Bästa platsen att växa
upp, leva och åldras på
Hur får vi fortsatt kraft
tillsammans?

Strategi för hälsa – resan fortsätter
2021

2019
Utvecklat medlemsstöd
Utdatarapporter
Studiebesök, webbinarier
Samverkan över uppdragsgränser

Länsdialoger med 21 län
Dialog med kommuner och
region utifrån respektive läns
förutsättningar.

2017
SKR:s kongress, beslut
Sammanhållen långsiktig
strategi för framtidens hälsa,
hälso- och sjukvård,
socialtjänst, vård och omsorg

Regionala workshopar
Fysiska besök till länen
Ledningssystem samverkan
Politiker och tjänstepersoner

2015

Illustration, Qulturum, Region Jönköpings län

2022 har Strategi för hälsa
bidragit till en förbättrad
och mer jämlik hälsa i
befolkningen genom att
kommuner och regioner
jobbar tillsammans med
förebyggande och
hälsofrämjande insatser

Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på
09:00

Inledning. Ann-Mari Nilsson och Mia Frisk
Tidigt i samverkan – en nödvändighet. Jesper Ekberg och Håkan Sandahl (SKR)
Vår samverkansresa - bra ska bli bättre! Representanter från ReKo

10:20

Vi gör bästa platsen att växa upp, leva och åldras på
3 lokala exempel och strategigrupperna - presentationer och dialog runt borden

11:30

Vart är vi på väg?
Reflektion och summering utifrån dokumentation runt borden.
Avrundning – samverkansresan fortsätter. Ann-Mari Nilsson och Mia Frisk

12:00

Lunch

Välfärden utmanas
− Demografiska förändringar – färre ska försörja fler

− Hälsoskillnader, geografiskt och mellan
befolkningsgrupper
− Pandemin

Tidigt i samverkan – en nödvändighet
− Kontinuerlig dialog över gränserna – forum och mötesplatser
− Olikheter i lokala förutsättningar behöver mötas på ett samlat sätt
− SKR som stark faktabärare
− Det är resultatet av vår samverkan som räknas

Hälsa som strategi för att klara
välfärdsuppdraget
• Strategi för hälsa bidrar till en förbättrad och mer
jämlik hälsa i befolkningen genom att kommuner och
regioner jobbar tillsammans med förebyggande och
hälsofrämjande insatser
• Vi behöver bli ännu bättre på att gemensamt utveckla
arbetsmetoder, sätta konkreta mål, mäta och följa upp
resultaten.
• Det finns 22 mål med indikatorer som har tagits fram
tillsammans med kommuner och regioner.

Stolt samverkan
Vi vet vad vi vill!
Vi gör tillsammans!

Vi ser resultat!
Foto, Region Jönköpings län

Samordnat och hållbart

Kommunalt
Forum, 11/12
Tema folkhälsa

Strategi för hälsa
i Jönköpings län

2020
Lärande nätverk,
Bästa platsen att växa
upp, leva och bo på

2019

2021
Kommunalt Forum
29/10 Bästa platsen
att växa upp, leva och
åldras på. Länsdilalog
SKR.

Chefsdag 23/11
Workshop lokal samverkan,
mål och påverkansanalys

2018

Regional workshop
med SKL, 10/3
Politiker och tjänstemän

2017

Kommunalt Forum 13/4
Lokal data ungas hälsa

Kommunalt forum 10/11
Tema utbildning
Prio fullföljda studier, fysisk aktivitet
och psykisk hälsa
Illustration - Qulturum, Region Jönköpings län

Kommunalt forum 11 december 2020

Vad är viktigt att fokusera på i det fortsatta arbetet?
• Få ut mer av det vi redan gör bra i samverkan
• Fortsätta påbörjat arbete med Bästa platsen
att växa upp, leva och bo på
• Invånare som ambassadörer
• Samarbete med civilsamhälle och föreningar
• Systematiskt folkhälsoarbete

Mål med indikatorer - samlade i Kolada
God och jämlik hälsa

God kvalitet

Hållbart och uthålligt

−

Färre små barn ska utsättas för tobaksrök i hemmet

−

Fler elever ska känna sig trygga i skolan

−

−

Färre 3-åriga barn ska ha karies

−

Medellivslängden ska öka över tid, skillnader mellan
olika grupper ska minska

−

Fler elever ska känna att de får hjälp i skolan när de
behöver det

−

Fler elever i årskurs 9 ska vara behöriga till
gymnasiet

Färre barn och unga ska leva i ekonomiskt utsatta
hushåll

Fler elever ska känna att skolarbetet gör dem så
nyfikna att de får lust att lära sig mer

−

Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de
upplever en god hälsa

Fler brukare i hemtjänsten och äldreomsorgen ska ha
en positiv upplevelse kring bemötande, förtroende
och trygghet

