sänka vår elanvändning på Fraktgatan med nästan 73 000 kWh eller 16 % jämfört 
med samma period föregående år. Vårt engagerade miljöarbete har också resulterat i att 
hjälpmedelscentralen erhöll landstingets miljöstipendium 2017. Trots den volymökning 
som prognoseras även under 2018 kvarstår målet att använda mindre el på Fraktgatan än 
under 2017. 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Energianvändning på Fraktgatan, kWh 550 000 st 

 

Ekonomiperspektivet 

Strategiskt mål: Landstinget har en stark ekonomi i balans 

Rätt nyttjade resurser: Verksamheten ska ledas och styras så att en ekonomi i balans 
uppnås i syfte att skapa mesta möjliga nytta inom givna ramar. 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Avvikelse mot budgeterat resultat i tkr 0 0 eller positivt 

Våra resurser används på rätt sätt rör en långsiktig ekonomi i balans 

För budgetåret 2018 väntas kostnaderna stiga till totalt 195 240 tsek, en ökning 
motsvarande 4,6% jämfört med föregående år. Budgeterade kostnadsökningar är i huvudsak 
hänförliga till efterfrågerelaterade direkta hjälpmedelskostnader såsom inköp och 
avskrivningar. Bland annat har ökade investeringar skett i sektor sängar, där sortimentet 
förnyats och genererat högre avskrivningskostnader. Även investeringar i sektor 
gånghjälpmedel (främst cyklar) har ökat samt viss fortsatt omregistreringseffekt av 
rollatorer som tidigare var försäljningshjälpmedel (inventarier from. 2014) utan 
avskrivningskostnader. 

Kostnadsökningen avseende indirekta kostnader (personal, lokaler och övrigt) för 
budgetåret 2018 är relativt låg, vilket indikerar en effektiv användning av resurserna. Dock 
är jämförelsesiffran avseende övriga kostnader för 2017 något missvisande, då det i denna 
ingår kostnadsåterföringar samt andra extraordinära engångskostnader. 
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Tkr 
Bokslut 

2016 
Budget 
2017 

Prognos 
2017 

Budget 
2018 

Plan 2019 Plan 2020 

Verksamhetens intäkter 

      

Uppdragsersättning/ Landstingsbidrag 

     

Patientavgifter och andra avgifter 

     

Övriga intäkter 187 086 186 668 201 448 191 897 200 902 205 924 

Summa verksamhetens 
intäkter 

187 086 186 668 201 448 191 897 200 902 205 924 

Verksamhetens kostnader 

      

Personalkostnader -38 066 -41 233 -39 688 -41 682 -42 891 -43 963 

Köpt verksamhet -87994 -85 792 -95 313 -88 365 -90 928 -93 201 

Lämnad uppdragsersättning 

      

Lokalkostnader -8873 -9871 -10325 -9978 -10267 -10524 

Övriga kostnader -20 936 -18 586 -20 340 -20 268 -20 856 -21 377 

Avskrivningar -31 002 -30 758 -32 452 -34 961 -35 975 -36 874 

Summa verksamhetens 
kostnader 

-186 871 -186 240 -198 118 -195 254 -200 917 -205 939 

Finansiella intäkter 367 132 272 272 280 287 

Finansiella kostnader -357 -560 -258 -258 -265 -272 

Årets resultat 225 0 3 343 - 3 343 0 0 

Verksamhetens intäkter 

Intäkterna 2018 budgeteras uppgå till totalt 195 240 tsek, en ökning motsvarande 4,6% 
jämfört med föregående år. Ökningen är till största del hänförlig till sektor försäljning med 
retur där volymerna budgeteras öka. En prisöversyn har även skett som får till följd att 
denna sektor bär en större andel av de indirekta kostnaderna i samband med en ökad 
resursförbrukning vid hantering av dessa hjälpmedel. 

Även intäkterna i sektor försäljning ökar. Efterfrågan på försäljningsartiklar har ökat 
kraftigt 2017, i huvudsak diabeteshjälpmedel. Artikeln Freestyle Libre sensor 
(diabeteshjälpmedel som står för knappt 50% av intäkterna i sektor Försäljning) översteg 
budgeterade volymer för helåret redan under augusti månad. 1 oktober 2017 flyttades bland 
annat Freestyle Libre sensor från Hjälpmedelscentralens sortiment till diabetessamordnare 
som istället beställer direkt från leverantören. Dock finns ett flertal diabetesartiklar kvar i 
Hjälpmedelscentralens sortiment med ökande volymer. 

Hyreshjälpmedel som står för knappt 55% av Hjälpmedelscentralens totala intäkter, 
budgeteras minska till 106 794 tsek, motsvarande knappt 1%, 2018 till följd av kommande 
prisjustering. Intäkterna för inkontinenshjälpmedel budgeteras öka med drygt 5,5% till 
totalt 41 071 tsek i samband med ökad efterfrågan. 

Det positiva resultatet 2017 förs över till 2018 innebärande att den kostnadsmassa som förs 
in i prismodellen och sedan fördelas ut som underlag för intäkterna, minskas med 
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motsvarande belopp. 

Verksamhetens kostnader 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna ökar med totalt 449 tsek jämfört med budget 2017, en kostnadsökning 
motsvarande 1,1%. Dock ingår vissa extraordinära kostnader i budgeten för 2017, varför 
jämförelsesiffrorna blir något missvisande. Rensat från engångskostnader uppgår 
kostnadsökningen till totalt 2,8% och ryms inom tilldelad budgetram. 

Lokalkostnader 

Lokalkostnaderna budgeteras öka till 9 978 tsek, med motsvarande 1,1% ,jämfört med 
budget 2017. Inga större förändringar är budgeterade för 2018 utan kostnadsökningen är 
direkt hänförlig till förväntad hyresuppräkning. 

Hjälpmedel och verksamhetsanknutna tjänster 

Hjälpmedelskostnaderna budgeteras öka med 2 573 tsek (3,0%) till totalt 88 365 tsek. 
Kostnadsökningen är efterfrågerelaterad och främst hänförlig till inkontinenshjälpmedel. 
Byte av leverantör från Schenker till One Med skedde hösten 2017 avseende 
inkontinenshjälpmedel, vilket resulterade i en prissänkning motsvarande knappt 10% för 
transport- och logistikkostnader. Bland övriga hjälpmedel har kostnaderna för 
diabetesprodukter ökat och även vissa returhjälpmedel såsom duschpallar, uppresningsstöd 
och toalettförhöjare. Tack vare nytt arbetssätt på huvudlagret budgeteras kostnaderna för 
inventeringsdifferenser minska jämfört med föregående år. 

Övriga kostnader 

Övriga kostnader i budget 2017 innehåller ett flertal engångskostnader samt även 
kostnadsåterföringar från 2016, varför en jämförelse mellan budgetåren 2017-2018 inte ger 
en rättvisande bild av verksamheten. Rensat från engångskostnader av betydelse samt 
kostnadsåterföringar är verksamhetens övriga kostnader totalt sett oförändrade. De största 
kostnadsposterna avser applikationsdrift samt varutransporter. Overheadkostnader uppgår 
totalt till 2 696 tsek och är oförändrade jämfört med föregående år. 

Avskrivningar 

Avskrivningskostnaderna på hjälpmedel ökar med 4 084 tsek (+13,5%) till totalt 34 400 
tsek jämfört med budget 2017. Av ökningen består 61% av kommunbetalda hjälpmedel, 
främst i sektor manuella rullstolar, sängar och rollatorer. Resterande ökning (39%) består 
av landstingsbetalda hjälpmedel främst i sektor medicinska behandlingshjälpmedel och 
synhjälpmedel. Kommande investeringar 2018 i övriga maskiner och inventarier avser nya 
transportvagnar och ny belysning på lagret samt smartboard till konsulentsektionen, vilka 
ökar avskrivningskostnaderna med 60 tsek till totalt 561 tsek för 2018. 

Finansnetto 

Budgetförutsättningarna för finansiella intäkter och kostnader beslutas centralt och 
budgeteras uppgå till 2017 år nivå (baserade på 2016 års balansomslutning). 

Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Nyttjandegrad 90 % 

 

Resultatmarginal 40 % 

 

Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsplan med budget 13(14) 



Indikator Målvärde Långsiktigt målvärde 

Soliditet 19 % 

 

Hjälpmedelscentralen, Verksamhetsplan med budget 14(14) 
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1. Inledning 

Syftet med ett regionalt Vård- och omsorgscollege Sörmland (VO-College) är att samordna och 
effektivisera samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Det 
sker genom strukturerad samverkan mellan arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackliga 
organisationer samt arbetsförmedlingen i en samverkansstruktur som styrs från nationella 
föreningen för VO-College www.vo-college.se.  På nationella föreningens hemsida finns 
presentation och dokumentation för de regionala VO-College varav VO-College Sörmland är ett 
av landets 22 regionala VO-College. 

VO-College Sörmland består av den regionala styrgruppen som knyter samman de fyra lokala 
VO-College som finns i länet samt ett antal arbetsgrupper som arbetar med specifika 
arbetsuppgifter. De fyra olika lokala VO-College i länet är: 

• VO-College Eskilstuna 
• VO-College Strängnäs 
• VO-College KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker) 
• VO-College Södra länsdelen 

Samtliga kommuner i länet ingår i VO-College Sörmland från och med 2015. I nuvarande form är 
VO-College Sörmland certifierat to m 2019. Senast under 2018 bör plan för framtagande av ny 
certifieringsansökan göras. 

2. Övergripande uppdrag för VO-College Sörmlands regionalt 2014-2019 

Samverkan mellan ingående parter ska följa de överenskommelser och avtal som finns 
dokumenterade i ansökningshandlingarna för certifieringen av gällande certifieringsperiod. 

Samverkan ska leda till utveckling inom de i sex huvudmål som angavs i ansökan om certifiering: 

1. Antal sökande till Vård- och-omsorgsprogrammet ska öka. 
2. 90 procent av nyanställd personal uppnår kriterierna för anställningsbarhet till 2019. 
3. Öka antal tillsvidareanställda med baskompetens, 100 procent. 
4. Upprätta en strategi för ökad attraktivitet i arbetslivet för vård- och omsorgsyrket. 
5. 100 procent nöjda elever/studeranden och handledare/validerings-handledare till 2019. 
6. Garantera tillgången på praktikplatser för utbildningar inom VO-College fram till 2019. 

Regionala styrgruppen verkar genom egen samverkan och som samordnande grupp i länet för att 
den lokala VO-College samverkan ska riktas mot de övergripande målen. Aktuella teman är: 

• Kommunikation och marknadsföringsåtgärder, ex den årliga VO-College veckan, 
arbetsmarknadskunskap med inriktning vård och omsorg i högstadiet för ungdomar och 
föräldrar. Föredragande om VO-College för olika målgrupper som önskar veta mera. 
Lokala anpassningar av nationellt framtagen kommunikationsplan. 

• Samverkan kring APL platser, och handledarutbildning. 

• Samverkan och kunskapsutveckling kring språkinlärning vad gäller målgrupper som har 
svenska som andraspråk, och som är eller kan komma att bli medarbetare inom äldrevård 
och funktionshinderområdet. 
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• Gemensam syn på kriterier för VO-College diplom till elever som genomgår 
omvårdsprogrammet som ungdomsstuderande på gymnasiet eller som vuxenstuderande på 
Komvux eller arbetsmarknadsutbildning. 

• Samverkan för att i nationella VO-College framföra VO-College Sörmlands synpunkter 
samt att ta in nationella föreningens beslutade anvisningar och principer. 

• Samverkan i bedömning av nya ansökningar från utbildningsanordnare som önskar ingå i 
VO-College. 

• Samverkan kring kvalitetsuppföljning. 

Regionala styrgruppen planerar för 2018 fem möten för regionala styrgruppen samt en temadag 
där regionala styrgruppen, lokala VO-College styrgrupper samt arbetsgrupper träffas. Den absolut 
viktigaste förutsättningen för att samverkan ska fungera är att en person kan inneha rollen som 
regional VO-College processledare. Att det finns avsatta medel för det, samt till möten och 
temadag och de utgifter som är kopplade till nationella föreningen. För VO-College Sörmland 
finns verksamhetsbidrag från NSV-nämnden som täcker de nödvändigaste behoven men inte 
medger några större utvecklingsprojekt. 

3. Fokusområden-2018 

Utöver kontinuerlig samverkan och dialog som sker regionalt och lokalt planeras följande: 

- Utökning sker av fler kommuner som använder KliPP i APL planering. 
Fortsatt arbete med kvalitets- och måluppföljning. 

- Ha utvecklat språkombud på arbetsplatser inom hemtjänst, äldrevård och verksamheten 
för funktionsnedsatta i syfte att främja språkutveckling för anställda som har svenska som 
andraspråk. 

- Granskning av kvalitet hos utbildare utifrån inkomna påpekande om brister. 
- Planering och genomförande av temadag med fokus på aktuellt tema som bestäms i 

samverkan. 
- Följa upp arbetet med arbetsgrupp-anställningsbar (uppstart 15/11 2017) och ta fram 

statistik. 
Introduktionsmaterial för nya i VO-College. 

- Fortsatt planering för den regionala dialogen samt arbetet med självskattning. 
- Medverka till att det påbörjade ESF projektet nationellt fortlöper enligt plan, exempelvis 

arbetet med handledning, språkombud och kommunikationskompetens samt attraktion för 
yrket. Därutöver fortsätter arbetet med validering. 
Uppstart av arbetsgrupp inför återcertifiering. 
Tydliggöra mätbara indikatorer utifrån målmatrisen, se punkt 5. 
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4. Budget 2018 

Verksamhetens intäkter Helår i tkr 
Verksamhetsbidrag NSV 500 
Summa intäkter 500 

  

Budgetposter/kostnader Helår i tkr 
Tjänsteköp processledare 390 
Licenser 10 
Möten 40 
Resor 6 
Marknadsföring och kommunikationsmaterial 40 
Temadag 10 
Övrigt 4 
Summa budgetposter/kostnader 500 

5. Målmatris 

Målmatris VO-College Sörmland- Tidsplan för genomförande och uppföljning av mål-
Avtalsperiod 2, 2014-2019. Matrisen hålls uppdaterad löpande då ärenden påförs, bearbetas 
och eller slutförs. 

Mål, alla 
kriterleontrådeu  

Hur mäta? När mäta Vent mäta Färväutat resultat 

• 
Mål 1: 

Antal sökande till Vård- 
ock- 
omsorgsprogrammet 
ökar med 1.5.?/e, t11 12019 
Medel: 
hlarlmadsföring av VO- 
College sker via sociala 
medier(blogg, hemsida, 
faceb  opk. film samt 
projekt 
Arbetsmarknadskamskap 
ete) 

Mätningen görs 
enligt fyra 
parametrar: 
Behörig ungdom 
Behörig vuxen 
Obehörig 
ungdom 
Obehörig 
vuxen 

Augusti månad Ansvariga 
Utbildare 

Ärlig ökning av 
sökandetill vård-
och omsorgs-
programmet 

Mål 2: 

9.0.35, av nyanstålld 

Inventering av 
kompetensen 
hos personal 

En gångper år Arbetsgivare 
och utbildare 
horns 
gemensamt 
ansvar 

God kompetens 
hos alla anställda 

personal uppnår 
kriterierna för 
anstälMingsbarhet till 
2019. 
Medel: 
Adekvata och attraktiva 
utbildningar erbjuds 

som anställts 
sedan 12 mån 
bakåt från 
mätning 

NI:113 

öka antal 
tillsvidareanståIlda med 
baskonapetens, J.Måt 
Medel: 
Initiera 
fortbildningsinsatser för 
befmtlig personal 

Mäta antal 
fortbildnings-
tillfällen samt 
inventera 
kompetens hos 
befintlig 
personal 

Minst tre 
fortbildnings-
kurser tas fram 
inom VO-
College_ 
Exempelvis 
demens, 
vårdpedagogik 
och handledning 
samthäLso- och 
sjukvård 

En gång/år Arbestgivare 
och utbildare 
baren 
gemensamt 
ansvar 

Nöjda brukare 
sarntmedubetare 
med hög 
kompetens 
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Mål, alla 
kriterieområden 

Hur mäta? När mäta Vem mäta Förväntat resultat 

Mål 4 

Upprätta en strategi för 
ökad attralctivitet i 
arbetslivet för vård- och 
o ms orgsyrket. Klart till 
2016 
Medel: 
Genom att erbjuda 
spetsutbildningar för 
medarbetare eller erbjuda 
ungdomar sommarjobb 

Göra en 
uppföljning av 
elevers 
sysselsättning 
sex månader 
efter avslutad 
utbildning _ Start 

