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Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala (NSU), samverkan Uppsala 
kommun och Landstinget i Uppsala län 
    
Förslag till beslut 
Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att anta verksamhetsplanen som fastställts av den politiska styrgruppen för närvård och lägga 
den till handlingarna samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i samarbete med omsorgsförvaltningen och andra berörda 
parter utveckla insatser för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för 
att uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga. 
 
Ärendet 
Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och 
sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län. 
Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan mellan huvudmännen men 
också internt inom kommunen och i landstinget.  
 
En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk 
styrgrupp samt ledningsgrupper med ansvar för planering och genomförande. Lednings-
gruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant 
verksamhetsområde.  
 
Den 2 juni 2016 fastställde politiska styrgruppen för närvård verksamhetsplanen för 2016 med 
syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska beslut och ambitioner som de 
uttrycks i antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens 
uppdragsplaner och landstingets vårdavtal. Berörda politiska nämnder/styrelser är 
arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), 
utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN), sjukhusstyrelsen (SHS) samt 
vårdstyrelsen (VS).  
 
Ett av nämndens viktiga uppdrag är att utveckla insatser för personer som är i behov av 
samordnade insatser för att närma sig arbetslivet och börja arbeta eller utbilda sig. Den 



2 (2) 
 

föreslagna verksamhetsplanen har ett fokus som är mer inriktat mot stöd-, vård- och 
behandlingsinsatser. Utöver satsningen på IPS arbetscoacher finns ingen plan på att utveckla 
andra arbetsrehabiliterande insatser. Inom ramen för PRIO-samarbetet bör ett 
utvecklingsarbete ske, som går i enlighet med uppdraget Forum för långsiktig samverkan som 
Samordningsförbundet Uppsala län finansierar. 
 
 
Arbetsmarkandsförvaltningen 
 
 
 
Lena Winterbom 
Förvaltningsdirektör 
 
 
Bilaga 1:  
Verksamhetsplan Närvårdssamverkan Uppsala 2016 
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Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) - beskrivning 2016 

1.1 Inledning 

Politik styrgrupp närvårdssamverkan Uppsala fastställer en verksamhetsplan för 2016 med syfte att säkerställa de processer som ska svara mot politiska 

beslut och ambitioner som de uttrycks i antagna politiska styrdokument. Dessa utgörs framförallt av kommunens uppdragsplaner och landstingets vårdavtal. 

Berörda politiska nämnder/styrelser är arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), 

äldrenämnden (ÄLN), sjukhusstyrelsen (SHS) samt vårdstyrelsen (VS). Verksamhetsplanen syftar även till att sprida medvetenhet och förståelse för 

verksamhetsårets aktiviteter och den ska ligga till grund för samverkan mellan huvudmännen. 

 

1.2 Beskrivning av Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 

Närvård är ett samlingsbegrepp för det samverkansarbete som bedrivs inom hälso- och sjukvård och social omsorg mellan Uppsala kommun och Landstinget 

i Uppsala län. Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i landstinget. 

 

En ny organisation och styrning av närvårdsarbetet har införts under 2016 med en politisk styrgrupp samt ledningsgrupper med ansvar för planering och 

genomförande. Ledningsgruppernas deltagare är utsedda av respektive huvudman med tillhörighet till relevant verksamhetsområde. I beredningsgrupp NSU 

deltar tjänstemän från Landstingets ledningskontor och Uppsala kommuns omsorgs-, äldre- och socialförvaltning.  

 

Tre närvårdskoordinatorer (NVK) är samfinansierade av kommunens berörda förvaltningar samt landstinget med kommunens omsorgsnämnd och 

äldrenämnd som arbetsgivarnämnd. Ett avtal är upprättat mellan huvudmännen som gäller från 2015-01-10 till 2016-12-31. Är båda parter nöjda med avtalet 

förlängs det tillsvidare efter uppdatering. Uppsägningstid är ett (1) år. 
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1.3 Inriktning av närvårdsutveckling i Uppsala län  

Inriktningen [1] är antagen av tjänstemannaberedningen kommun Landsting (TKL) 2011-11-18 med följande definition, mål och uppdrag. 

 

Definition: 

Närvård är ett samlingsbergrepp för det samverkansarbete som beskrivs inom hälso- och sjukvård och socialtjänst mellan kommun och landsting i Uppsala 

län. 

 

Övergripande mål: 

Invånarna i hela Uppsala län får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt. Varje 

person ska få den hjälp den behöver, bli bemött med respekt, få information och ha inflytande över vården och omsorgen oavsett vilken huvudman som är 

involverad i insatserna. 