−

Fler personer i åldrarna 16-84 år ska uppge att de
litar på andra människor

−

Fler gymnasieelever ska ta examen

−

Fler barn som varit placerade ska som 20-åringar ha
avslutat treårigt gymnasium

−

Fler nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter
etableringsuppdraget

−

Minska andelen unga som varken studerar eller
arbetar

−

Minska andelen som har en stillasittande fritid

−

Minska antalet äldre som drabbas av fallskador

−
−

−

Fler brukare i individ- och familjeomsorgen ska
uppleva en förbättrad situation efter kontakt med
Socialtjänsten

−

Fler brukare inom funktionshinderområdet ska
uppleva att de får bestämma om saker som är viktiga
för dem i sin dagliga verksamhet

−

Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser
kontinuitet och koordinering

−

Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser
respekt och bemötande

−

Fler patienter ska uppleva bättre kvalitet vad avser
emotionellt stöd; att personalen/behandlaren var aktiv
och lyhörd, tillgänglig och stödjande

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)
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Gemensam värdegrund – ledningssystemet
för samverkan
• Vi utgår från invånarnas behov.
• Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser så
att de stärker den enskildes upplevelser av sammanhang och helhet.
• Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit.
• Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens.

Samverkansresan
fortsätter…
1. Vad tar var och en med sig in i samverkan?
2. Vilka utmaningar löser vi inte var för sig?
3. Med vilka angreppssätt gör vi skillnad?

En inriktning tar form…
Vi har fokus på friskfaktorer som ger förutsättningar för ett rikt vardagsliv.
Genom att främja delaktighet i samhällslivet, utbildning, sysselsättning och
försörjning frigörs människors inneboende kraft. Hälsa är att i glädje vara upptagen
av sina livsuppgifter.
Vi tar en bred ansats och knyter samman insatser för ökad delaktighet i samhällsoch föreningsliv med länets pågående omställningsarbete till en nära vård. Den
gemensamma hälso- och sjukvården behöver i större utsträckning utgå ifrån
människans levda liv.
• Göra olika för att nå lika
• Vi möter välfärdsutmaningen tillsammans

Bra ska bli bättre – vi stärker det som redan görs
• Bästa platsen att växa upp, leva och åldras på
• Gemensam kraft i socialt utmanade bostadsområden
• Fortsatt utveckling av främjande mötesplatser

Dags för presentationer och samtal runt borden!
Hur får vi fortsatt kraft tillsammans genom att…
• komma varandra närmare över gränserna
• agera proaktivt och tidigt
• ta tillvara och utveckla främjande mötesplatser

Bild: Plantagen

Bästa
platsen
att
växa
upp,
Bästa platsen att växa upp, leva och bo på
leva och bo på

Utvecklingsarbete i
ledningssystemet för samverkan
mellan Region Jönköpings län
och länets kommuner.

Vision: Jönköpings län – Bästa platsen att växa upp leva och bo på
Mål
Förbättra barn
och ungas
hälsa med två
procentenheter
per år, de
kommande fyra
åren.

Prioriterade områden

Fullföljda
studier

Fysisk
aktivitet

Mätningar
-

-

Psykisk hälsa

Avvikelse i språkutveckling vid 3 år
Elever i årskurs 9 som är behöriga till
yrkesprogram
Gymnasieelever med examen inom 3 år
Unga vuxna som varken arbetar eller
studerar
Andel 4-åringar med övervikt och fetma
Andel 14-åringar med övervikt och fetma
Andel elever i årskurs 4 som är fysiskt aktiva minst en
timme per dag
Andel elever i årskurs 9 som går eller cyklar en timme
eller mer, 4-7 dagar i veckan.
Andel elever i årskurs 9 som tränar minst 30 min 2-3
gånger per vecka eller oftare.

- Andelar elever i årskurs 4 som skattar sin
livskvalitet som hög
- Andel elever i åk. 9 som mår bra rent allmänt
- Andel elever i årskurs 9 som haft två eller flera
psykiska och somatiska besvär mer än en gång i
veckan

Arbetssätt
- Ideér utformas
utifrån beprövad
erfarenhet och
testas enligt PGSA
- Stöd av coacher
- Tester utvärderas
och
konceptualiseras.
- En del koncept är
oberoende av
kontext och kan
användas med
mindre lokal
anpassning.
- Andra koncept är
specifika och
anpassas utifrån
lokala behov och
kontext.

Modell
- Öka förmåga till tidig
upptäckt
- Gemensamt agera i
samverkan mellan
olika huvudmän, barn
och deras familjer.
- Arbeta utifrån
förbättringsmetodiken
i lärande nätverk.
- Öka förmågan och
hastigheten att
analysera effekter för
att gå från goda
exempel till
konceptualisering
- Systematiskt sprida
nya arbetssätt
- Lära tillsammans med
andra.

Bästa platsen att må bra på
Strategigrupp psykiatri och missbruk

Utvecklingsarbete i
ledningssystemet för samverkan
mellan Region Jönköpings län
och länets kommuner.

