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Verksamhetsberättelse 2015 för Kommunal utveckling 
 

I samband med regionbildningen den 1 januari 2015 blev Kommunal utveckling en del av Region 

Jönköpings län. Verksamheten som sedan 2010 styrts av Primärkommunala nämnden (PKN) som en del 

av dåvarande Regionförbundet i Jönköpings län, styrs nu av Primärkommunalt samverkansorgan (PKS). 

 

I samband med övergången fastställdes även en ny verksamhetsbeskrivning för PKS verksamhet.  

Region Jönköpings län är värdorganisation för verksamheten, men den styrs och leds liksom tidigare år av 

kommunerna gemensamt. Graden av självständighet i förhållande till värdorganisationen regleras i avtal 

mellan regionen och länets kommuner, ett avtal som antagits av samtliga 13 kommuner.  

 

Verksamheten 
Kommunal utveckling utgörs av olika partnerskap där länets kommuner gått samman i en gemensam 

plattform som syftar till att stödja och förbättra den kommunala verksamheten inom respektive område. 

En central del av verksamheten är att all aktivitet utgår från aktiva nätverk som definierar behovsområden 

och styr inriktning och mål. 

 

År 2015 har präglats av att få verksamheten att fungera bra i den nya regionen och i de nya 

verksamhetslokalerna. Statens stimulansmedel till regionala stödstrukturer har minskat, vilket har lett till 

att kommunerna under året beslutat öka sin egen andel av verksamhetens finansiering.  

 

Under året har verksamhetens kvalitetsledningssystem reviderats och ett tydligare system för mål och 

ekonomisk uppföljning börjat användas. 

 

Tillsammans med Region Västerbotten arrangerade Kommunal utveckling flera välbesökta seminarier om 

en evidensbaserad praktik inom socialtjänst och skola under årets Almedalsvecka. Seminarierna utgick 

från hur forskning, brukarkunskap och professionens kunskap på bästa sätt används inom kommunal 

verksamhet. 

 

För fjärde året i rad arrangerade vi, tillsammans med regionen och högskolan, Forskarfredag; en 

vetenskapsfest för allmänheten, framförallt för barn och unga, som syftar till att synliggöra den forskning 

som sker i vårt län. Kommunal utveckling ansvarar för kommunernas deltagande och totalt deltar cirka 

1 000 medborgare i länet. 

 

Under 2015 har verksamheten vuxit och består vid ingången till 2016 av flera utvecklingspartnerskap 

varav FoUrum social välfärd är det mest omfattande. 

 

FoUrum social välfärd riktar sig till kommunal socialtjänst, vård och omsorg. Uppdraget är att stödja 

kommunerna i att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten mot en mer evidensbaserad praktik. 

Utgångspunkten är att ge brukarna inflytande, stärka den professionella kompetensen samt integrera 

forskning och praktik. 

 

Den 1 januari 2015 beslutade kommunerna att gemensamt bilda FoUrum utbildning enligt modellen inom 

social välfärd. Syftet är att intensifiera det gemensamma utvecklingsarbetet och få bättre möjligheter att 
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knyta forskning till praktik inom förskolans och skolans område. 

 

Miljösamverkan f samlar det kommunala miljöarbetet i länet för att effektivisera miljö- och 

hälsoskyddsarbetet. 

 

Kurs och konferens förvaltar ett uppdrag att samordna och effektivisera kurs- och konferensverksamhet 

riktad till hela det kommunala verksamhetsområdet. 

 

Under året har kommunerna beslutat att från och med 2016 även inkludera fritidsfrågorna i det regionala 

samarbetet – i ett utvecklingspartnerskap som kallas FoUrum fritid. 

 

Kommunal utveckling är också en bas för att samordna andra gemensamma åtaganden såsom högskolans 

verksamhetsförlagda studier i kommunerna och den personliga ombudsverksamheten.  

 

Nedan följer en rapport från respektive område för verksamhetsåret 2015. För en mer detaljerad 

information hänvisas till separata projektredovisningar och rapporter på hemsidan. 

 

Brukarmedverkan och forskning 
Under året har flera aktiviteter genomförts för att utifrån separata strategier säkerställa att 

utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i forskning och brukares erfarenheter. Exempel på detta arbete är 

att en policy för hur ersättning för brukarmedverkan ska ske antogs i januari. Policyn har spridits och 

uppmärksammats även utanför länet.  

