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              REKO 

2018-12-04  
               

 

Aktivitetsplan till följd av fördjupad undersökning av kostnads- och 
volymutvecklingen efter KomHem.           
Bifogat presenteras en  aktivitetsplan som bygger på PKS beslut 2018-05-17 att godkänna rapporten ”Fördjupad undersökning av 
kostnads- och volymutvecklingen efter Kom Hem .   

Syftet med aktivitetsplanen är att ge struktur och underlätta genomförandet av uppdragen/ besluten  

 

Till grund för aktivitetsplanen ligger den handlingsplan som antogs av Social – Omsorgschefsnätverket i augusti 2018. Förutom 
förslaget om att komplettera och förlänga KomHem – avtalet fanns andra angelägna aktiviteter. Dessa blir belysta i aktivitetsplanen, 
nedan. Planen har stämts av och justerats efter genomgång med HSL- nätverk, MAS/MAR- nätverk , Äldre- nätverk samt med Hälso- 
och sjukvårdsdirektören i region Jönköpings län. 

Vissa aktiviteter kan verkställas direkt av respektive kommun, andra behöver bearbetas i gemensam process mellan kommunernas 
och regionens företrädare. 

Beredningsgruppen REKO står för den övergripande uppföljningen 
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aktivitetsplan 
Aktivitet  Syfte/leder till/beskrivning Startdat

um 
Slutdatum Ansvar Uppföljning  

Att i samverkan organisera så att 
den palliativa primärvården 
fungerar dygnet runt. 

 

Avtalet är tydligt, men efterföljs 
inte, när det gäller hur 
samarbetet läkare – 
hemsjukvård skall fungera, 
jourtid. 

Jan-19 

 

Juni-19 Strategigrupp 

Äldre / utredning 
palliativ vård. 

Aug-19 

REKO 

Att avtalets ambitionsnivå vad 
gäller läkarmedverkan uppfylls 
och att tillgänglighetsmätning 
införs. 

Ta fram uppföljningssystem där 
läkarmedverkan ingår. 

Specialistteamen (SSIH) som 
(PVE) palliativa vårdenheten och 
(MGT) eller motsvarande 
geriatriska teamet, behöver 
komma ut i tillräcklig grad för 
att säkerställa samt utveckla 
samarbetet 

handledning och stöd skall 
utvecklas 

Jan-19 

 

Juni-19 Strategigrupp Äldre 

 

Nov-19 REKO 

Att åtgärda så att medicindelning 
kan hanteras via APO-dos. 

 

Halvera manuell hantering med 
dosetter, vilket är tidsödande. 

Ökad  patientsäkerhet 

Jan-19 

 

juni-19 Läkemedelskommittén 
i samverkan med MAS  

 

September-19. 
REKO 
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Att uppdatera 
tillämpningsanvisningar och 
överenskommelser  

Det finns ett drygt 10-tal 
överenskommelser om 
tillämpning och samverkan. 
Dessa behöver dateras upp, 
kompletteras och göras kända. 

Jan- 19 

 

Dec-19 Ansvariga tjänstemän i 
strategigrupperna. 

Sammankallande: 

Teamchef Äldre 

Utredare Folkhälsa 
sjukvård 

Jan-20 REKO 

 

Skapa dialog /samverkan även på 
politisk nivå mellan kommunerna 
och Region Jönköping 

Det krävs diskussioner om hur 
resurserna lämpligen  fördelas 
på  rätt sätt för att gagna den 
enskilde. Kommunerna i länet 
och Regionen 

Jan-19 

 

April-19 Kommunalt forum Feb-20 

Skapa utrymme i gemensamt 
forum för bättre samverkan och 
kommunikation där 
representanter med rätt mandat 
från kommun/region möts för 
dialog 

 

Utveckla befintliga mötesformer 
för att hantera utveckling och 
förändring i samverkan. 
Nuvarande chefsdagar utvecklas 
till strategimöten. 

Jan-19 Maj-19 Beredningsgrupp Reko Dec-19 
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Gemensam upphandling och 
fördjupad samverkan av 
sårvårdsartiklar/förbrukningsmat
erial mellan kommun/region 

 

Specialistvården ordinerar i dag 
produkter som inte är 
upphandlade i kommunerna 

Nov-18 Feb-19 FoU-ledare (Thomas T) Maj-19 

Säkerställa att forum finns för 
dialog mellan 
kommun/primärvård/slutenvård. 

Både kommuner och regionen 
behöver se över hanteringen i 
sina organisationer 

Nov-18 Feb-19 Beredningsgruppen 
REKO 

April-19 

Se över avgiften för hemsjukvård 
och hemrehab. 

Viktigt med gemensam linje 
mellan kommuner och region 
för att inte få fel styreffekter 
och framför allt för att stärka 
den jämlika vården 

  Respektive kommun  
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Skapa gemensamma regionala 
indikatorer för gemensam 
styrning av hälso- och sjukvården 
i länet 

Skall hanteras i beslutsmässig 
grupp med bred representation 
för att undanröja missnöje och 
skapa delaktighet 

Dec-18 April-19 FoU- ledare Thomas T Aug-19 

Fortsätta utveckla gemensamma 
avvikelsesystem för länets 
kommuner och region Jönköpings 
län 

Skall ske via gemensamma 
digitala lösningar 

  Beredningsgruppen 
REKO 

 

Utveckla kommunikationen i  
Messenger  

Ej uppdaterat för att även 
fungerar mellan klinik och 
kommun. 

Funktionsbrevlådor och 

Nya riktlinjer / klarläggande för 
hur Messenger skall användas 

Jan-19 Mars-19 eHälsorådet  September-19 

Förtydliga och kommunicera 
gällande avtal i hela 
organisationen 

Alla berörda medarbetare skall 
vara uppdaterade på vad som 
gälle, för att inte riskera att 
jobba efter tidigare rutiner. 

Jan-19 April-19 Respektive 
kommun/regionen 

Trygg o Säker 

Strategigrupper 

Oktober-19 

REKO 
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Exemplifiera rutiner för 
ansvarsfördelning mellan 
specialistvård, landstinget 
primärvård och hemsjukvård 
(vem gör vad). 

Gällande rutin behöver bli tydlig 
även för Rehab. Förtydligande 
behövs också gentemot 
habiliteringen 

  Strategigrupperna 

Sammankallande; 

Barn o unga. 

 

Höja kvalitén på 
informationsöverföringen vid 
förtroendeförskrivning. 

Vid förskrivning i samverkan 
skall gällande 
handbok/regelverk följas och 
överrapporteringen bli tydlig. 
Annars riskerar ansvarig part att 
missa uppföljningsansvaret. 

  Styrgrupp hjälpmedel  

Övergripande uppföljning    Beredningsgruppen 
REKO 

Juni/December 

2019 

DESSUTOM 

-Diskutera hur välfärden skall finansieras framöver 

-Följ och styr utvecklingen av medicintekniska produkter 

-Inklusive  kostnadsutvecklingen för inkontinensmaterial, enligt överenskommelse 

Thomas Tryggvesson FoU - ledare 
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