 

Huvudmännens uppdrag: 

Huvudmännens uppdrag i närvårdsarbetet omfattar samverkan kring hälsofrämjande, förebyggande, diagnostiserande, behandlande, rehabiliterande, 

omvårdande och stödjande insatser som är samhällsekonomiskt rimliga att bedriva lokalt. 

Närvård ska vara individfokuserad, tillgänglig, jämlik, kostnadseffektiv, säker och kunskapsbaserad vård, omsorg och stöd i samverkan mellan landsting och 

kommun.  
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2 Prioriteringar - ledningsgrupp NSU barn och unga/ psykiatri och missbruk 

2.1 PRIO  

Stöd till riktade insatser mot psykisk ohälsa 2016 (PRIO) är regeringens satsning för att förbättra livssituationen för personer med psykisk ohälsa.  

Skapa ledningsstrukturer och arbetsgrupper kring berörda områden (analysdelen). Prioritera lokala utvecklings-områden. Följa upp handlingsplan utifrån 

beslutad överenskommelse gällande psykiskt funktions-nedsatta. Arbetets avrapporteras till politiska styrgruppen för närvård två gånger per år. 

2.1.1 Utvecklingsområden utifrån PRIO 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Stödja barn och ungas 

hälsa genom att öka 

skolnärvaron både i 

grundskolan och 

gymnasiet.  

 

 

 

Kartlägga och analysera 

nuläge, ta fram 

handlingsplan, skapa 

samsyn och tydlighet 

gällande ansvar 

 

Ta fram och implementera 

rutiner som stödjer 

processen 

 

Uppföljning 

 

Ledningsgrupp NSU 

barn och unga/ psykiatri 

och missbruk 

 

 

 

Datainsamling våren 2016 

Projektarbete startas upp 

från juni och beräknas 

pågå året ut, därefter görs 

nytt ställningstagande.  

 

Projektledare via 

kommunala PRIO-medel 

 

SHS, VS,  OSN, SCN och 

UBN 

Uppföljning utifrån 

projektdirektiv. 

 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse. 

Öka tillämpning av SIP 

med syfte att skapa 

samordningsvinster för 

den enskilde.  

 

Utbildningsinsatser i 

samverkan med  region-

förbundet. Utreda former 

för uppföljning och 

utvärdering 

 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Pågående 

 

Inom befintlig ram 

 

SHS, VS,  AMN, OSN 

SCN, UBN, och  ÄLN 

Återrapportering till  

politiska styrgruppen för 

närvård  i årlig 

verksamhetsberättelse.  
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2.2 Ensamkommande barn och ungdomar 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritera psykisk hälsa 

och suicidprevention för 

barn/unga och vuxna upp 

till 65 år (över 65 år 

ansvarar ledningsgrupp 

NSU äldre/somatik för.  

Erbjuda och genomföra 

utbildningen ”Första 

hjälpen till psykisk hälsa”. 

 

 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 

 

Kommunala PRIO-medel 

 

VS, OSN, SCN och UBN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård  i årlig 

verksamhetsberättelse.  

Satsning på ungdoms- 

mottagningar enl. 2016 års 

överenskommelse 

Prioriteringar tas fram och 

redovisas enl. SKL:s 

anvisningar 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 

 

PRIO-medel 

 

VS, OSN, SCN och UBN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård  i årlig 

verksamhetsberättelse.  

Vård- och stödsamording 

VOSS, för  att samordna 

insatser mellan kommun 

och landsting 

Utbildning och 

impementering av VOSS 

 

Samordna insatser mellan 

kommun och landsting 

Under 2016 

 

PRIO-medel 

 

VS, OSN och SCN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård  i årlig 

verksamhetsberättelse.  

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Samordna stöd till 

ensamkommande barn i 

behov av insatser från 

både kommun och 

landsting.  

 

Inom ramen för ordinarie 

strukturer upparbeta 

samverkan kring 

målgruppen.  

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 
 

Inom befintlig ekonomisk 

ram.  
 

