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Landstingsstyrelsen  

Ledningssystem för samverkan mellan 
landstinget och länets kommuner och 
handlingsplan för gemensamt arbete med 
mest sjuka äldre 
Inom området ”bättre vård för mest sjuka äldre” finns en nationell 

överenskommelse. I överenskommelsen ingår att ett gemensamt ledningssystem 

mellan kommuner och landsting ska tas fram liksom en gemensam handlingsplan. 

Mätetal följs inom olika områden, som läkemedel, återinläggningar och 

registrering i kvalitetsregister.  

 

I september 2012 beslutade Läns-LAKO om en handlingsplan för gemensamt 

arbete med mest sjuka äldre. Handlingsplanen följs i KOLA-gruppen tillsammans 

med länets socialchefer och sjukvårdsdirektörer. Ett aktivt arbete pågår i de tre 

länsdelarna, vilket också stöds av nationella samlingar. I september 2013 hölls 

den nationella samlingen Ledningskraft – så mycket bättre för sjuka äldre på Spira 

i Jönköping. Handlingsplanen är nu reviderad och behandlades i Läns-LAKO 

2013-09-25. 

 

Inom KOLA-gruppen har ett förslag på gemensamt ledningssystem tagits fram. 

Detta omfattar förutom äldre; barn och unga, psykiatri och missbruk, folkhälsa, 

funktionsnedsättning samt e-hälsa-IT. Förslag till ledningssystem har behandlats i 

Läns-LAKO 2013-09-25, då gjordes även ett förtydligande av Läns-LAKOS roll.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att godkänna handlingsplan för arbete med de mest sjuka äldre . 

 

att anta föreliggande förslag om ett gemensamt ledningssystem för samverkan 

med länets kommuner.  
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LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 

 















  Datum 

2013-09-27 
 

Antal sidor 

1(4) 

PROTOKOLL 

 

Läns-LAKO 

 

Tid: 2013-09-25, kl 14.00–16.00 

  

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

  

Närvarande: Kommunerna: 

 Hans-Göran Johansson 

 Lars-Erik Fälth 

 Tommy Bohman 

 Arne Ottosson 

 Bo Zander 

 

 Landstinget: 

 Håkan Jansson 

 Rune Backlund 

 Maria Frisk 

 Marcus Eskdahl 

 Lena Skaring-Thorsén 

 Anna-Carin Magnusson 

 

 Adjungerade: 

 Inga Jonasson 

 Samuel Godrén 

 

 Övriga: 

 Anders Printz, Socialdepartementet § 10 

 Kerstin Evelius, Socialdepartementet § 10 

 Ing-Marie Wieselgren, SKL § 10 

 Karin Westling 

 Anders Åberg 

 Mats Bojestig 

 Agneta Jansmyr 

 Ulrika Stefansson 

 Signe Axelsson § 10 

 Sandra Widheimer, sekreterare 

 

§ 8 Justerare 

Lars-Erik Fälth utses att justera protokollet tillsammans 

med ordföranden. 
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Antal sidor 
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PROTOKOLL 

 

Läns-LAKO 

 

Tid: 2013-09-25, kl 14.00–16.00 

  

 

 

§ 9 Dagordning 

Förslaget till dagordning fastställs med tillägg av 

information om Barnahus. 

 

§ 10 Information om regeringens PRIO-satsning 

Anders Printz, ansvarig för regeringens Nationella 

Samordningsfunktion inom området psykisk ohälsa, 

informerar om regeringens Plan för Riktade Insatser 

inom Området psykisk ohälsa (PRIO). Ing-Marie 

Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL), arbetar tillsammans 

med Anders Printz med PRIO-satsningen. Anders 

Printz och Ing-Marie Wieselgren har under två dagar 

besökt Jönköpings län med syfta att kvalitetssäkra det 

pågående arbetet. Anders och Ing-Marie delger att det i 

Jönköpings län finns både många goda exempel men 

även utvecklingsområden att arbeta vidare med. 

 

Anders Printz poängterar betydelsen av att arbeta med 

följande tre delar i PRIO-satsningen: 

1. Gemensamt ansvarstagande  

2. Långsiktigheten  

3. Utveckling av ordinarie strukturer 

 

Ing-Marie Wieselgren betonar vikten av kontinuerliga 

mätningar samt en tydlighet i våra olika roller och en 

struktur för ansvarsfördelning.  

 

§ 11 Handlingsplan mest sjuka äldre 

Läns-LAKO beslutade 2011-11-01 att ta fram en 

handlingsplan bättre liv för mest sjuka äldre. Tidigare 

handlingsplan är nu reviderad och beskriver 

övergripande uppdrag, mål, aktiviteter för lärande och 

erfarenhetsutbyte inom området ”Bättre liv för mest 

sjuka äldre” i Jönköpings län under 2013 och framåt. 
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Antal sidor 
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PROTOKOLL 

 

Läns-LAKO 

 

Tid: 2013-09-25, kl 14.00–16.00 

  

 

Ulrika Stefansson informerar om handlingsplanen, 

visar bifogad powerpointpresentation samt visar en film 

med goda exempel från länet. Filmer om goda exempel 

från länet finns på www.lj.se/samverkanaldre. 

Information om Jönköpings läns mätresultat finns på 

ovan angiven webbplats under Statistik och mätningar 

samt i bifogat dokument Övergripande bild av 

måluppfyllelse, juli 2013. Arbetet fortgår avseende 

fortsatt utveckling inom området. 

