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Handlingsplan 2023 – Temagrupp Äldre 

Det övergripande målet enligt Samverkansplanen  

är att samverkan mellan kommun och region ska  

utjämna skillnader i hälsa. Syftet är att effektivt  

samordna och individanpassa insatser så att den  

enskilde får hälso- och sjukvård, tandvård,  

stöd och omsorg av god kvalitet.  

Det övergripande målet beskriver de långsiktiga 

effekter vi eftersträvar, temagruppens handlings- 

plan syftar till att stödja denna målbild och  

förtydliga hur.  

NOSAM-grupperna ska kunna använda  

handlingsplanen som underlag och stöd i arbetet  

vidare på lokal nivå. 

 

I Uppdragsbeskrivningen Kommun och sjukvård i Göteborgsområdet beskrivs vikten av förankring av 

ställningstagande/beslut i temagruppen samt innebörden att varje huvudman ansvarar för att fatta 

formellt beslut och genomföra det som överenskommits i den egna linje-/organisation. 

Genomförandet av temagruppens handlingsplaner/aktiviteter är linjeverksamhetens eget ansvar och 

däri ligger också ansvaret att utvärdera dem utifrån tänkt effekt på målet.  

Fastställd Kommunikationsstrategi för alla parter i samverkan finns som underlag för deltagare.  

Temagruppen är ambassadörer för vårdsamverkansstrukturen och ska verka för att samtliga 

verksamheter ska väna om våra samverkansarenor för att uppnå målen.  Det är eftersträvansvärt att 

alla beslut sker i enighet. Om enighet inte uppnås i en fråga ska ärendet återremitteras för förnyad 

beredning eller strykas. 

Genom inbjudan till dialog 2-3 gånger per år vill temagruppen stärka brukarmedverkan genom 

koppling till referensgrupper. Ordförande och processledare kommer arrangera träffarna och 

sammankalla representanter från olika referensgrupper.  

 

 

 

 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/83bd4e74-b087-41e1-8f46-78bd58f1d72b/Samverkansplan%202020-2023%20Kommun%20och%20sjukv%c3%a5rd%20Samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det.pdf?a=false&guest=true
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-284/surrogate/Uppdragsbeskrivning%20Kommun%20och%20sjukv%c3%a5rd%20Samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-176/native/Kommunikationsstrategi%20(reviderad%202021-09-23).pdf
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Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:  

-In- och utskrivningsprocessen   

-Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

-Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Delmål Aktivitet/Ansvar Hur? Uppföljning 

Trygga och säkra 
vårdövergångar mellan 
vårdgivare 

Öka antal SIP för 
målgruppen. 

Antalet utförda SIP följs via 
månatligen via statistik från 
GITS av temagruppens 
deltagare. 

Processledare TGÄ 
sammanställer statistik för 
gruppen 2ggr/år för djupare 
analys.  

Förankra och följa 

Implementeringsplan SIP 

som verktyg i samverkan i 

Göteborgsområdet 

(uppdaterad okt 2022).pdf 

(vgregion.se) 

Ta del av årsrapport från 
delregional SIP-koordinator 
samt utvecklingsledare SIP.  

Verka för att medarbetare 
har tillräcklig 
utbildning/kunskap i SAMSA 
i egen organisation. 

Delregional SIP-koordinator 
återkopplar till TGÄ. 
Varje temagruppsdeltagare 
ansvarar för att 
förmedla/inhämta 
information i egen 
organisation. 

Följa kvaliteten i SIP arbetet 
genom uppföljning av 
avvikelser i samverkan. 

Bjuda in Delregional 
samordnare MedControl Pro 
för gemensam analys och 
förslag till 
förbättringsåtgärder. 

Följs upp 2 ggr/år. 

Hålla delregionala 
rutiner/dokument på 
Temagruppens hemsida 
uppdaterade. 

Temagruppens 
beredningsgrupp identifierar 
och förbereder vilka rutiner 
som behöver uppdateras. 
Arbetsgrupper tillsätts sedan 
för att presentera 
reviderade förslag inför 
beslut och spridning. 

Uppföljning via årsrapport 

Öka den proaktiva 
bedömningen av den 
enskilde 

Ökad läkartillgänglighet för 
patienter inom kommunal 
primärvård.  

 

Varje person som ansluts till 
kommunal primärvård ska 
erbjudas ett 
tvärprofessionellt 
inskrivningssamtal/SIP 

Statistik tas fram årligen för 
att följa antalet utförda 
SIP:ar 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-443025746-190/native/Implementeringsplan%20SIP%20som%20verktyg%20i%20samverkan%20i%20G%c3%b6teborgsomr%c3%a5det%20(uppdaterad%20okt%202022).pdf
SIP:ar
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Utveckla samordnad vård, tandvård, stöd och omsorg för individen genom att fokusera på:  

-In- och utskrivningsprocessen   

-Tidiga samordnade insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa 

-Fysisk hälsa vid psykisk ohälsa/sjukdom 

Delmål Aktivitet/Ansvar Hur? Uppföljning 

 Skapa arbetssätt som 
möjliggör gemensamma 
läkemedelsgenomgångar. 

Erbjuda varje person med 
behov en fördjupad 
läkemedelsgenomgång 

Statistik analys från öppna 
jämförelser 

Förbättrad munhälsa vid 
sjukdom, psykisk ohälsa. 

Följa TAIK satsningarna i 
temagruppen  

Partille och Härryda 
återkopplar till temagruppen 
utifrån projektplan. 

 

Implementera 

Länsgemensam 

handlingsplan för 

suicidprevention 

delregionalt 

 

Identifiera ökad risk för 
suicid hos äldre med vård 
och omsorgsinsatser. 
Arbeta kunskapshöjande 
och förebyggande.  

 

Exempelvis genom e-
baserade utbildningsinsatser 
såsom: 
 -SPiSS (Suicidprevention i 
svensk sjukvård),  
-Psyk E-bas (digital 
utbildning).  
-Suicidprevention för chefer 
och ledare. 
(föreläsningstillfällen via 
vårdsamverkan och suicide 
zero.  
- MHFA(Mental health first 
aid) instruktörerna fortsätter 
utbilda första hjälpare i 
verksamheterna. 

Följa antalet suicid i den årliga 
rapporten från NASP 
(Nationellt centrum för suicid 
och prevention) 

 