VS, AMN, OSN SCN och 

UBN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård  i årlig 

verksamhetsberättelse.  
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2.3 Gemensamma insatser för barn och ungdomar med sammansatt neuropsykiatrisk och social beteendeproblematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Gemensamma riktlinjer samerkan – barn och unga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Länsgemensamt utveckla 

stöd och samordning runt 

barn och ungdomar med 

sammansatt psykiatrisk 

och social 

beteendeproblematik 

I samverkan använda 

behandlingsmodellen  

Intensiv familjebehandling 

(IFB) med tillhörande 

specialistteam och de 

kommunala insatserna 

 

TKL och för Uppsala 

kommun, 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Projekttid 2016-2019 

 

Landstingets finansiering: 

3000 tkr per år 

Kommunens finansiering: 

Kostnader för aktuella 

insatser under och efter 

behandling 

 

VS, OSN, SCN och UBN 

Utvärdering genomförs 

våren 2019. 

 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse.  

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

På länsnivå tydliggöra 

samverkan och respektive 

huvudmans ansvar för 

målgruppen barn och 

ungdomar 0-20 år som 

behöver tvärprofessionellt 

stöd 

 

Revidering av riktlinje för 

samverkan kring barn och 

unga så att den inkluderar 

hela länet 

TKL har initierat arbetet. 

En arbetsgrupp med 

representation från 

landstinget och 

kommunernas socialtjänst 

leder arbetet 

 

 

 

Oktober 2016 

 

Befintlig ram 

 

VS, AMN,  OSN, SCN 

och UBN  

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse.  
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2.5 Närvårdsteamet neuropsykiatri 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hikikomori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Samordnade vård- och 

stödinsatser, i ett tidigt och 

förebyggande skede för att 

överbrygga svårigheter 

som kan uppstå till följd 

av den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen [3] 

Utreda möjligheten till 

permanenta driftsformer. 

Erbjuda länets kommuner 

möjlighet att bli delaktiga i 

projektet. 

 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Projektform under 

perioden 2014 - 2016 

 

Landstinget: 2200 tkr 

VS  

Kommun: 2300 tkr  

(finansieras med PRIO-

medel).   

 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse. 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Ge integrerat stöd till unga 

personer från 18-30 år som 

lever isolerat och inte har 

förmågan att själva initiera 

vård och stödinsatser.[4] 

Planera för permanenta 

driftsformer från 2017. 

 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 

 
Landstinget heltidstjänst 

ordinarie budget 600 tkr. 

Uppsala kommun PRIO 

medel. Årskostnad kommun 

1200 tkr. 

Bidrag till omkostnader via 

Samordningsförb. 387 tkr. 

 

VS och OSN 

 

Projektet utvärderas inom 

ramen för Samordnings-

förbundet 2016.  

 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse. 
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2.7 IPS Arbetscoacher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Unga med riskbruk/missbruk och psykisk ohälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Genom individuellt stöd 

till arbete skapa 

förutsättningar för 

psykiskt funktionsnedsatta 

att hitta ett arbete.[5] 

 

Undersöka möjligheten att 

komplettera med 

supported education (SE). 

  

Genomföra en förstudie 

om genus. Får män och 

kvinnor samma 

möjligheter i projektet?  

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 

 

Kommunen finansierar 

inom befintlig ram.  

Landstinget deltar i 

ledningsgrupp. 

Samordningsförbundet 

delfinansierar 2016.  

 

Medel söks i social 

investeringsfond för SE.  

 

VS, AMN och OSN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse.  

Uppdrag Aktivitet Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Skapa samordning och 

stöd för unga vuxna 16-25 

år med missbruksproblem 

och psykisk ohälsa. 

 

 

Dialog kring framtida 

samordnade insatser för 

målgruppen. 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 

 

Befintlig ram 

 

VS, AMN, OSN, SCN och 

UBN  

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse.  
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2.9 LSS-målgrupp 

 

 

 

 

 

 

  

Uppdrag Aktivitet Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Landstingets 

samarbetsforum ”Centrum 

för funktionshinder” och 

berörda kommunala 

verksamheter ska verka för 

samordning och stöd för 

LSS-målgrupp 

 

 

Prioritering och utveckling 

av identifierade 

samverkansområden 

Ledningsgrupp NSU barn 

och unga/ psykiatri och 

missbruk 

Under 2016 

 

Befintlig ram 

 

VS och OSN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse. 
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3 Prioriteringar - ledningsgrupp äldre och somatik  

3.1 Förbereda för ny lagstiftning om trygg och effektiv utskrivning från slutenvården 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Länsgemensamt projekt 

för att förbättra vård- 

processen i enlighet med 

det nya lagförslaget. 
Initierat av TKL enligt 

projektplan [6]. 

 
 
 

Arb.gr med repr. från 

landstinget/ kommunerna. 

Lokala implementerings- 

aktiviteter planeras och ska 

utföras.  
 