Uppföljning år 
2018 och 2019 

Målet delvis 
uppnått via 
projektet 
Attraktiva 
arbetsgivare 

Arbetsgivare 
och utbildare 
har ett 
gemensamt 
ansvar 

Höjd status för 
undersköterskor, 
utveckla 
karriärvågar 
förändra titulatur 

i 

2017 

Mål 5 Nöjdhetenpå Efter varje Arbetsgivare God kvalitetpå 

 

praktikplatser praktikperiod och utbildare lårandet på 
100 % nöjda 

 

eller två har ett arbetsplatserna 
elever/studeranden och 

 

gånger/år gemensamt 

 

handledarelvaliderings- 
handledare t111 2019 
Medel: 
Utbildade handledare 
med tydligt el evansvar 

 

APL-gruppen 
rapporter till 
regional 
styrgrupp 
En gång/år 

ansvar 

 

Mål 6 Tillgång till Två gånger/år Arbetsgivare Alla studerande får 

 

KLIPP 

 

och utbildare en praktikplats 
Garantera tillgången på ansvariga i 

 

har ett (APL, VEU, LIA) 
praktikplatser för 
utbildningar inom VO- 
College fram t111 2019 

kommuner, 
landsting och 
högskola 

 

gemensamt 
ansvar 

 

Medel: 

    

Införa ett gemensamt IT-
verktyg Kläpp för 
hantering av 

    

APL/LIAVFIT platser i 
regionen. 

    

Samordnad övergripande 
planering av 
praktikperioder och 
fördelning av platsen i 
arbetsgruppen APL 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

 

PROTOKOLLSUTDRAG 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM 

2017-12-08 
DIARIENUMMER 

NSV17-0027-3 

§ 34/17 Trygg hemgång och effektiv samverkan - 
riktlinjer för samverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i sluten vård i 
Sörmland 

Diarienummer: NSV17-0027 

Behandlat av Mötesdatum Ärendenr 
1 Nämnden för samverkan kring 

socialtjänst och vård 
2017-12-08 § 34/17 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

1. Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i 
Sörmland godkänns. 

2. Nämndens ordförande får löpande fatta beslut om riktlinjerna behöver revideras. 
Dessa ordförandebeslut anmäls vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Yrkande 

Ordföranden Jacob Sandgren yrkar på ett tillägg att nämndens ordförande far 
löpande fatta beslut om riktlinjerna behöver revideras. Dessa ordförandebeslut 
anmäls vid nämndens nästkommande sammanträde. 

Proposition 

Ordföranden Jacob Sandgren (S) ställer framskrivet förslag under proposition och 
finner att det bifalls. 

Ordföranden ställer eget tilläggsyrkande under proposition och finner att det 
bifalls. 

Sammanfattning 

Utgångspunkt för riktlinjerna är den länsgemensamma överenskommelsen mellan 
landstinget och kommunerna i Sörmland. Denna överenskommelse med riktlinjer 
ersätter tidigare regelverk gällande vårdplanering och betalningsansvar. Begreppet 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.somiland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLLSUTDRAG 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-12-08 NSV17-0027-3 

vårdplanering som använts tidigare ersätts med samordnad individuell planering 
(SIP). 

Riktlinjerna avser att förebygga behov av sluten vård och stödja en trygg och 
effektiv hemgång för patienter som vid utskrivning från den slutna vården bedöms 
ha behov av: 

• kommunens socialtjänst 
• kommunens hälso- och sjukvård 
• landstingets primärvård i egen eller privat drift 
• landstingets öppna psykiatriska vård (ej rättpsykiatrisk vård) eller annan 

öppenvård 

Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom 
hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset. 

Gemensam värdegrund i arbetet. 
• Vi bemöter patienten, deras anhöriga och varandra med respekt och med ett 

generöst och prestigelöst förhållningssätt 
• Vi skapar förutsättningar till delaktighet för patienter, anhöriga och 

samarbetspaiter 
• Vi ser till att patienten och dennes anhöriga är välinformerade 
• Vi samarbetar så att patienten får en trygg och smidig utskrivning 
• Vi tar personligt ansvar både för vår del och för helheten så att patienten far vård 

och omsorg utan avbrott i ansvarskedjan 
• Vi underlättar för mottagaren genom att i god tid överlämna information — "Rätt 

från mig blir lätt för dig" 

En trygg och säker utskrivning från sluten vård ska bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. Det samlade behovet av insatser efter hemgång samt 
vilken enhet som är ansvarig för respektive insats ska klargöras inför utskrivning. 
Personalen ska särskilt beakta anhörigas delaktighet, utifrån samtycke från 
patienten. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2017-11-28 
Trygg hemgång och effektiv samverkan - riktlinjer församverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Länsstyrgruppen 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.sormland@dllse Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

PROTOKOLLSUTDRAG 

HANDLÄGGARE 

 

DATUM DIARIENUMMER 

2017-12-08 NSV17-0027-3 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER 

Kajsa Johansson 2017-11-28 NSV17-0027-1 

Administrativa enheten 

ÄRENDEGANG MOTESDATUM 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och 2017-12-08 
vård 

Trygg hemgång och effektiv samverkan - riktlinjer för 
samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 
i Sörmland 

Förslag till beslut 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vårds beslut 

Riktlinjer för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård i 
Sörmland godkänns. 

Sammanfattning 

Utgångspunkt för riktlinjerna är den länsgemensamma överenskommelsen mellan 
landstinget och kommunerna i Sörmland. Denna överenskommelse med riktlinjer 
ersätter tidigare regelverk gällande vårdplanering och betalningsansvar. Begreppet 
vårdplanering som använts tidigare ersätts med samordnad individuell planering 
(SIP). 

Riktlinjerna avser att förebygga behov av sluten vård och stödja en trygg och 
effektiv hemgång för patienter som vid utskrivning från den slutna vården bedöms 
ha behov av: 

• kommunens socialtjänst 
• kommunens hälso- och sjukvård 
• landstingets primärvård i egen eller privat drift 
• landstingets öppna psykiatriska vård (ej rättpsykiatrisk vård) eller annan 

öppenvård 

Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom 
hela vårdkedjan. Ingen ska behöva vänta på att få komma hem från sjukhuset. 

Gemensam värdegrund i arbetet. 
• Vi bemöter patienten, deras anhöriga och varandra med respekt och med ett 

generöst och prestigelöst förhållningssätt 
• Vi skapar förutsättningar till delaktighet för patienter, anhöriga och 

samarbetsparter 
• Vi ser till att patienten och dennes anhöriga är välinformerade 
• Vi samarbetar så att patienten får en trygg och smidig utskrivning 
• Vi tar personligt ansvar både för vår del och för helheten så att patienten får vård 

och omsorg utan avbrott i ansvarskedj an 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstinget.somiland@d11.se Org.nr: 232100 — 0032 
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LANDSTINGET 
SÖRMLAND 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 

HANDLAGGARE DATUM DIARIENUMMER 

Kajsa Johansson 2017-11-28 NSV17-0027-1 
Administrativa enheten 

• Vi underlättar för mottagaren genom att i god tid överlämna information — "Rätt 
från mig blir lätt för dig" 

En trygg och säker utskrivning från sluten vård ska bygga på delaktighet och 
samtycke från patienten. Det samlade behovet av insatser efter hemgång samt 
vilken enhet som är ansvarig för respektive insats ska klargöras inför utskrivning. 
Personalen ska särskilt beakta anhörigas delaktighet, utifrån samtycke från 
patienten. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts i länsstyrgruppen. 

Beslutsunderlag 

Trygg hemgång och effektiv samverkan - riktlinjer församverkan vid in- och 
utskrivning av patienter i slutenvård i Sörmland 

Beslutet expedieras till 

Samtliga huvudmän 
Länsstyrgruppen 
Akten 

Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping 
Tel: 0155 — 24 50 00 E-post: landstingelsormland@dlIse Org.nr: 232100 — 0032 
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Närvård i Sörmland 

Kommuner - Landsting i samverkan 20180101 

Trygg hemgång och effektiv 
samverkan 

RIKTLINJER FÖRSAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I 
SLUTENVÅRD I SÖRMLAND 
Informationsöverföring och upprättande av samordnad individuell plan (SIP) 

Riktlinjerna avser att stödja att personer i första hand kan få vård och omsorg i det egna 
hemmet och att erbjuda en trygg och effektiv utskrivning från sluten vård. 

