
 

       

2012-09-04 LJ 2012/1193 

  

   

Förvaltningsnamn  

 

 

Landstingsstyrelsen 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest 
sjuka äldre. Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete. 
I regeringens överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre krävs att grundläggande 

krav ska vara uppfyllda senast 30 september 2012. 

 

1. Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det ska 

finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för 

förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre. 

 

Läns-LAKO fattade hösten 2011 beslut om en gemensam handlingsplan. Aktivt 

arbete pågår och rapport om pågående arbete och resultat kommer att lämnas vid 

Läns-LAKO 14 september 2012. 

 

2. Huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet 

som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). 

 

Landstinget har sedan många år arbetat med kvalitetsutveckling och 

ledningssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter i hälso- och sjukvård. 

Det är därför naturligt att ledningssystem utvecklas och förändras i enlighet med 

Socialstyrelsens senaste föreskrift. Inom områden där verksamheten bedrivs i nära 

samverkan med länets kommuner kommer utvecklingsarbetet att ske i samverkan. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta  

 

att ledningssystemet ska anpassas och utvecklas i enlighet med kraven i  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)  

 

LANDSTINGETS KANSLI  

 

 

 

 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör 

Mats Bojestig 

Hälso- och sjukvårdsdirektör 
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Avdelningen för vård och omsorg Kommuner
Sektionen för vård och socialtjänst Landsting/Regioner
Maj Rom

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Information om inrapportering av grundläggande krav för att

ta del av prestationsersättning 2012

För att prestationsersättning ska kunna erhållas för uppfyllda mål i överenskommelsen
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (S2011/11027/FST) krävs att
grundläggande krav är uppfyllda senast den 30 september 2012 och inrapporterade till
SKL senast den 15 oktober 2012.

Följande krav gäller för 2012:

1. Det ska i länet finnas en struktur för ledning och styrning i samverkan. Det
ska finnas ett gemensamt politiskt förankrat beslut om en handlingspian
för förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre. Den gemensamma
handlingsplanen ska innehålla en beskrivning av förbättringsområden utifrån
lokala förutsättningar, konkreta och mätbara mål, planerade aktiviteter samt en
beskrivning av hur uppföljningen ska gå till och hur resultaten ska redovisas.

2. Huvudmännen ska ha fattat beslut om att införa ett ledningssystem för
kvalitet som motsvarar kraven i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

De grundläggande kraven ska vara uppfyllda senast den 30 september 2012.
Kommuner och landsting ska senast den 15 oktober 2012 redovisa till SKL ett
underlag som verifierar att ovanstående villkor är uppfyllda.

Redovisning av de grundläggande kraven görs enligt följande:

- Uppgifter om struktur för ledning och styrning i samverkan samt
handlingsplan lämnar kommuner och landsting/region i ett län i ett gemensamt
dokument.

- Beslut att införa ledningssystem ska fattas av varje enskild huvudman.

Sociala handläggare i läns- och regionförbunden eller motsvarande har åtagit sig att
samordna arbetet.

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-031 5, info@skl.se, www.skl.se



Sveriges 2012-09-03 Vårt dnr: 2 (2)
‘Y Kommuner 09/5304

och Landsting

Uppgifterna skickas till SKL enligt nedan:

Ange diarienummer 09/5304 på handlingarna.
• Ange namn och kontaktuppgifter till kontaktperson hos er.
• Skicka handlingarna till Therese Lindman via e-post therese.iindman@skl.se.
• Det går även bra att skicka handlingarna med post till nedanstående adress:

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst
Therese Lindman
11882 Stockholm

Vid frågor kontakta Therese Lindman, therese.lindman@skl.se, tel: 08-452 71 52 eller
Maj Rom, rnaj.rom@skl.se, tel: 08-452 76 02.

Vi på SKL emotser nu era uppgifter om de grundläggande kraven för vidarebefordran
till Socialstyrelsen som har till uppdrag att bedöma måluppfyllelsen.

Uppgifter om uppnådda resultat i överenskommelsen kommer att överssändas till
Socialstyrelsen under oktober 2012.

Prestationsersättning kommer att utbetalas till kommuner och landsting/regioner av
Kammarkollegiet vid årsskiftet 2012/2013.

Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för vård och omsorg
Sektionen för vård och socialtjänst

För kännedom

Landstings-/regiondirektörer
Nätverket för kommundirektörer
Nätverket för regiondirektörer/regional kontakt
Nätverket för sociala handläggare, läns- och regionförbunden
Nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer
Nätverket för socialchefer
Deltagare Ledningskraft

Orstam