 

Läns-LAKO beslutar 

 

- att godkänna handlingsplan för arbete med de mest 

sjuka äldre och notera informationen om de aktiviteter 

som pågår i länet.   

 

§ 12 Ledningssystem för samverkan 

Mats Bojestig informerar om att ledningsgruppen för 

samverkan kommun – landsting (KOLA-gruppen) har, 

på uppdrag av Läns-LAKO, utvecklat ett 

ledningssystem för samverkan rörande de målgrupper 

som sammanfaller med respektive verksamheters 

ansvarsområde. Ledningssystemet har arbetats fram i 

en bred samverkan mellan kommuner och landsting. 

Ledningssystemet beskriver den gemensamma 

värdegrunden, strukturen för ledning och styrning i 

samverkan samt systemets olika stödprocesser. 

 

Läns-LAKOs roll behöver förtydligas i 

ledningssystemet. Förslag som delges avseende 

förtydligandet är att under rubriken Läns-LAKO ändra 

från ”Läns-LAKO sammanträder fyra gånger per år för 

att fatta beslut och följa upp gemensamma uppdrag…” 

till ”Läns-LAKO sammanträder fyra gånger per år för 

att ge uppdrag och fatta beslut samt för att följa upp 

gemensamma uppdrag…”.   

http://www.lj.se/samverkanaldre
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PROTOKOLL 

 

Läns-LAKO 

 

Tid: 2013-09-25, kl 14.00–16.00 

  

 

 

Läns-LAKO beslutar 

 

- att anta Ledningssystem för samverkan med ett 

förtydligande avseende läns-LAKOs roll. 

 

§ 13 Sammanträdesplanering 

Läns-LAKO sammanträder nästa gång den 19 

november, klockan 14.00–16.00. Ledningsgruppen för 

samverkan kommun – landsting (KOLA-gruppen) får i 

uppdrag att återkomma med förslag på datum för 

sammanträden under 2014.  

 

§ 14 Övriga frågor 

Karin Westling informerar om att ett samverkansavtal 

avseende Barnahus i Jönköpings län är formulerat. 

Samverkansavtalet har skrivits under av nästintill alla 

aktörer, enbart Tranås kommun återstår. Verksamheten 

beräknas starta under april 2014 i Hälsanhusets lokaler. 

Rekryteringsprocessen pågår avseende en 

samordnartjänst, antingen rekryteras en person på 100 

% alternativt två personer om vardera 50 %.  

 

 

Vid protokollet 

 

 

Sandra Widheimer 

 

 

Justeras 

 

 

Håkan Jansson  Lars-Erik Fälth 

 

 



Bättre liv för mest sjuka äldre i Jönköpings län 
Strategi- och handlingsplan 2013 och framåt 

 

 



Löfte 

 

”Jag kan åldras i trygghet och 
självbestämmande med tillgång till en 
god vård och omsorg ” 



Bättre liv sjuka äldre 

Omfattning idag: 
• 2 % ca 1 400 personer har omfattande sjukvård och omfattande 
omsorg.  
•10 %  ca 6 900 personer har omfattande omsorg (permanent särskilt 
boende, beslut om mer än 25 timmar hemtjänst per månad, 
korttidsboende eller beslut om insatser enligt LSS).  
•18 % ca 12 500 personer  - samtliga personer med omfattande 
sjukvård eller omfattande omsorg. Här ingår målgrupper ovan, samt 
ytterligare personer med omfattande sjukvård (multisjuklighet, fler än 
19 vårddagar i slutenvården, fler än tre inskrivningar i slutenvård eller 
fler än sju inskrivningar i öppen specialistvård).  
 
Omfattning alla 65+ i länet: 
ca 68 000 personer , 37 500 kvinnor och 30 500 män.  
 



Förbättringsområden: 
 

• Sammanhållen vård och omsorg 

• God läkemedelsbehandling för äldre 

• God vård och omsorg vid livets slut 

• God vård och omsorg vid demenssjukdom  

• Förebyggande arbetssätt 

• Ökat inflytande 

• God rehabilitering, stroke 

 



Strategi 

• strategin kan brytas ner i lokala planer för att matcha behov och 
förutsättningar som finns i länets olika kommuner. Planerna bör 
innehålla lokala mål, strategier och aktiviteter formulerade utifrån 
länsstrategin. Det lokala arbetet ska spegla hur respektive team 
utifrån sitt område ska bidra till att målsättningen nås.  

  
• Under 2013 är inriktningen att utveckla och sprida, testa nya 

arbetssätt och att höja kompetensen. Underlag som analysgruppen 
tar fram används för att ringa in förbättringsområden och testa och 
följa upp idéer för förbättring.  

  
• Inriktningen 2014 är att tillämpa nya arbetssätt och säkra framtiden. 

Goda resultat som testats i teamen ska spridas för att tillämpas i 
övriga länet.  

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 150-161 

Tid: 2013-11-05 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 154 

Dnr 

LJ2013 

/1244 

Ledningssystem för samverkan mellan Landstinget och 

länets kommuner och handlingsplan för gemensamt 

arbete med mest sjuka äldre  

Föreligger handling avseende samverkan och handlingsplan 

för ett gemensamt arbete mellan Landstinget och länets 

kommuner för mest sjuka äldre.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att godkänna handlingsplan för arbete med de mest sjuka 

äldre,  

 

att anta föreliggande förslag om ett gemensamt 

ledningssystem för samverkan med länets kommuner.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