Enligt länsgemensam överenskommelse 
om Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård beslutad i 

Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård (NSV) 161125 



Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Riktlinjerna är beslutade av länsstyrgruppen för 
närvård 171129 

Johan Lindström Förvaltningschef vård och Mehmed Hasanbegovic Förvaltningschef 
omsorg socialförvaltning 
Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun 

Jukka Taipale, Förvaltningschef 
socialförvaltningen 
Flens kommun  

Ann Malmström, Socialchef 
Gnesta kommun 

Päivi Kabran, Förvaltningschef Vård- och Ola Nordqvist Förvaltningschef 
omsorgschef socialförvaltningen 
Katrineholms kommun Katrineholms kommun 

Stefan Heinebäck Divisionschef Social omsorg Päivi Pannula, Socialchef 
Nyköpings kommun Oxelösunds kommun 

Inger Grindelid, Socialchef Graham Owen Socialchef 
Strängnäs kommun Trosa kommun 

Fredrik Yllman Vård- och omsorgschef 
Trosa kommun 

Dag Wallströmer, Förvaltningschef 
Socialförvaltningen, 
Vingåkers kommun 

Monika Samuelsson, Hälso- och 
sjukvårdsdirektör 
Landstinget Sörmland  

Asghar Farahani, Chef hälsovalsenheten 
Landstinget Sörmland 

2 



Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 
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Inledning 
Utgångspunkt för riktlinjerna är den länsgemensamma överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna i 
Sörmland. Denna överenskommelse med riktlinjer ersätter tidigare regelverk gällande vårdplanering och 
betalningsansvar. Begreppet vårdplanering som använts tidigare ersätts med samordnad individuell planering (SIP). 

Riktlinjerna avser att förebygga behov av sluten vård och stödja en trygg och effektiv hemgång för patienter som vid 
utskrivning från den slutna vården bedöms ha behov av: 

• kommunens socialtjänst 
• kommunens hälso- och sjukvård 
• landstingets primärvård i egen eller privat drift 
• landstingets öppna psykiatriska vård (ej rättpsykiatrisk vård) eller annan öppenvård 

Målsättningen är att den enskilde ska garanteras en trygg och säker vård genom hela vårdkedjan. Ingen ska behöva 
vänta på att få komma hem från sjukhuset. 

Gemensam värdegrund i arbetet. 
• Vi bemöter patienten, deras anhöriga och varandra med respekt och med ett generöst och prestigelöst 

förhållningssätt 
• Vi skapar förutsättningar till delaktighet för patienter, anhöriga och samarbetsparter 
• Vi ser till att patienten och dennes anhöriga är välinformerade 
• Vi samarbetar så att patienten får en trygg och smidig utskrivning 
• Vi tar personligt ansvar både för vår del och för helheten så att patienten får vård och omsorg utan avbrott i 

ansvarskedjan 
• Vi underlättar för mottagaren genom att i god tid överlämna information — "Rätt från mig blir lätt för dig" 

En trygg och säker utskrivning från sluten vård ska bygga på delaktighet och samtycke från patienten. Det samlade 
behovet av insatser efter hemgång samt vilken enhet som är ansvarig för respektive insats ska klargöras inför 
utskrivning. Personalen ska särskilt beakta anhörigas delaktighet, utifrån samtycke från patienten. 

Information om patientens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst ska överföras mellan berörda enheter inom 
den slutna vården och den öppna vården samt socialtjänsten. Förutsättning är att det inte finns hinder för detta enligt 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och Socialstyrelsens föreskrift 2009:6 
Bedömningen om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård samt samverkansrutiner för hantering av 
egenvård i Sörmland. 

Den slutna vården har det övergripande ansvaret under slutenvårdsperioden. 

Utskrivningen ska göras effektivt och med bibehållen patientsäkerhet. Det som är enkelt ska göras enkelt och det som 
är mer komplicerat förtjänar mer tid och noggrannhet. För att underlätta bedömningen av hur utskrivningen ska göras 
beskrivs processen i tre olika steg beroende på komplexitet, grön, gul och röd utskrivningsprocess. 

Grön process 
Patient som skrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser som innan sjukhusvistelsen eller som har 
mindre nytillkomna insatser som inte behöver startas samma dag som hemgång 

Gul process 
Patient som skrivs ut från sjukhuset med insatser som ska startas upp samma dag som hemgång 

Röd process 
Patient som skrivs ut från sjukhuset med insatser med stor komplexitet eller behov av mycket omfattande insatser 
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Gemensamt för alla tre processerna är att 
• Sjukhuset skickar inskrivningsmeddelande till den öppna vården och omsorgen 
• Vårdcentral eller psykiatrisk öppenvårdsmottagning kvitterar inskrivningsmeddelandet och svarar med att 

uppge fast vårdkontakt. Vårdcentralen har planeringsansvar även för de patienter som vanligen har sin 
läkarkontakt med privatpraktiserande läkare utanför vårdcentral. 

• Vid utskrivning från psykiatrin har psykiatrisk öppenvård planeringsansvaret. Vårdcentralen ska informera om 
pågående insatser. 

Om patienten bedöms kunna planeras ut enligt gul eller grön process ska patienten vanligtvis gå hem samma dag som 
den är utskrivningsklar. 

• Vid grön process överförs nödvändig information för fortsatt vård och omsorg i kommunen via 
utskrivningsrapport. Eventuellt uppdrag till kommunens hälso- och sjukvård skickas separat. Kriterierna för 
hemsjukvård ska vara uppfyllda enligt avtal, mellan landstinget och kommunerna i Sörmland, om övertagande 
av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende. 

• Vid gul process inleder sjukhuset samordnad individuell planering (SIP) genom initiativ i Prator. 
Öppenvården övertar planeringsansvaret i samband med utskrivning. 

• Vid röd process kallar slutenvården till samordnade individuell plan (SIP) som upprättas innan utskrivning. 
• Om korttidsvistelse beviljas har kommunen huvudansvaret för den fortsatta planeringen (SIP) inför avslutning 

av korttidsvistelsen. 

Aktuella begrepp 
Samordnad individuell plan (SIP) - vård- och omsorgsplan som beskriver en persons insatser från både hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. SIP avser att skapa en helhetsbild över insatser och ansvarsfördelning. Huvudmännen har 
ansvar för att kalla till och delta i SIP enligt gällande lagstiftning. 

Samtycke innebär att patienten godkänner ömsesidig informationsöverföring mellan vårdgivare. Om patienten inte 
lämnar sitt samtycke kan endast inskrivningsmeddelande skickas. I de fall de fall där patienten inte är kapabel att fatta 
adekvata beslut kan menprövning bli aktuellt. Samtycke krävs inte när patienter vårdas enligt LPT (Lagen om 
Psykiatrisk Tvångsvård). 

SBAR (Situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation) - fastställd struktur för kommunikationen och 
informationsöverföring. Vid överrapportering enligt SBAR är det betydelsefullt att informationen ger mottagaren en 
tydlig beskrivning av patientens behov. 

Utskrivningsklar betyder att den behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

Hemgångsklar 
"En patient är hemgångsklar när samtliga kriterier nedan är uppfyllda 

• behandlande läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• patienten har fått skriftlig information inför hemgång 
• fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socia46änst har överförts till de 

enheter som har fått ett inskrivningsmeddelande 
• nödvändiga hjälpmedel och medicinteknisk utrustning från Landstinget är tillgängliga för patienten" (enligt 

länsgemensam överenskommelse) 

Med nödvändiga hjälpmedel menas att patienten har fått hjälpmedel och medicinsk-teknisk utrustning för att klara 
förflyttning, toalettbesök, tiycksårsprofylax och nutrition tre vardagar, samt inkontinenshjälpmedel för fem vardagar 
(enligt checklista hemgångsklar i landstingets journal). 

Utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse är en sammanfattning av de förändringar (in-/och utsättning, 
dosändring) som har gjorts under vårdtillfället. Ges till patienten vid hemgång tillsammans med aktuell läkemedelslista från 
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landstingets journal. För dospatienter gäller uppdaterad ordinationshandling från Pascal, se lathund "Dospatient i slutenvård" från 
läkemedelskommittén. 

Fast vårdkontakt 
Fast vårdkontakt utses inom landstingets öppenvård. Namn, funktion och telefonnummer ska anges. 

Kommunklar 
Meddelande som kommunen ska skicka för att informera slutenvård och öppenvård när kommunens åtagande tidigast 
kan verkställas. 

