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omfattar samverkan mellan huvudmännen men också internt inom kommunen och i Region
Uppsala.
Den politiska styrgruppen och ledningsgruppen ansvarar för planering och genomförande.
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www.uppsala.se

2 (2)

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader kommer att rymmas inom budgetram.
Konsekvenser för jämställdhet
Verksamhetsplanen tar specifikt hänsyn till jämställdhet för personer som har behov av
insatser från båda huvudmännen.
Konsekvenser för tillgänglighet
Utifrån en förstärkt samverkan är målsättning även att skapa förutsättningar för god
tillgänglighet.
Konsekvenser för barn och unga
En av utgångspunkterna i överenskommelsen är att huvudmännen ska beakta
barnkonventionen och principen om att barnets bästa ska följas.
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1 Närvårdssamverkan Uppsala (NSU) 2019
Verksamhetsplanen utgår från mål och fokusområden beskrivna i ”Strategi för närvårdssamverkan 2018-2020”. Med närvård avses ett samverkansarbete
mellan Region Uppsala och kommunerna för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande. Närvård innebär gränsöverskridande
vårdsamverkan och handlar om att koppla ihop resurser mellan huvudmännen för att tillsammans ge bättre vård och omsorg än var och en för sig. Arbetet
baseras på lokalt och regionalt identifierade behov, nationella satsningar och politiska mål i samverkan.

1.1 Organisation och styrning
Politik styrgrupp närvårdssamverkan Uppsala fastställer en övergripande plan för samverkan 2019. Berörda politiska nämnder/styrelser är
arbetsmarknadsnämnden (AMN), omsorgsnämnden (OSN), socialnämnden (SCN), utbildningsnämnden (UBN), äldrenämnden (ÄLN), sjukhusstyrelsen
(SHS) samt vårdstyrelsen (VS).
Som stöd för den politiska styrgruppen finns en ledningsgrupp vars representanter utses från bägge huvudmännen för respektive verksamhetsområden och
ansvarar utifrån politiska prioriteringar för planering, genomförande och återrapportering till respektive ansvariga nämnder, styrelser och förvaltningar.
Ledningsgruppen har mandat att organisera arbetet samt tillsätta arbetsgrupper inom sitt respektive ansvar. Ledningsgruppen kan även fungera som samlad
styrgrupp för samverkansprojekt mellan huvudmännen.
Arbetsutskottet (AU) för NSU utgörs av närvårdsstrategerna tillsammans med samordningschef från kommunen samt ansvarig stabschef från regionkontoret.
Tre närvårdsstrateger (NVS) är samfinansierade mellan kommunen och Region Uppsala.
Brukardialog sker med befintliga råd och brukarnätverk. Detta ska genomsyra hela organisationen. Respektive ledningsgrupp tar ansvar för att säkerställa
brukarinflytande och delaktighet.

Övergripande mål: Länets invånare upplever en god, sammanhållen och nära hälso- och sjukvård och omsorg

2 Fokusområden 2018–2020
2.1 Stärk grundläggande förutsättningar i närvården
Mål:
1.
2.
3.
4.

Det finns en välfungerande samverkan på lokal nivå med tydlig ledning, styrning och organisation.
Delaktighet och inflytande är en självklar del i planering och genomförande på såväl individ- som verksamhets- och organisationsnivå
Ökad geografisk lokal samverkan möjliggör god och nära vård.
Gemensamt ledningssystem finns för systematiskt förbättringsarbete, implementering och uppföljning.

2.2 Effektivisera arbetssätt och verktyg i närvården
Mål:
1. Närvården blir en självklar arena för innovation och utveckling mellan huvudmännen där e-tjänster och digitalisering är viktiga delar.
2. Det finns välfungerande verksamhetsstöd för att organisera, utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheter.
3. Ett samskapande arbetssätt tillämpas som stödjer teamarbete runt den enskilde och närstående, till exempel vid samordnad individuell plan (SIP).