Ångest och depression ligger
bland de två mest
prominenta/frekventa
diagnoser på vårdcentralerna i
Jönköpings län.

Bästa platsen att få må dåligt på…

”Det här har
förändrat mitt
liv”
”Jag är inte
ensam, bra
att få prata
av sig så
här”

”Hjärtats hus har gett
mig så mycket harmoni,
glädje, gemenskap,
förståelse. Det har
stärkt mig väldigt
mycket. Jag är så lycklig
över att jag har funnit
er”

”Självhjälpsgruppen kan
ge lika mycket som
professionell hjälp”

”Längtar efter
varje träff vi har.
Vi har olika
bekymmer, men
ändå mycket
gemensamt”

”Tyvärr fick jag träffa
patientstödjare i sent
skede i behandlingen.
Vad som är viktigt i
tidigt skede få
kontakt med den som
har stor erfarenhet av
livet som
dialyspatient och
livet”

”Jag tror att jag
kan säga att
Lärcafé gav mig
livet tillbaka”

… och sen helt plötsligt så bara så
tänds den där blicken liksom och
man kan börja prata om drömmar
och sånt och personen i fråga blev
nästan chockad själv att ”ja men här
sitter jag och berättar för dig om
mina drömmar. Jag visste inte ens
om att jag hade dom” Peer support
om samtal med patient/brukare

”Skönt att få träffa
likasinnade och att öppet
kunna prata utan att
betraktas som ett offer”
Deltagare Lärcafé

”Har fått tilltro till mig
själv genom Lärcafé,
och det är mycket jag
kan göra själv.
Varit mycket givande
känner mig tryggare.”

”Vi får input och
hjälp att tänka och se
saker ur ett annat
perspektiv”.
Personalgrupp om
Peer support

Bästa platsen att leva och
åldras på

Utvecklingsarbete i
ledningssystemet för samverkan
mellan Region Jönköpings län
och länets kommuner.
2021-10-29

(ange enhet via Infoga sidfot)

Ellinor 9 år
reflekterar om
tanken att vara
91 år …
!

2103

Indikatorer – under utveckling
Förebyggande och
hälsofrämjande

Mål:
Förbättrad
hälsa, vård
och omsorg
för äldre
de
kommande
fyra åren.

Sammanhållen
vård och omsorg

Systemsamverkan
och lärande

Allmän hälsa självrapporterad, Nationella folkhälsoenkäten
Antal genomförda hälsosamtal 60+, samt 70+.
Andel 65+ med hemtjänst som anger hälsotillstånd ganska eller mycket gott
Täckningsgrad vaccinationer säsongsinfluensa
Täckningsgrad vaccinationer covid-19
Fallskador: 65+ som sökt sjukhusvård för fallskada
Senior alert
(NY) Mångbesökare för oro, sömn (>5 ggr/år) 65+ på vårdcentral
Andelen föreningsaktiva 65+ per kommun

Oplanerade återinskrivningar inom 1-30 dagar
Undvikbar slutenvård
Läkemedelsanvändning hos äldre
SveDem och BPSD
Palliativregistrets kvalitetsindikatorer
(NY) Andelen äldre som har Fast läkarkontakt och fast vårdkontakt.
(NY) Antal SIP och Patientkontrakt
(NY) Mått på hälsolitteracitet, se CDG's sida
Utskrivningsklara dagar
Betalningsansvariga dagar
(NY) Synergi/avvikelser
(NY) Undvikbart akutmottagningsbesök (80+)
(NY) Antal inskrivna i palliativ vård som "hamnar" på akuten.
(NY) Primärvårdskänsliga akutinläggningar.
Deltagande i utvecklingsplattform Bästa platsen..

ANEBY – här tar föreningar
ansvar för sina egna
anläggningar och
investeringsprojekt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fyra fotbollsanläggningar
En konstgräshall
Spårcentral med stort klubbhus
Konstsnöanläggning längdskidor
Två ridklubbar
Stort föreningsdrivet gym
Pingishall
Tennisbanor
Föreningssamverkan är A och O

Hälsocenter och rollen i samverkan

6.
HAL-G
HAL-SF

Individ –
Hälsosamt
vardagsliv

5.
Mamma
core,
Tryggve

4.
EFG,
etc.

2.
HC

Individ –>
hälso-/friskvård HC
Hälso-/friskvård HC ->
Individ

Civilsamhälle
Hälsocenter nav för
hälso/friskvård

Privata aktörer

Hälso-/friskvård HC –>
sjukvård VC
Sjukvård VC –>
hälso-/friskvård HC
3.
Hälsosamtal

1.
FaR

Sjukvård Vårdcentral

Sjukvård
VC -> specialistvård
Sjukvård
specialistvåd -> VC

Specialiserad
sjukvård

0123456789 40444314180499
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