Nödvändig information vid hemgång 
I samband med att patienten lämnar sjukhuset ska följande vara färdigt: remiss till öppenvård, medicinsk 
epikris/slutanteckning, utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse, aktuell läkemedelslista, från landstingets 
journal. För dospatienter gäller uppdaterad ordinationshandling från Pascal, se lathund "Dospatient i slutenvård" från 
läkemedelskommittén. Förutom detta ska även sjukintyg, egenvårdsbeslut, recept/dosrecept, uppdrag till 
hemsjukvården, omvårdnadsepikris, utskrivningsrapport i Prator göras klart. 
Patient och anhöriga ska ha fått information om fast vårdkontakt och fortsatt planering. 
Kvällar och helger ska sjukhuset meddela kommunen nytillkommen information via telefon. 

Läkemedel vid hemgång 
Läkemedel för tre dagar och mellanliggande lördag/helgdag. Läkemedelen ska iordningställas så att samtliga 
läkemedel som ska tas vid samma tillfälle finns delat i separata läkemedelspåsar. 
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Proaktiv process i hemmet 

  

Proayttv > 
process i I Akuten N 

/ 

Utskrivnings- \ 

klar / 
Hemgång N 

hemmet v) / 
Inskrivning N 

/ 
Uppföljning , 

/ 
Vårdtid \ 

/ 

 

Proaktivt arbetssätt innebär att aktivt förutse framtida situationer med fokus på att förebygga ohälsa hos individen. 
Genom att arbeta proaktivt strävar aktörerna efter att vård och omsorg i första hand erbjuds och utformas så att 
onödiga sjukhusvistelser undviks. 

Individen ska vara delaktig i planeringen. Vård- och omsorgsinsatserna från kommunen och landstinget ska utformas 
och samordnas på ett trygghetsskapande sätt. Anhöriga är ofta en viktig resurs och, med individens samtycke, ska 
även dessa erbjudas delaktighet i utformning och samordning av vård- och omsorgsinsatser i hemmet. 

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öppenvård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

Kontaktuppgifter 
Person med insatser från hälso- och sjukvård och/eller kommunal omsorg/hemtjänst/boendestöd ska ha ett dokument 
med information om vem som ansvarar för respektive åtgärd och hur man kommer i kontakt med denne. 

Påtala behov av ett 
dokument med 
kontaktuppgifter. Lämna 
kontaktuppgifter 

Upprätta och överlämna 
dokument med 
kontaktuppgifter till individ 
som inte har hemsjukvård. 

Upprätta och överlämna 
dokument med 
kontaktuppgifter till 
individ som har 
hemsjukvård. 

Upprätta och överlämna 
dokument med 
kontaktuppgifter. 

Samordnad Individuell Plan (SIP) 
När behov av samordning identifieras av någon part ska övriga parter kallas. För att förebygga behov av inläggning 
ska SIP upprättas och uppdateras. 
Initiera och medverka till 
SIP. 

Initiera, kalla och medverka 
vid SIP. _ 

Initiera, kalla och 
medverka vid SIP. 

Initiera, kalla och medverka 
vid SIP. 

SKILS —Sörmlands kommuner i landstingssamverkan 
Vid förändrat hälsotillstånd ska bedömning göras enligt SKILS 

Efterfråga SKILS- 
bedömning när patienten 
kommer till akuten. 

Läkarkontakt inom 20 min. Standardiserad 
bedömning enligt SKILS. 
Överrapportering enligt 
SBAR. 

Kontakta sjuksköterska i 
kommun för bedömning av 
patient inskriven i 
hemsjukvården. 

   

Kontakta sjuksköterska på VC 
för patient ej inskriven i 
hemsjukvård. 
När vårdcentralen är stängd 
tas kontakt med 1177. 

' Stöd till anhöriga 
Uppmärksamma, 
informera, göra delaktiga 
och förmedla kontakt 

Uppmärksamma, informera, 
göra delaktiga och förmedla 
kontakt 

Uppmärksamma, 
informera, göra delaktiga 

i och förmedla kontakt 

Uppmärksamma, informera, 
göra delaktiga och förmedla 
kontakt 

1 Besök i hemmet 
Mobil äldreakut. , Hembesök läkare 

  

Utse anvariga kontakter 

Fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt. Omvårdsansvarig 
sjuksköterska. 

Ansvarig biståndshandläggare 
samt kontaktperson i 
hemtjänst. 

LDietist  
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Ansvar för sjukhuset I Ansvar för landstingets 
ö s envård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och s'ukvård 

Ansvar för kommunens 
socialt*änst 

Riskbedömning 
Riskbedömning med Riskbedömning med Riskbedömning med 

 

registrering i 
kvalitetsregister 

registrering i 
kvalitetsregister 

registrering i kvalitetsregister 
Motivera individen till 
kontakt för kostråd, 
fallprevention. 

Läkemedelshantering 

     

Enligt Riktlinjer för 
ordination och hantering av 
läkemedel (LMK) 

Enligt Riktlinjer för 
ordination och hantering 
av läkemedel (LMK) 

Enligt Riktlinjer för 
ordination och hantering av 
läkemedel (LMK) 

Läkemedelsgenomgång 

    

Läkemedelsgenomgång. I Medverka vid 
I läkemedelsgenomgång 

 

Standardiserade vårdplaner 

   

Arbeta enligt 
standardiserade 
vårdplaner/vårdprogram 
/riktlinjer. 

1 Arbeta enligt 
standardiserade vårdplaner. 

1 

Arbeta enligt 
standardiserade 
vårdplaner. 

   

Arbetsterapeut 
/fysioterapeut/sjukgymna 
st behjälplig med 
insatser och underlag 
inför biståndsbedömning. 

 

Geriatrisk riskprofil (GRY 

   

Geriatrisk riskprofil. Geriatrisk riskprofil. Geriatrisk riskprofil 
Biståndshandläggare tar efter 
samtycke kontakt med 
samordningssköterskan vid 
behov. 

Ovrigt 
Ångestlots II L 
Metodstöd SBAR vid 
kommunikation. 

I Metodstöd SBAR vid 
kommunikation. 

Metodstöd SBAR vid 
1 kommunikation. 

Metodstöd SBAR vid 
i kommunikation. 
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Akuten 

>
Proaktiv \ 
process i 
hemmet / 

\ 
> klar  

Inskrivning Vårdtid 
Utskrivnings- Hemgång Uppföljning> 

/ / / /  

Målgrupp 
• Patienter som inte kräver inskrivning i sluten vård men som bedöms ha behov av hälso- och sjukvård och/eller vård- och 

omsorgsinsatser från kommunen och/eller landstingets öppna vård. 
• Hemgångsklar innebär att 
• Läkaren har bedömt att patienten inte behöver slutenvård 
• Patienten har fått information 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till mottagande enheter 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öppenvård  

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård  

Ansvar för -kommunens 
socialtjänst 

Inhämta samtycke för 
samordning mellan 
kommunen och 
landstinget. 

Inhämta information vid 
behov från 
kommun/vårdcentral 
enligt aktuella 
telefonlistor. 

Informera via Prator om 
aktuella insatser i samband 
med överrapportering till 
akuten efter samtycke. 

Informera via Prator om 
aktuella insatser i samband 
med överrapportering till 
akuten efter samtycke. 

Informera via Prator om 
aktuella insatser i samband 
med överrapportering till 
akuten efter samtycke. 

Skicka initiativ till SIP 
via Prator. Beskriv status 
och behov av fortsatta 
vård- och 
omsorgsinsatser inklusive 
behov av kontakt med 
biståndshandläggare 
enligt SBAR i Prator. 

Utföra enstaka uppdrag 
samma dag. 

Ge uppdrag till 
kommunens utförare av 
hems.ukvård. 

Läkemedel för tre dagar 
och mellanliggande 
lördag/ helgdag, 
hjälpmedel och 
medicinteknisk utrustning 
som krävs för att 
patienten ska klara de 
första tre vardagarna i 
hemmet avseende 
förflyttning, toalettbesök 
och nutrition finns 
tillgängliga för patienten.  

Informera om patientens 
telefonnummer i Prator 
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Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öppenvård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

 

Ringa upp patienten i 
hemmet. 

 

Fortsätta med tidigare 
insatser. Kunna utöka 
tillfälligt till dess 
biståndsbedömning gjorts. 