 

Samtal har inletts om att starta ett inflytanderåd inom äldreområdet, som komplement till chefsnätverket. 

Exempel från andra delar av landet har samlats in via personliga kontakter. En kartläggning av hur 

brukarinflytandet ser ut i länets kommuner har genomförts genom fokusgrupper med nio chefsnätverk. 

Kartläggningen presenterades i en rapport i december. En internrevision har genomförts där interna 

dokument och sammanställningar har granskats för att kartlägga i vilken omfattning brukares inflytande 

beaktats i de olika verksamheterna och projekten.  

 

Medskapande ledarskap, ett sätt att gemensamt hitta nya lösningar i nya situationer, initierades i 

november. Forskning om brukarstyrda brukarrevisioner initierades av länets brukarråd under senhösten.  

 

Genom kontinuerligt deltagande i ett nationellt nätverk lett av Svensk industridesign (SVID) i samarbete 

med SKL har insikter gjorts i hur så kallad tjänstedesign kan användas för att åstadkomma 

brukarinflytande. 

Kurs och konferens 
Kurs och konferens erbjuder ett brett och verksamhetsanpassat utbildningsutbud, baserat på kommunernas 

behov och önskemål. Verksamheten är intäktsfinansierad. 

 

Kurs och konferens ingår i och har kontakter med flera olika yrkesnätverk i länet för att fånga upp de 

behov av kurser och konferenser som finns i länets kommuner. Under året har det varit täta kontakter i 

verksamhetens referensgrupp, som består av personalcheferna samt ytterligare en medarbetare från varje 

kommun. Detta för att fånga behoven av kompetensutveckling bland de yrkesgrupper som finns i våra 

kommuner. 

 

Kontakter med Sveriges Kommuner och Landsting sker regelbundet för att de ska förlägga utbildningar 

och seminarier i Jönköpings län. Under 2015 genomförde Kurs och konferens 85 kurser och konferenser. 

Några av utbildningarna var flerdagsutbildningar. 
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Miljösamverkan f 
Miljösamverkan f drev under 2015 sex projekt. Projekten Tillsyn av migrationsboenden, 

Avloppsledningar och pumpar samt En gemensam riktlinje för fordonstvättar påbörjades under 2014. 

Under 2015 påbörjades Tillsyn på vårdboenden, Avlopp 25-200 person ekvivalenter samt Energitillsyn. 

Samtliga projekt följer sin tidsplan. 

 

Förutom projekten pågick en mängd aktiviteter såsom nätverksträffar, en presidieträff samt gemensamma 

utbildningstillfällen. Huvudsyftet är att öka kompetensen inom miljötillsyn genom ett informationsutbyte 

mellan länets kommuner såväl som över länsgränserna. 

 

FoUrum utbildning 
Länets kommuner har bildat ett gemensamt partnerskap inom förskola och skola. Partnerskapet bildades 

den 1 januari 2015 och finansieras av länets kommuner från och med den 1 juli 2015. Partnerskapets 

uppdrag är att arbeta med alla gemensamma utbildningsfrågor som kommunerna prioriterar att samverka 

kring. Verkställigheten av uppdragen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. En 

arbetsordning för partnerskapet FoUrum utbildning har tagits fram under året. 

 

En utbildningssatsning för förstelärare har skapats i dialog mellan skolcheferna i länet och Högskolan för 

lärarande och kommunikation. Insatserna är på avancerad nivå och syftet är att stärka den vetenskapliga 

grunden och den beprövade erfarenheten i länets skolor. 

 

Sju av länets kommuner har anmält intresse att delta i ett internationellt forskningsprojekt ”Barns 

delaktighet i förskolan” inom forskningsmiljön CHILD. Syftet är att undersöka sambandet mellan 

förskolemiljön och barns delaktighet över tid samt se om sambandet skiljer sig mellan barn i behov av 

särskilt stöd och andra barn. 

 

Under året påbörjades rekrytering av vetenskaplig ledare till FoUrum utbildning. Beslut om 

tjänstetillsättningen togs i januari 2016 och den vetenskaplige ledaren började sin anställning i mars 2016. 

 

En försöksverksamhet i fjärrundervisning i modersmål och studiehandledning påbörjades i en av länets 

kommuner under läsåret 2015/2016. Syftet är att erfarenheterna från försöksverksamheten ska ligga till 

grund för en mer omfattande samverkan mellan länets kommuner när fjärrundervisning på entreprenad i 

modersmål och studiehandledning tillåts. En utredning föreslår att skollagen ändras den 1 juli 2016. 