2.3 Förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper i närvården
Mål:
1. Vård och omsorg ska vara hälsofrämjande, stödjande, förebyggande, effektiv och samordnad utifrån individen behov oavsett boendeform och
insats. Personer ska känna sig delaktiga och trygga i hela vårdkedjan och särskilt i samband med utskrivning från sluten vård.
2. Samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för patienter med komplexa behov som möter olika vårdgivare. Några grupper – barn och unga,
multisjuka äldre, kroniskt sjuka och personer med psykisk funktionsnedsättning är särskilt viktiga att fokusera på.
3. De mål som finns i handlingsplan ”psykisk hälsa” ska prioriteras, hälsofrämjande, förebyggande och tidiga insatser är självklara delar.

3 Fokusområde - Stärk grundläggande förutsättningar
3.1 Det finns en välfungerande samverkan på lokal nivå med tydlig ledning, styrning och organisation.
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar aktivitet

Tydlig arena för lokal samverkan
med säkerställt flöde till den
regionala samverkansstruktuern

Implementera beskrivning av flödet
mellan de regionala och lokala
samverkansstukturerna
-------------------------------------------Skapa delaktighet i planarbetet inom
berörda förvaltningar

Antal framtaga riktlinjer/ rutiner
med utgångspunkt i samverkan

Representanter i respektive
ledningsgrupp NSU

Det finns ett systematiskt sätt att
säkerställa att samverkan fungerar

-------------------------------------------Ta fram implementeringsplaner
för att möjliggöra förankring

-------------------------------------------Förankring finns från NSU till
lokala planer inom respektive
verksamhetsområde (ja/nej)
-------------------------------------------Finns implementeringsplaner
(ja/nej)

---------------------------------------Säkerställa att social hållbarhet
integreras i alla gemensamma
processer med hög tolerans där
människors lika värde står i
centrum.

---------------------------------------Inkludera social hållbarhet i
närvårdsarbetet

-------------------------------------------Genomfört (Ja/Nej)

---------------------------------------Ökad kunskap med möjlighet till
samordnade utbildningsinsatser

---------------------------------------Ta fram en gemensam plan för
samordnade utbildningsinsatser

---------------------------------------Plan framtagen (Ja/Nej)

3.2 Delaktighet och inflytande är en självklar del i planering och genomförande på såväl individ- som verksamhets- och
organisationsnivå
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar för aktivitet

Den enskilde, anhöriga och
föreningar är delaktiga och har
inflytande i planering och
genomförande på såväl individ- som
verksamhets- och organisationsnivå

Involvera brukarombudet i
närvårsarbete

Deltagit (Ja/Nej)

Närvårdsstrateger

--------------------------------------------

--------------------------------------------

Delta i regional utveckling inom
området

Möjlighet till inflytande mätt
(Ja/Nej)

3.3 Ökad geografisk lokal samverkan möjliggör god och nära vård.
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar aktivitet

Identifiera geografiska områden
lämpliga att definieras som lokalsamhällen och skapa kännedom om
de speciella förutsättningar som
präglar detta området

Påbörja arbetet med att definiera
lokalsamhällen

Inkluderat i handlingsplan för God
och nära vård 2030 (Ja/Nej)

Ledningsgrupp NSU

3.4 Gemensamt ledningssystem finns för systematiskt förbättringsarbete, implementering och uppföljning.
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Systematiskt förbättringsarbete är en Ta fram anpassade modeller som
del av närvårdsarbetet
möjliggör uppföjning och analys
-------------------------------------------Skapa arenor/strukturer för dialog
och lärande kring avvikelser mellan
huvudmännen

Indikatorer för uppföljning

Ansvar aktivitet

Modeller finns (Ja/Nej)

Ledningsgrupp NSU

-------------------------------------------Gemensam analys genomförd
(Ja/Nej)
-------------------------------------------Lokala rutiner framtagna (Ja/Nej)

4 Effektivisera arbetssätt och verktyg i närvården
4.1 Närvården blir en självklar arena för innovation och utveckling mellan huvudmännen där e-tjänster och digitalisering är
viktiga delar.
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Säkerställa att innovation och
utveckling integreras i
närvårdsarbetet

Hålla samman pågående
samverkansprojekt via
ledningsgrupper NSU

Innovationsprojekt inkluderade i
närvårdsstrukturen (Ja/Nej)
--------------------------------------------

Ledningsgrupp NSU

Arbete enligt projektplaner för:
”Innovationskompetens och nya
former för lärande” (Ja/Nej)
”Trygg hemgång med digitalt stöd”
(Ja/Nej)