 

Kalla till Sil) i Prator om 
behov föreligger. Om 
behov av samordning inte 

 

Kontakta patienten för 
bedömning av SoL-
insatser senast 
nästkommande vardag. föreligger avsluta SIP- 

processen. Ansvar för att 
vid behov öppna länk som 
möjliggör videoanslutning 
från övriga parter. 

11 



Utskrivnings- \ Vårdtid Hemgång Uppföljning 
klar  

>  Proaktiv \ 
process i > Akuten > Inskrivning 
hemmet//  

 

Grön Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i kommunen, och som är i behov av enklare medicinska åtgärder samma eller nästkommande 
dag. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som har mindre nytillkomna insatser t ex larm, och som inte behöver startas 
upp samma dag som hemgång. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Patienten skrivs in på slutenvårdsavdelning 

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öppenvård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård  

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag (vardagar) och 
ange fast vårdkontakt. 

Informera sjukhuset om 
aktuella insatser 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag. 

Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Grön process - inskrivning 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

Skicka 
inskrivningsmeddelande 
inom 24 timmar efter 
inskrivning på alla 
patienter med fortsatt 
behov av vård- och/eller 
omsorg. 

Inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla uppgift om 
beräknad utskrivnings-
dag samt efter samtycke 
även preliminär diagnos. 
Om utskrivnings-
klardatum ändras ska 
kommun och öppenvård 
meddelas. 

Om det senare under 
vårdförloppet bedöms att 
patienten behöver 
insatser skickas 
inskrivningsmeddelande 
omgående efter denna 
bedömning. 

Informera om patientens 
telefonnummer i Prator 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 
Individuellt anpassade 
hjälpmedel (exempelvis 
komfortrullstol) bör följa 
patienten till sjukhuset. 
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Proaktiv \ 
process i > Akuten > Inskrivning > Vårdtid 
hemmet//  klar 

Hemgång Uppföljning 
Utskrivnings-" 

Grön Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i kommunen, och som är i behov av enklare medicinska åtgärder samma eller nästkommande 
dag. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som har mindre nytillkomna insatser t ex larm, och som inte behöver startas 
upp samma dag som hemgång. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Ansvar för landstingets Ansvar för kommunens Ansvar för kommunens 
öppenvård hälso- och sjukvård socialtjänst 

Närveird i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Grön process - vårdtid 

Patient vårdas på avdelning --- ‘1111111~~111111V 

 

   

Ansvar för sjukhuset 

Beskriva status och 
behov av fortsatta vård-
och omsorgsinsatser i 
Prator. Ange "Grön 
Process" skyndsamt. 

Om det senare under 
vårdffirloppet bedöms att 
patienten behöver insatser 
skickas inskrivnings-
meddelande omgående 
efter denna bedömning. 

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag (vardagar) och 
ange fast vårdkontakt. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser 

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 
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Ge uppdrag till 
kommunens hälso- och 
sjukvård. 
Skicka remiss till 
landstingets öppenvård 
vid behov av fortsatta 
hälso-och 
sjukvårdsinsatser. 
I de fall patientenen går 
till korttids ska remiss 
skickas till den 
vårdcentral/ motsvarade 
som har läkaransvar för 
korttidsplatsen.  
Skriva 
utskrivningsrapport i 
Prator.  
Läkemedel för tre dagar 
och mellanliggande 
lördag/ helgdag, 
hjälpmedel och 
medicinteknisk utrustning 
som krävs för att 
patienten ska klara de 
första tre vardagarna i 
hemmet avseende 
förflyttning, toalettbesök 
och nutrition finns 
tillgängliga för patienten. 

Bekräfta mottagen remiss 
inom 24 timmar vardagar. 
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Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Grön process - utskrivningsklar 

       

> Hemgång Uppföljning 
/  

Proaktiv \ \ \ \ 
process i Akuten > Inskrivning > Vårdtid 
hemmet// / / / 

Utskrivnings-' \  
klar  

 

Grön Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i kommunen, och som är i behov av enklare medicinska åtgärder samma eller nästkommande 
dag. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som har mindre nytillkomna insatser t ex larm, och som inte behöver startas 
upp samma dag som hemgång. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfmansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

   

-1 1111111P- -1411•111111111111.1111111F-

 

  

     

Patienten är utskrivningsklar 

   

    

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets Ansvar för kommunens Ansvar för kommunens 
 öppenvård hälso- och sjukvård socialtjänst 



Närviård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Grön process - hemgång 

                   

   

roa tiv 
process i 
hemmet  

  

\ 
Akuten Inskrivning Vårdtid 

Utskrivnings-

 

klar  

     

Uppföljning> 

 

      

Hemgång 

    

           

                 

                    

Grön Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som slcrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i kommunen, och som är i behov av enklare medicinska åtgärder samma eller nästkommande 
dag. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som har mindre nytillkomna insatser t ex larm, och som inte behöver startas 
upp samma dag som hemgång. 

 

 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfmansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Patienten lämnar sjukhuset 

       

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öppenvård 

 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

 

        

Skicka 
utskrivningsrapport i 
Prator med uppgift om 
när patienten lämnar 
sjukhuset och redogörelse 
för patientens behov av 
fortsatt vård och omsorg. 
Ta kontakt med 
hemtjänsten för 
överenskommelse om 
lämplig tid för hemgång, 
beställ enskild transport 
och beakta hjälpmedel. 

Overta medicinskt ansvar. Skriva in patienten i 
hemsjukvård alternativt 
utföra enstaka hembesök 
samma dag som patienten 
kommer hem. 

Återinsätta tidigare insatser 
inom 24 timmar. 
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Hemgång Uppföljning 
>  Proaktiv \ 

process i > Akuten Inskrivning Vårdtid 
hemmet / klar 

 

Utskrivnings-" 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Grön process - uppföljning 

Grön Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med samma eller likartade insatser som före 
sjukhusvistelsen. 

• Patient som inte är känd i kommunen, och som är i behov av enklare medicinska åtgärder samma eller nästkommande 
dag. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som har mindre nytillkomna insatser t ex larm, och som inte behöver startas 
upp samma dag som hemgång. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

- 1111111W- ---4RNIF•111_ Uppföljning 

Ansvar för sjukhuset 

Ringa upp patienten i 
hemmet inom 24 timmar 
för intervju enligt 
webbkollen. 

Ansvar för landstingets 
öppenvård 
Ringa upp patienten i 
hemmet inom 72 timmar 
trygghetsskapande samtal 
enligt webbkollen. 

Kalla till SIP i Prator om 
behov av samordning 
uppmärksammas Om någon 
part avser att delta via 
videolänk ska detta vara 
möjligt. Öppenvården 
ansvarar för att öppna länk 
som möjliggör anslutning 
från övriga parter. 

Följa upp hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

Kalla till SIP i Prator om 
behov av samordning 
uppmärksammas. 

Kontakta patienten för 
bedömning av SoL-insatser 
inom 72 timmar eller 
nästkommande vardag efter 
hemkomst. 
Kalla till SIP i Prator om 
behov av samordning 
uppmärksammas 
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Hemgång Uppföljning> 
> Proaktiv \ 

process i > Akuten Inskrivning > Vårdtid 
klar hemmet//   

 

Utskrivnings- \ 

Gul Process 
Målgrupp 

Patient som är känd i kommunen och som 'skrivs ut från sjukhuset med utökade insatser i förhållande till innan 
sjukhusvistelsen (SoL och HSL)som ska startas upp samma dag  som hemgång. 
Patient som inte är känd i kommunen och som får insatser som behöver startas upp samma dag som hemgång. 
Patienter med flera besök på akuten eller vårdtillfällen inom slutenvård under senaste tremånadersperioden ska planeras 
oavsett vilka behov av vård- och omsorgsinsatser som behövs efter sjukhusvistelsen. Det innebär att 
inskrivningsmeddelande skickas i Prator, efter samtycke från individen, till den öppna vården för samordning av 
insatserna så att individen inte i onödan ska behöva uppsöka sjukhus för att vården och omsorgen ska upplevas trygg. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utslaivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter 

som har fått inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Patienten skrivs in på slutenvårdsavdelning 

Ansvar för sjukhuset 

Skicka 
inskrivningsmeddelande 
inom 24 timmar efter 
inskrivning på alla 
patienter med fortsatt 
behov av vård- och/eller 
omsorg. 

Inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla uppgift om 
beräknad utskrivnings-
dag samt efter samtycke 
även preliminär diagnos. 
Om utskrivnings-
klardatum ändras ska 
kommun och öppenvård 
meddelas. 