Planeringsarbetet för projektet fjärrundervisning i samverkan mellan länets kommuner har inletts. 

 

FoUrum social välfärd 
Verksamheten utgör ett långsiktigt och samordnat stöd till kommunerna med ett övergripande uppdrag att 

stödja implementeringen av en evidensbaserad praktik. Länets socialchefer har varit samlade ett tiotal 

gånger under året för att styra verksamheten. 

 

En stor länsdialog tillsammans med ett 10-tal representanter från SKL genomfördes under sensommaren 

där politiker, chefer och tjänstemän från länets kommuner förde en dialog kring hur verksamheten 

utvecklats i vårt län. Verksamheten har på flera sätt uppmärksammats nationellt, både genom olika projekt 

och genom det sätt som verksamheten organiseras. Ett nytt samarbetsavtal med Hälsohögskolan, 

Jönköping University har arbetats fram och antagits under året. 

 

Barn och unga 
År 2015 präglades barn- och ungdomsvården starkt av den stora inströmningen av ensamkommande och 

andra flyktingbarn. En redan ansträngd situation förvärrades och det har också präglat det 

utvecklingsarbete som FoUrum genomfört tillsammans med kommunerna. Kompetensfrågorna har varit 
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prioriterade och arbetet med en gemensam kompetensplan har fortsatt under 2015. Den är inte klar, utan 

arbetet fortgår även 2016.  

Under 2015 har två omgångar med introduktionsutbildning för nyanställda socialsekreterare genomförts. 

Totalt har 45 deltagare gått utbildningen under året med gott resultat. 100 % av dem som svarat på 

utvärderingen rekommenderar att kollegor med liknande arbetsuppgifter också ska gå utbildningen. 

Utbildningsupplägget har rönt intresse från övriga landet. 

Arbetet med hur föräldrar till placerade barn bäst ska stödjas har fortsatt under året. Under hösten hölls en 

halvdag för personal inom familjehemsvård och öppenvård på temat stöd till föräldrar vars barn blir 

placerade. Dagen var välbesökt och innehöll information från ett Stockholmsprojekt och erfarenhet från en 

förälder. Arbetet fortsätter under 2016. 

Antalet HVB-placeringar i länet har fortsatt att mätas, och en ny ramavtalsupphandling har genomförts 

under året. Denna har gjorts gemensamt för samtliga kommuner. 

Under 2015 har fyra nätverksträffar för socialsekreterare med ansvar för ensamkommande flyktingbarn 

genomförts och fyra träffar för föreståndare på HVB-boenden för samma målgrupp. Länsstyrelsen har 

medverkat vid dessa träffar. Arbetet har under året präglats starkt av den stora inströmningen av barn och 

därför till viss del hanterat andra frågor än tidigare. En länsrapport har sammanställts under året enligt den 

uppföljningsmodell som tagits fram i länet. 

Öppenvårdsfrågorna har avhandlats vid två nätverksträffar för öppenvårdspersonal. Diskussion om hur 

uppföljningen av verksamheten ska gå till har återigen aktualiserats. 

Under 2015 presenterades en kartläggning över insatser gällande våld i nära relationer i Jönköpings län. 

Kartläggningen konstaterade att det finns en hel del att förbättra och framförallt att det behövs en större 

likhet över länet när det gäller vilken tillgång invånarna har på insatser vid våld i nära relationer. 

Placerade barns hälsa har i stor utsträckning varit i fokus för samverkan under 2015. En överenskommelse 

mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten gällande specialistvård för barn och unga placerade enligt 

SoL, LVU och LSS har tagits fram. Den antogs i november 2015 av Kommunalt forum och 

implementeras nu i länet. Den baslinjemätning som planerades har inte gått att genomföra då det varken 

inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården registreras hur många barn i placering som får 

specialistvård inom hälso- och sjukvården. Ett arbete med att revidera tidigare överenskommelse om 

hälso- och läkarundersökning av barn som placeras har också påbörjats. 