Tillvarata erfarenheter från 

”bättre liv” satsningen. 

 

Följa upp antal 

utskrivningsklara.  

TKL och ledningsgrupp 

NSU äldre och somatik för 

genomförandet regionalt 

och lokalt 

Under 2016 finns en 

projektledare som är 

placerad vid och 

finansierad av 

regionförbundet. För 

övrigt inom befintlig ram 

 

SHS, VS, OSN, SCN och 

ÄLN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse. 

 

 

Öka tillämpning av SIP 

med syfte att skapa 

samordningsvinster för 

den enskilde. 

 

Utbildningsinsatser i 

samverkan med region-

förbundet.  

 

Utgångs punkten är den 

länsgemensamma 

uppföljning som 

genomförts under 2015. 

Ledningsgrupp NSU äldre 

och somatik 

Under 2016 

 

Befintlig ram 

 

SHS, VS, OSN, SCN och 

ÄLN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård genom årlig 

verksamhetsberättelse. 

 

Utveckling och 

samordning kring Mobila 

team. 

Dialog i länets 

närvårdsgrupper utifrån 

inriktningsbeslut i VS om 

fortsatt satsning på mobil 

hemsjukvård  

Ledningsgrupp NSU äldre 

och somatik 

Under 2016 

 

Befintlig ram 

 

SHS, VS, OSN och ÄLN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård genom årlig 

verksamhetsberättelse. 
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Uppföljning av samverkan 

vid särskilda boenden, 

enheter med 

korttidsinriktning och 

Äldrevårdsenheten.   

Inventera samarbetsformer 

och göra huvudmännen 

delaktiga i utvecklings-

arbeten som pågår inom 

respektive organisation 

Ledningsgrupp NSU äldre 

och somatik 

Under 2016 

 

Befintlig ram 

 

VS, OSN och ÄLN 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård genom årlig 

verksamhetsberättelse. 

 

3.2 Äldres psykiska hälsa 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Personal inom 

kommun/landsting som 

möter de äldre i vardagen 

ska lära sig se tecken på 

olika former av psykisk 

ohälsa så att den äldre får 

adekvat hjälp i rätt tid. 

 

Erbjuda och genomföra 

utbildningen ”Första 

hjälpen till psykisk hälsa”. 

 

 

Ledningsgrupp NSU äldre 

och somatik.  

Pågår t.o.m. 2018 

 

Statlig prestations-

ersättning (kommun). 

Personalresurser 

(landstinget).  

 

SHS,VS, OSN och ÄLN 

Enligt projektplan. 

 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård genom årlig 

verksamhetsberättelse.  

 

3.3 Äldre och missbruk 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Dialog kring framtida 

samverkan för äldre 

personer med riskbruk/ 

missbruksproblematik. 

 

 

 

 

Aktualisera problematiken 

genom kunskapsspridning 

via seminarier, 

föreläsningar m.m. 

 

Ta fram projektplan. 

 

Ledningsgrupp NSU äldre 

och somatik. 

Enligt projektplan. 

  

Statlig prestations-

ersättning (kommun).  

Personalresurser 

(landstinget).  

 

VS, OSN, SCN och ÄLN 

Enligt projektplan. 

 

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård genom årlig 

verksamhetsberättelse.  
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3.4 Palliativ vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdrag Aktivitet  Ansvar för genomförande Tidplan- Ekonomi -Ansvar Uppföljning - utvärdering 

Genomföra verksamhets-

övergång av sjukvårds-

teamet. 

 

Utveckla samverkan kring 

palliativ vård [7].  

Samordnare anställd t.o.m. 

oktober 2016 . En 

handlingsplan för 2016 års 

arbete upprättas. 
 

Implementering av 

länsövergripande riktlinje.  
 

Öka användandet av 

webb-utbildningen i 

allmän palliativ vård. 
 

Skapa rutin för att beakta 

barnens rättigheter och 

hälso- och sjukvårdens 

skyldigheter i samband 

med att föräldrar/ 

närstående är döende och 

avlider.  

Ledningsgrupp NSU äldre 

och somatik. 

Under 2016 

 

Befintlig ram. 

 

SHS, VS, OSN och ÄLN  

 

 

 

 

 

 

 

Den strategiska 

ledningsgruppen för 

palliativ vård avslutas 

våren 2016. Frågorna 

överförs till ledningsupp 

NSU äldre och somatik. 

  

Återrapportering till 

politiska styrgruppen för 

närvård i årlig 

verksamhetsberättelse.  
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