Ansvar för landstingets 
öppenvård 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag (vardagar) och 
ange fast vårdkontakt. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 
Individuellt anpassade 
hjälpmedel (exempelvis 
komfortrullstol) bör följa 
patienten till sjukhuset 

Om det senare under 
vårdförloppet bedöms att 
patienten behöver insatser 
skickas 
inskrivningsmeddelande 
omgående efter denna 
bedömning. 

Informera om patientens 
telefonnummer i Prator 

Närveird i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Gul process - Inskrivning 
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Utskrivnings- \ 
Vårdtid 

 

klar 
Hemgång Uppföljning> 

>  Proa ktiv \ 
process > Akuten > Inskrivning 
hemmet//  

Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Gul process - vårdtid 

Gul Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som slcrivs ut från sjukhuset med utökade insatser i förhållande till innan 
sjukhusvistelsen (SoL och HSL)som ska startas upp samma dag  som hemgång. 

• Patient som inte  är känd i kommunen och som får insatser som behöver startas upp samma dag som hemgång. 
• Patienter med flera besök på akuten eller vårdtillfällen inom slutenvård under senaste tremånadersperioden ska planeras 

oavsett vilka behov av vård- och omsorgsinsatser som behövs efter sjukhusvistelsen. Det innebär att 
inskrivningsmeddelande skickas i Prator, efter samtycke från individen, till den öppna vården för samordning av 
insatserna så att individen inte i onödan ska behöva uppsöka sjukhus för att vården och omsorgen ska upplevas trygg. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfmansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter 

som har fått inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Patient vårdas på avdelning 

Ansvar för sjukhuset 

Om det senare under 
vårdförloppet bedöms att 
patienten behöver insatser 
skickas inskrivnings-
meddelande omgående 
efter denna bedömning 

Skicka initiativ till SEP 
via Prator. 
Ange "Gul Process" 
skyndsamt. 

Beskriva status och 
behov av fortsatta vård-
och omsorgsinsatser i 
Prator. 

Planera inför utskrivning. 

Skrymmande nödvändiga 
hjälpmedel ska beställas 
så de är hemma när 
patienten kommer hem. 

Ansvar för landstingets 
öppenvård 

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag (vardagar) och 
ange fast vårdkontakt. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser 

Skriva in-adekvat 
information i SBAR i 
Prator. 

Planera inför mottagande 
av medicinskt ansvar och 
samarbete med kommunens 
socialtjänst och/eller 
hemsjukvård. 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Fylla på med adekvat 
information i SBAR i 
Prator. 

Planera inför mottagande i 
hemmet och samarbete med 
läkare i 
landstingsfinansierad 
öppenvård. 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Fylla på med adekvat 
information i SBAR i Prator. 

Planera inför mottagande i 
hemmet. 

Lämna utförarens 
kontaktuppgifter till 
sjukhuset 
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Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Gul process utskrivningsklar 

\ \ \ \ Proaktiv \ 
process i Akuten Inskrivning Vårdtid 

Utskrivnings-

 

/ hemmet / / / klar / / 
Hemgång Uppföljning> 

Gul Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som slcrivs ut från sjukhuset med utökade insatser i förhållande till innan 
sjukhusvistelsen (SoL och HSL)som ska startas upp samma dag som hemgång. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som får insatser som behöver startas upp samma dag som hemgång. 
• Patienter med flera besök på akuten eller vårdtillfällen inom slutenvård under senaste tremånadersperioden ska planeras 

oavsett vilka behov av vård- och omsorgsinsatser som behövs efter sjukhusvistelsen. Det innebär att 
inskrivningsmeddelande skickas i Prator, efter samtycke från individen, till den öppna vården för samordning av 
insatserna så att individen inte i onödan ska behöva uppsöka sjukhus för att vården och omsorgen ska upplevas trygg. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter 

som har fått inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Patienten är utskrivningsklar 

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets Ansvar för kommunens Ansvar för kommunens 
öppenvård hälso- och sjukvård socialtjänst 

Ge uppdrag till Bekräfta uppdraget. 
kommunens hälso- och 
sjukvård. 
Skicka remiss till Bekräfta mottagen remiss Meddela när patienten är 
landstingets öppenvård vid inom 24 timmar vardagar. kommunklar 
behov av fortsatta hälso-

 

och sjukvårdsinsatser. 
I de fall patientenen går till 
korttids ska remiss skickas 
till den vårdcentral/ 
motsvarade som har 
läkaransvar för 
korttidsplatsen. 
Skriva utskrivningsrappoit Bekräftar och kontaktar vid 
i Prator. behov patienten. 
Läkemedel för tre dagar 
och mellanliggande lördag/ 
helgdag, hjälpmedel och 
medicinteknisk utrustning 
som krävs för att patienten 
ska klara de första tre 
vardagarna i hemmet 
avseende förflyttning, 
toalettbesök och nutrition 
finns tillgängliga för 
patienten. 
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Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Gul process - hemgång 

     

>
Proaktiv \ 
process i 
hemmet / 

   

 

Akuten 

 

   

  

Vårdtid 
R 

emgang > Uppföljning Utskrivnings-

 

Inskrivning 

 

  

Gul Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med utökade insatser i förhållande till innan 
sjukhusvistelsen (SoL och HSL)som ska startas upp samma dag som hemgång. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som far insatser som behöver startas upp samma dag som hemgång. 
• Patienter med flera besök på akuten eller vårdtillfällen inom slutenvård under senaste tremånadersperioden ska planeras 

oavsett vilka behov av vård- och omsorgsinsatser som behövs efter sjukhusvistelsen. Det innebär att 
inskrivningsmeddelande skickas i Prator, efter samtycke från individen, till den öppna vården för samordning av 
insatserna så att individen inte i onödan ska behöva uppsöka sjukhus för att vården och omsorgen ska upplevas trygg. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter 

som har fått inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Patienten lämnar sjukhuset 

Ansvar för sjukhuset 

Skicka 
utskrivningsrapporten i 
Prator med uppgift om 
när patienten lämnar 
sjukhuset och om behov 
av fortsatt vård och 
omsorg. 
Ta kontakt med 
hemtjänsten/utföraren 
dagen innan för 
överenskommelse om 
lämplig tid för hemgång, 
beställ enskild transport 
och beakta hjälpmedel 
Kvällar och helger ska 
sjukhuset meddela 
kommunen nytillkommen 
information via telefon. 

Ansvar för landstingets 
öppenvård 
Överta medicinskt ansvar. 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 
Utföra hälso- och 
sjukvårdsinsatser enligt 
behov. 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 
Påbörja insatserna samma 
dag. 
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Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Gul process - uppföljning 

>  Proaktiv \>  

  / klar 
Utskrivnings-

 

hemmet / 

\ 
process i Akuten Inskrivning Vårdtid Hemgång Uppföljning> 

Gul Process 
Målgrupp 

• Patient som är känd i kommunen och som skrivs ut från sjukhuset med utökade insatser i förhållande till innan 
sjukhusvistelsen (SoL och HSL)som ska startas upp samma dag som hemgång. 

• Patient som inte är känd i kommunen och som får insatser som behöver startas upp samma dag som hemgång. 
• Patienter med flera besök på akuten eller vårdtillfällen inom slutenvård under senaste tremånadersperioden ska planeras 

oavsett vilka behov av vård- och omsorgsinsatser som behövs efter sjukhusvistelsen. Det innebär att 
inskrivningsmeddelande skickas i Prator, efter samtycke från individen, till den öppna vården för samordning av 
insatserna så att individen inte i onödan ska behöva uppsöka sjukhus för att vården och omsorgen ska upplevas trygg. 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter 

som har fått inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Uppföljning 

Ansvar för sjukhuset 

Ringa upp patienten i 
hemmet inom 24 timmar 
för ett trygghetsskapande 
samtal (webbkollen). 