 

Arbete och delaktighet 
Nätverket för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser har under året arbetat för att effektivisera 

insamling av uppgifter för öppna jämförelser och kvalitetssäkring av registrering i databasen Kolada 

(kommuner och landsting). Nätverken har träffats för genomgång inför registrering och gemensam 

tolkning av frågeställningarna. En manual för varje område gällande regionala och på nationell nivå 

avstämda tolkningar har arbetats fram för att kvalitetssäkra inlämnade uppgifter. Länets resultat har 

sammanställts och analyserats gemensamt. Särskild utbildningsinsats gällande användande av databasen 

Kolada har genomförts.  

 

Under året har utbildningsinsatser med fokus på dokumentationsföreskrifter och kopplingen mellan 

försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser utifrån ett juridiskt perspektiv genomförts med god respons. 

Utbildningsdagar med fokus på juridiska frågeställningar har även genomförts särskilt riktat till personal 

inom försörjningsstöd. Två seminarier har genomförts gällande samordnad individuell plan, SIP, samt 

gemensamma utbildningar i Motiverande Intervju (MI). 
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Ytterligare grundutbildningar gällande Supported Employment (SE) har genomförts under året. Flera 

kommuner har valt att utbilda hela sin personalstyrka, vilket indikerar att implementeringsarbetet börjar 

bära frukt. Länets kommuner som visat intresse för vidareutbildning gällande Individual placement and 

support, (IPS) har besökts av FoU-ledare för information samt plan för implementering. En utbildningsdag 

för att stärka chefer i att leda SE/IPS-verksamhet har genomförts med mycket god respons. 

Metodansvarignätverket har träffats kontinuerligt under året. En genomförd förstudie gällande Supported 

Education (SED) har under året fungerat som grund för det fortsatta utvecklingsarbetet och uppväxling av 

verktyg för coacher som arbetar med Supported Employment, samt för personal inom skolan. Utbildningar 

kring Motiverande Intervju, MI, har genomförts med fokus på SE/IPS-coacher. Utvecklingsarbete för 

mätning av programtrogenhet gällande SE/IPS har startat under året.  

Under året har FoUrum utgjort stöd till länets arbetsintegrerande sociala företag i en process mot en 

självständig organisering företagen emellan. Fokus har varit ett stärkt brukar- och medborgarperspektiv. 

Under året bildade företagen den länsövergripande organisationen Sociala företag i Jönköpings län (Sofij) 

i demokratiska grundprinciper.  

Förankring kring forskningsansats gällande stärkt brukar- och medborgarfokus utifrån teori kring 

erkännande har genomförts under året. Ansatsen utgår från försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser i 

samverkan. 

Psykiatri 
Utvecklingsarbetet inom psykiatriområdet har bedrivits utifrån en verksamhetsplan som tagits fram av 

länets kommuner i samarbete med Region Jönköpings län. En stor del av arbetet har fortsatt från 

föregående år. 

 

Projektet med en länsgemensam modell för inventering av behov hos personer med psykisk 

funktionsnedsättning har resulterat i en modell som även kan användas vid kommande inventeringar. 

Inventeringen har även genererat ett kunskapsunderlag som kommer att fortsätta att analyseras under 

2016.  

Länsnätverk psykiatri har även varit delaktiga i det länsövergripande arbetet kring samordnad individuell 

plan (SIP) och öppna jämförelser. Arbetet med dialogutbildningar har fortsatt och Hjärnkoll har bildat en 

förening som har börjat stå på egna ben, men med visst fortsatt stöd från FoUrum. Pilotprojektet Center 

till stöd för återhämtning fullföljdes under året och under 2016 inleds ett arbete med att skala upp 

verksamheten till länsnivå.  

Projektet kontinuerlig kunskapsförsörjning har resulterat i att länets samtliga kommuner arbetar med 

utbildningsmaterialet Psyk E-bas. Utbildningsmaterialet har även fått spridning till psykiatrin i Region 

Jönköpings län samt vårdcentralerna Bra liv och ytterligare någon privat vårdcentral. Även 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan har visat intresse för Psyk E-bas. Inom rehabilitering till arbete 

och studier har arbetet med implementering av Individual Placement and Support (IPS) påbörjats och 

FoU-ledare anställts på 20 % för att leda arbetet.  