4.2 Det finns välfungerande verksamhetsstöd för att organisera, utveckla, följa upp och säkra kvaliteten i verksamheter.
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Det ska finnas ett kommunikationsverktyg för samordning av insatser
kring barn med särskilda behov vid
utskrivning från slutenvård

Prator anpassas för målgruppen

Pilot genomförd (Ja/Nej)

Barnsjukhuset och
omsorgsförvaltningen

4.3 Ett samskapande arbetssätt tillämpas som stödjer teamarbete runt den enskilde och närstående, till exempel genom
samordnad individuell plan (SIP).
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar aktivitet

Stärka individens delaktighet och
inflytande över sin situation genom
samordnad individuell plan (SIP)

Kartlägga hur SIP tillämpas inom
olika verksamhetsområden
--------------------------------------------

Kartläggning genomförd (Ja/Nej)

Länsgemensam styrgrupp för projekt

--------------------------------------------

Lokalt anpassning:Ledningsgrupp
NSU

Ta fram en handlingsplan för
utvecklingsarbete inom området
--------------------------------------------

Handlingsplan framtagen (Ja/Nej)

Utifrån kartläggning och
handlingsplan medverka i planerade
aktiviteter

Medverkan i planerade aktiviteter
(Ja/Nej)

-------------------------------------------Anhörigas situation beaktas i
närvårdsarbetet inom ramen för
arbetet med ”God och nära vård”

-------------------------------------------Genomförd (Ja/Nej)

-------------------------------------------Synliggöra behovet av anhörigstöd

--------------------------------------------

-----------------------------------------Ledningsgrupp NSU

5 Förändra vårdstrukturen och kraftsamla kring vissa grupper i närvården
5.1 Vård och omsorg ska vara hälsofrämjande, stödjande, förebyggande, effektiv och samordnad utifrån individen behov oavsett
boendeform och insats
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Personer med förhöjd suicidrisk
identifieras och erbjuds rätt hjälp i
rätt tid så att de inte försöker ta eller
tar sitt liv

Färdigställa och samordna
handlingsplaner för suicidprevention

Arbete påbörjat enligt handlingsplan
(Ja/Nej)

Närvårdsstrateger

Skapa struktur för att genomföra
utbildningen ”Första hjälpen till
psykisk hälsa”
-------------------------------------------Inventera kuskapsläget.
Implementera nya arbetssätt

Utbildningar erbjudna (Ja/Nej)

Samordnare vid FOU-S

-------------------------------------------Inventering genomförd (Ja/Nej)

-------------------------------------------Ledningsgrupp (NSU)

-----------------------------------------Systematiskt arbeta för att
implementera hälsosamma
levnadsvanor utifrån nationella
riktlinjer
-----------------------------------------Ökat preventivt arbete kring
fallprevention och läkemedel

Implementering genomförd (Ja/Nej)
-------------------------------------------Återuppta systematiskt
kvalitetsarbete från bättre liv
satsningen med tydlig samverkan

-------------------------------------------Det finns en plan för samverkan
inom området (Ja/Nej)

-------------------------------------------Ledningsgrupp NSU

Verksamheter/samverkan i ordinarie drift

SUF – Samverkan Utveckling Föräldraskap
Psykosvårdens beroendeteam
VOSS (Vård- och stödsamordning,Vuxna)_____________________________________________________________________________________________________
Närvårdsteamet NPF
Hikikomori

5.2 Samverkan ska bidra till bättre kontinuitet för patienter med komplexa behov som möter olika vårdgivare. Några grupper –
barn och unga, multisjuka äldre, kroniskt sjuka och personer med psykisk funktionsnedsättning är särskilt viktiga att
fokusera på.
Barn och unga
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Skolnärvaro

Plan för samverkan finns (Ja/Nej)

Utsedd styrgrupp och ledningsgrupp
psykiatri och missbruk

----------------------------------Samordnat stöd till unga med
komplexa behov

Skapa ökad samverkan mellan
huvudmännen inom ramen för
skolnärvaroprojektet
-------------------------------------------Kartlägga problematik kring lång
skolfrånvaro (mer än ett år)

---------------------------------Ungdomar med missbruk/beroende
ska få samordnat stöd

-------------------------------------------Genomföra pilotprojekt för
ungdomar med missbruk/beroende

-------------------------------------------Arbete enligt projektplan (Ja/Nej)

Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Unga med aktivitetsersättning får
organiserat stöd för att öka
möjligheten till arbete/sysselsättning

Förstärka samarbetet mellan
huvudmännen för målgruppen
-------------------------------------------Projekt ”Ung Intro” (Tidigare
”Förrehabiliterande insatser för unga
med aktivitetsersättning”) genomförs
tom 30 juni 2020.