Ansvar för landstingets 
öppenvård 
Ringa upp patienten i 
hemmet inom 72 timmar 
för trygghetsskapande 
samtal (webbkollen). 
Om patienten har behov av 
samordning kallar 
öppenvården till SEP i 
Prator inom tre dagar från 
det att patienten är 
utskrivningsklar. Detta kan 
göras innan remiss kommit. 
Om behov av samordning 
inte föreligger avslutas S1P-
processen. Öppenvården 
ansvarar för att öppna 
videolänk som möjliggör 
anslutning från övriga 
parter. 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 
Följa upp hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 
Ringa upp patienten vid 
ordinarie 
uppföljningstillfälle 
(webbkollen). 
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Röd Process-

 

Målgrupp 
• Patient, oberoende av boendeform med nytillkomna stora hälso- och sjukvårds och/eller omsorgsbehov 
• Patient med insatser som behöver riskbedömas 
• Där mottagande personal behöver utbildning 
• Stor tidsåtgång — omfattande vårdbehov — massiva insatser — många professioner 
• Omfattande hjälpmedelsbehov, större bostadsanpassning 
• Kraftigt nedsatt kognitiv förmåga (fara för livet) 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

L.A1E11111111~ • ---  

i> 

Proaktiv \ 
process i AkUtet1 Inskrivning-\  
hemmet / 

Vårdtid Hemgång Uppföljning 
Utskrivnings- \ 

klar  

Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Röd process inskrivning 

          

          

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öu. envård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 

   

      

      

            

Skicka 
inskrivningsmeddelande 
inom 24 timmar efter 
inskrivning på alla 
patienter med fortsatt 
behov av vård- och/eller 
omsorg. 
Inskrivningsmeddelandet 
ska innehålla uppgift om 
beräknad utskrivningsdag 
samt efter samtycke även 
preliminär diagnos. 

Om 
utskrivningsklardatum 
ändras ska kommun och 
öppenvården meddelas. 

Informera om patientens 
telefonnummer i Prator 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag (vardagar) och 
ange fast vårdkontakt. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Bekräfta 
inskrivningsmedelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 
Individuellt anpassade 
hjälpmedel (exempelvis 
komfortrullstol) bör följa 
patienten till sjukhuset 
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Lämna utförarens 
kontaktuppgifter till 
sjukhuset 

Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Röd process - vårdtid 

   

    

Röd Process-
Målgrupp 

• Patient, oberoende av boendeform med nytillkomna stora hälso- och sjukvårds och/eller omsorgsbehov 
• Patient med insatser som behöver riskbedömas 
• Där mottagande personal behöver utbildning 
• Stor tidsåtgång — omfattande vårdbehov — massiva insatser — många professioner 
• Omfattande hjälpmedelsbehov, större bostadsanpassning 
• Kraftigt nedsatt kognitiv förmåga (fara för livet) 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfmansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Ansvar för sjukhuset 

Om det senare under 
vårdförloppet bedöms att 
patienten behöver insatser 
skickas inskrivnings-
meddelande omgående 
efter denna bedömning 
Skicka initiativ till SIP via 
Prator. Status och behov av 
fortsatta vård- och 
omsorgsinsatser beskrivs 
enligt SBAR i Prator. "Röd 
process" skyndsamt. 

Ansvar för landstingets 
öppenvård 
Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag (vardagar) och 
ange fast vårdkontakt. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser 
Fylla på med adekvat 
information i SBAR. 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 
Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Fylla på med adekvat 
information i SBAR  

Ansvar för kommunens 
socialtjänst 
Bekräfta 
inskrivningsmeddelandet 
samma dag. 
Informera sjukhuset om 
aktuella insatser. 

Fylla på med adekvat 
information i SBAR. 

Vid behov erbjuda 
kommunens personal 
utbildning. 

Delta vid utbildning. Delta vid utbildning. 

Medverka vid SIP Medverka vid SIP Kalla till SIP som görs på 
sjukhus. 
Vid behov medverka vid 
SIP 

Skrymmande nödvändiga 
hjälpmedel ska beställas så 
de är hemma när patienten 
kommer hem. 

Medverka vid SIP. 
Delaktighet kan ske genom 
t ex video. 
Tid för uppföljning och 
samordningsansvarig för 
SIP ska bestämmas innan 
utskrivning. 
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Ansvar för landstingets " 
ö )envård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och s'ukvård 

Ansvar för kommunens 
socialfänst 

Närvård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Röd process - utskrivningskiar 

Uppföljning 

Röd Process-

 

Målgrupp 
• Patient, oberoende av boendeform med nytillkomna stora hälso- och sjukvårds och/eller omsorgsbehov 
• Patient med insatser som behöver riskbedömas 
• Där mottagande personal behöver utbildning 
• Stor tidsåtgång — omfattande vårdbehov — massiva insatser — många professioner 
• Omfattande hjälpmedelsbehov, större bostadsanpassning 
• Kraftigt nedsatt kognitiv förmåga (fara för livet) 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfmansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fatt 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

Återkoppla och bekräfta 
uppdraget. 

Bekräfta mottagen remiss 
vardagar inom 24 timmar I 
samband med hemgång tas 
ansvaret över i enlighet 
med remiss. 

Ansvar för sjukhuset 

Ge uppdrag till 
kommunens hälso- och 
sjukvård. 
Skicka remiss till 
landstingets öppenvård 
vid behov av fortsatta 
hälso-och 
sj ukvårdsinsatser. 
I de fall patientenen går 
till korttids ska remiss 
skickas till den 
vårdcentral/ motsvarande 
som har läkaransvar för 
korttids latsen. 
Läkemedel för tre dagar 
och mellanliggande 
lördag/ helgdag, 
hjälpmedel och 
medicinteknisk utrustning 
som krävs för att 
patienten ska klara de 
första tre vardagarna i 
hemmet avseende 
förflyttning, toalettbesök 
och nutrition finns 
tillgängliga för patienten. 

Meddela när patienten är 
kommunklar. 
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Röd Process-

 

Målgrupp 
• Patient, oberoende av boendeform med nytillkomna stora hälso- och sjukvårds och/eller omsorgsbehov 
• Patient med insatser som behöver riskbedömas 
• Där mottagande personal behöver utbildning 
• Stor tidsåtgång — omfattande vårdbehov — massiva insatser — många professioner 
• Omfattande hjälpmedelsbehov, större bostadsanpassning 
• Kraftigt nedsatt kognitiv förmåga (fara för livet) 

Ansvar för sjukhuset 

Skicka 
utskrivningsrapport i 
Prator med uppgift om 
när patienten lämnar 
sjukhuset och redogörelse 
för patientens behov av 
fortsatt vård och omsorg. 
Ta kontakt med 
hemtjänsten för 
överenskommelse om 
lämplig tid för hemgång, 
beställ enskild transport 
och beakta hjälpmedel 
Kvällar och helger ska 
sjukhuset meddela 
kommunen nytillkommen 
information via telefon. 

Ansvar för landstingets 
i Lgayård 

Overta medicinskt ansvar 
enligt SIF och efter 
mottagen remiss. 

Utföra hälso- och 
sjukvårdsinsatser enligt 
behov. 

Ansvar för kommunens Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård socialtjänst 

Påbörja insatser samma dag. 

Närvard i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Röd process - hemgång 

1-lemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fått skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fått 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 



Röd Process-

 

Målgrupp 
• Patient, oberoende av boendeform med nytillkomna stora hälso- och sjukvårds och/eller omsorgsbehov 
• Patient med insatser som behöver riskbedömas 
• Där mottagande personal behöver utbildning 
• Stor tidsåtgång — omfattande vårdbehov — massiva insatser — många professioner 
• Omfattande hjälpmedelsbehov, större bostadsanpassning 
• Kraftigt nedsatt kognitiv förmåga (fara för livet) 

Hemgångsklar innebär att: 
• Läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar 
• Patienten har fatt skriftlig information 
• Fast vårdkontakt har utsetts i den landstingsfinansierade öppna vården 
• Nödvändig information för patientens fortsatta hälso- och sjukvård och socialtjänst har överförts till enheter som har fatt 

inskrivningsmeddelande 
• Nödvändiga hjälpmedel är tillgängliga för patienten 

" 

Ansvar för sjukhuset Ansvar för landstingets 
öppenvård 

Ansvar för kommunens 
hälso- och sjukvård 

Ansvar för kommunens 
socialtjänst g, 

Ringa upp patienten i 
hemmet inom 24 timmar 
för ett trygghetsskapande 
samtal (webbkollen). 

Ringa upp patienten i 
hemmet inom 72 timmar 
för trygghetsskapande 
samtal (webbkollen). 

Följa upp hälso- och 
sjukvårdsinsatser. 

Ringa upp patienten vid 
ordinarie 
uppföljningstillfälle 
(webbkollen). 

Nlärviård i Sörmland 
Kommuner - Landsting i samverkan 

Röd process - uppföljning 

 

Akuten Inskrivning Vårdtid 
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