Tidigare fattades beslut om att inleda en pilotverksamhet kring integrerade arbetsformer och under 2015 

fastställdes RACT som den metod som ska testas i några pilotprojekt i länet. Projektet inom somatisk 

hälsa i några testkommuner avstannade på grund av personalomsättning hos huvudmännen, men förväntas 

återupptas i andra former under 2016. Handlingsplan för äldres psykiska hälsa har tagits fram, men har 

återremitterats av strategigrupp psykiatri/missbruk och strategigrupp äldre. En revidering av 

handlingsplanen har inletts. Utbildningar inom första hjälpen avseende psykisk hälsa och suicidprevention 

har också genomförts. I arbetet med suicidprevention har även en larmplan tagits fram i samverkan med 

räddningstjänst och lokala handlingsplaner tas nu fram. FoUrum har stöttat kommunerna i 
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inrapporteringen till den nationella PRIO-satsningen i syfte att få del av statliga prestationsmedel. Alla 

länets kommuner uppfyller idag grundkravet och samtliga prestationsmål gällande vuxna.  

Missbruk och beroende 
FoUrum har arbetat med att implementera nationella riktlinjer, utveckla samverkan mellan region och 

kommuner, brukarmedverkan, systematisk uppföljning och förstärkt föräldraskap inom missbruks- och 

beroendevård. Vidare har medel beviljats från Folkhälsomyndigheten för två projekt: 1) förebyggande 

arbete i familjer där det finns missbruksproblematik och 2) arbete för att förebygga dopning på 

träningsanläggningar. Utöver detta har medel rekvirerats från Socialdepartementet för att utreda 

förutsättningar för att hitta alternativ till omhändertagande vid berusning av alkohol/droger (LoB). Övriga 

uppdrag har under året varit att stödja kommunerna i arbetet med öppna jämförelser samt en gemensam 

upphandling av Hem för vård och boende (HVB) för vuxna med missbruk och beroende.  

 

I länet har tre utbildare i metoden ”Förstärkt föräldrastöd inom missbruksvård” utbildats via SKL och 

Centralförbundet för alkohol och narkotika (CAN). Nässjö kommun har under året genomfört en 

utbildningsomgång i ”Förstärkt föräldrastöd” med ca 30 deltagare. Deltagande verksamheter har börjat 

formulera lokala riktlinjer/rutiner efter utbildningsdagarna och ska lyftas i kommunens ledningsgrupp. En 

kartläggning av föräldrastödsprogram har också genomförts i länet. 

 

Nya nationella riktlinjer med rekommendationer för kompetensen om unga med missbruk har lyfts vid 

chefsträffar inom missbruk, barn och unga samt i ledningsgrupp. En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda 

hur vårdkedjan kan utvecklas och innefattar även utredning av förutsättningar för en Mini-Maria 

(beroendemottagning för unga) i länet. 

 

Utredning pågår gällande förutsättningar för alternativ till LoB exempelvis en tillnyktringsenhet eller 

fungerande rutiner för att tillgodose den medicinska säkerheten samt utveckling av vårdkedjan i samband 

med omhändertagande. Detta görs gemensamt med polismyndigheten och Region Jönköpings län. 

Överenskommelse mellan huvudmännen har gjorts gällande att ta fram ett förslag för hur en sådan 

verksamhet ska genomföras. 

 

Stöd och utbildning i ASI-metoden samt stöd att utveckla uppföljning och sammanställning av ASI-data 

till chefer och personal i kommunernas missbruksvård sker löpande. Fyra grundutbildningar har 

genomförts och samtliga kommuner har en metodstödjare i ASI. Samtliga kommuner i länet använder ASI 

och kommunerna har därmed möjlighet att ta fram underlag om målgruppen. 

 

Kompetensutveckling genomförs regelbundet i metoder enligt nya riktlinjer för missbruks- och 

beroendevård. De aktuella metoderna är: 

1) Utredningsinstrument för ungdomar (ADAD)  

2) Motiverande Intervju (MI)  

3) Haschavvänjningsprogrammet (HAP)  

4) Återfallsprevention (ÅP)  

5) Community Reinforcement Approach (CRA).  

 

Kursernas utvärderingar visar att kursdeltagarna upplever att de fått tillräckligt med kunskaper för att 

kunna använda metoden i sitt arbete.  

 

Brukarmedverkan genom brukarstyrda brukarrevisioner pågår och brukarrådet för missbruksfrågor har 

genomfört två revisioner; Case management i GGVV-kommunerna samt Tellus ungdomsboende i 

Jönköpings kommun. Brukarrådet har även anlitats av Vimmerby kommun. Flera av länets kommuner har 

efterfrågat och planerar brukarstyrda brukarrevisioner. 
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Utveckling av länets missbruksvård sker också med hjälp av behov som identifierats i öppna jämförelser.  