Ökad andel ungdomar i arbete
(procent)
-------------------------------------------Arbete enligt projektplan (Ja/Nej)

Ledningsgrupp NSU

-------------------------------------------Kartläggning genomförd (Ja/Nej)

Unga personer (19–29 år)

-------------------------------------------Uppsala kommun är insatsägare och
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala är
samverkansparter

Vuxna
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Nyanländas språkintroduktion

Progressionsteam SFI. Kartlägga
orsaken till avbrutna studier och
erbjuda anpassning. Pågående
ansökan om medel från
samordningsförbundet.
-----------------------------------------Identifiera och kartlägga
samverkansfrågor vid behov i
projekt Regional överenskommelse
och integrationsstrategier (RÖK),
vars syfte är att fastställa ett
gemensamt synsätt och främja en
sammanhållen integrations- och
etableringsprocess i kommuner.
-----------------------------------------Arbete enligt projektplan
”Samverkan kring
cancerrehabilitering”

Arbete enligt projektplan (Ja/Nej)
(under förutsättning att ansökan
beviljas)

Utsedd styrgrupp

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Kunskap och samordning finns kring Genomföra en utredning med fokus
målgruppen äldre personer med
på äldre och missbruk
missbruksproblem och psykisk
ohälsa

Arbete enligt projektplan (ja/nej)

Ledningsgrupp NSU

-----------------------------------------

-----------------------------------------

-----------------------------------------

Samverkan vid särskilda boenden,
enheter med korttidsinriktning och
äldrevårdsenheten

Uppföljning och utveckling inom
området

Utvärdering av samverkan (Ja/Nej)

----------------------------------------Öka kunskapen om psykisk ohälsa
och trauma för att kunna upptäcka
det hos nyanlända och erbjuda rätt
stöd.

----------------------------------------Rehabiliteringsinsatser ska ge
cancerpatienter och närstående stöd
och förutsättningar att leva ett så bra
liv som möjligt.

----------------------------------------Uppföljning (Ja/Nej)

-------------------------------------------Arbete enligt projektplan (Ja/Nej)

Äldre
Prioriterat område

Alla målgrupper
Prioriterat område

Aktiviteter 2019

Indikatorer för uppföljning

Ansvar

Samordning och stöd finns för barn,
vuxna och äldre med missbruksproblem inklusive spelmissbruk

Det finns en uppdaterad lokal
överenskommelse för riskbruk,
missbruk och beroende (RIM)

Överenskommelse uppdaterad
(Ja/Nej)

Utsedd styrgrupp

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Det finns en gemensam målbild för
arbetet med omställningen till en
nära vård.

Ta fram en lokal handlingsplan för
driva utvecklingen i enlighet med
”Effektiv och nära vård 2030”

Handlingsplan framtagen (Ja/Nej)

Ledningsgrupp NSU

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Personer ska känna sig delaktiga och
trygga i hela vårdkedjan oavsett
boendeform och insats

Fortsätta arbetet med att anpassa
vårdprocessen i enlighet med lag
(2017:612) om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård

Analysgrupper somatik respektive
psykiati följer identifierade
indikatorer - arbete enligt
projektplan (Ja/Nej)

----------------------------------------Ledningsgrupp NSU

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Öka tillgången till läkare i
hemsjukvården för äldre med
omfattande behov och personer med
svåra funktionshinder oavsett ålder

Utveckla samarbetet mellan Region
Uppsala och kommun avseende
mobilt närvårdsteam

Kontinuerlig uppföljning av
samverkan och statistik (Ja/Nej)

Socialpsykiatriska behandlingsteamet (SPBT)
Familjecentral/ familjecentrerat arbete
HVB Övernäs (Läkarinsats)
Kommunkoordinatorn på akutmottagningen
LOKUS gruppen
Samverkan med Enheten för transkulturell psykiatri (ETP)

---------------------------------------------------

Ledningsgrupp NSU