Två gemensamma chefsträffar kring öppna jämförelser har genomförts med syfte att gå igenom 

kommande öppna jämförelser, analysera resultatet samt ta fram en handlingsplan som delvis utgår från 

öppna jämförelser. Målet är att kommunernas arbete med öppna jämförelser är systematiskt och att 

kvaliteten på missbruksvården är god.  

 

Samordnad HVB-upphandling har genomförts gällande HVB för vuxna med missbruk. En enkät är gjord 

och upphandlingen följs upp med en enkät till placerande handläggare. 

 

Funktionsnedsättning 
Inom området funktionsnedsättning har utvecklingsarbetet prioriterats till tre områden:  

• förstärkt delaktighet och inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning 

• förstärkt brukarmedverkan 

• initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning  

 

Under 2015 pågick ett flertal utvecklingsprojekt och fler planerades inom de tre prioriterade områdena, 

men på grund av svårigheter att rekrytera en FoU-ledare var endast 0,5 årsarbetare anställda inom området 

istället för som planerat 1,2 årsarbetare. Det innebär att arbetet fick inriktas på de mest angelägna 

projekten och övriga fick avvaktas.  

 

Utvecklingsarbetet under 2015 koncentrerades till förstärkt brukarmedverkan. Under året färdigställdes en 

länsövergripande genomförandeplan för verkställande av insatser enligt LSS med fokus på den enskildes 

inflytande och delaktighet. Initialt var uppdraget att utveckla en genomförandeplan för insatsen daglig 

verksamhet enligt LSS som ett led i att motverka den så kallade inlåsningseffekten, genom att i 

genomförandeplanen fokusera på den enskildes arbetsförmåga, utveckling av denna och möjlighet till 

arbete. Uppdraget utvidgades efterhand till att omfatta också andra insatser enligt LSS. 

Genomförandeplanen gjordes i tre versioner: en standard, en lättläst och en baserad på bildstöd. Till 

genomförandeplanen upprättades också en manual som ett stöd för utförarpersonal. 

 

Under året har utbildning av vägledare och kursvägledare i delaktighetsmodellen påbörjats.  

Delaktighetsmodellen är en metod som främjar kommunikation mellan brukare och personal och syftar till 

att stärka brukares inflytande. Modellen har utvecklats av FoU Skåne och används idag av ett flertal 

regioner i landet. Ambitionen är att samtliga kommuner i länet ska använda modellen i sina verksamheter. 

Kommunal utveckling har ett länsövergripande ansvar för att organisera, samordna och delvis finansiera 

utbildningen och användandet av delaktighetsmodellen.   

 

Till området har också en doktorand varit knuten, som bedrivit forskning kring barn med lindrig 

utvecklingsstörning och deras familjer. Forskningen har fokuserat på vilka stödbehov familjerna upplever 

att de har, vilka behovsprövade insatser de använder av socialtjänstens individ- och familjeomsorg (IFO), 

socialtjänstens funktionshinderomsorg (FO) och regionens barn- och ungdomshabilitering (BUH), samt 

hur familjerna uppfattar det stöd de får. Samtliga kommuner i länet utom en har deltagit i forskningen.  

 

Äldre 
Syftet utifrån chefsnätverkets prioriteringar med det gemensamma arbetet är ett långsiktigt systematiskt 

förbättringsarbete, som skapar förutsättningar för ett bättre liv för äldre i vardagen. Ett fortsatt fokus har 

varit att tillsammans arbeta för en sammanhållen vård och omsorg. De resurser som finns ska användas på 

ett mer effektivt och för den äldre mest värdeskapande sätt. 

 

Det gör vi genom att stödja en evidensbaserad praktik, stödja ett strukturerat, systematiskt och 

standardiserat arbetssätt med hjälp av öppna jämförelser och kvalitetsregister samt att stödja och utveckla 

samarbetet mellan länets kommuner och regionens hälso- och sjukvård. Utvecklingsarbetet samordnas och 
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stöds av FoUrum och kansliet vid Region Jönköpings län. Aktiviteter som exempelvis har genomförts för 

en sammanhållen vård och omsorg är införandet av ett beslutsstöd för att bedöma rätt vårdnivå, 

överenskommelse av egenvård och läkarmedverkan. 

 

Tillsammans har tio gemensamma mötesplatser arrangerats för styrning och ledning i länets chefsnätverk 

och lika många mötesplatser har genomförts av strategigrupp äldre i samverkan kommuner och region. 

 

Analysgruppen som är en stödresurs för länets kommuner i samverkan med folkhälsoavdelningen, 

Qulturum och regionens kansli har under 2015 informerat och fört dialog med uppdragsgivare. Gruppens 

uppgift är att presentera och visualisera data på ett överskådligt sätt och kommunicera resultaten till 

beställaren och tillsammans med beställaren utföra analys. Arbetet sker på uppdrag av nuvarande 

ledningsgrupp för samverkan. 

 

eHälsa 
De uteblivna stimulansmedlen för 2015 innebar en minskning av antal FoU-ledare från 3,0 tjänst 

innefattande projektledning, till 1,0 för samordning. En stor del av FoU-ledarens arbete har under 2015 

upptagits av omvärldsbevakning och samordning. Regional handlingsplan för eHälsa 2015-2018 

färdigställdes tillsammans med chefsnätverket i mars 2015.  

 

Ett förslag till eHälsoråd med uppdrag att samordna och effektivisera det gemensamma e-hälsoarbetet 

mellan kommuner och region togs fram i samverkan mellan FoUrum och regionen, och beslutades av 

ledningsgruppen för samverkan. 

 

Gislaved, Gnosjö, Jönköping och Värnamo beviljades i slutet av 2014 projektmedel från SKL för att delta 

i ett nationellt projekt kring journalinformation till nationella tjänsteplattformen. Syftet är att via 

leverantörerna av de tre stora kommunala verksamhetssystemen åstadkomma gemensamma 

anslutningspunkter, och därigenom möjliggöra leverans av information till Nationell patientöversikt 

(NPÖ) och Journalen via nätet för merparten av landets kommuner. Hösten 2015 genomfördes stora 

förändringar i infrastrukturen för nationella tjänster samt versionsbyte av NPÖ, vilket medfört merarbete 

och försening. Lösningen beräknas vara klar hösten 2016.  

 

I samband med versionsbytet av NPÖ i december kunde vår region inte leverera information till NPÖ 

under tre veckors tid. Efter bytet levererar vår region endast diagnoser och signerade journalanteckningar 

(detta ska enligt uppgift lösas våren 2016). Samordning av information till kommunerna kring 

versionsbytet och uppföljning har gått via FoU-ledaren. NPÖ-användningen gick ner något efter 

versionsbytet, dock mindre än förväntat. Statistik över användning sammanställs varje månad av FoU-

ledaren och en rapport om möjligheter att öka användning av NPÖ färdigställdes i mars.  

 

Trygghetslarmsnätverket har tagit fram en gemensam grund för regelverk avseende digitala trygghetslarm. 

Vid halvårsskiftet avslutades trygghetslarmsnätverket, och informationsspridning har därefter gått via 

FoU-ledaren samt chefsnätverket. Utbildning om informationssäkerhet och juridik kring välfärdsteknik 

och vård på distans har genomförts, samt en regional konferens om välfärdsteknik tillsammans med 

Myndigheten för delaktighet. Kontakt med Hjälpmedelscentralen har tagits kring samverkansmöjligheter 

för välfärdsteknik.  

 

Vägledning för e-tjänster färdigställdes i mars, som en fortsättning på den brukarundersökning som gjorts 

under 2014. Vägledningen ska kompletteras med förtydligande om informationssäkerhet.   

 

En enklare matris för hur e-hälsoarbetet fortskrider i kommunerna, liksom införandet av digitala 

trygghetslarm specifikt, sammanställs kvartalsvis av FoU-ledaren och redovisas i chefsnätverket.  
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Samverkan med e-utvecklingsrådet har skett via gemensamt möte samt kontakterer mellan rådets 

ordförande och FoU-ledaren. FoU-ledaren har även ingått i arbetsgruppen med uppdrag att ta fram den 

regionala digitala agendan.  

 

Verksamhetsförlagd utbildning 
När det gäller verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har en arbetsgrupp med samordnare från 

kommunerna arbetat med länets utvecklingsområden. Kommunernas avtal med Jönköping University för 

hur verksamhetsförlagda studier ska organiseras har reviderats och från 2016 utgår ersättning för VFU-

veckor från alla tre grundutbildningarna på Hälsohögskolan. Avtalet löper nu över tre år. 

Kompetensinventering har genomförts i kommunerna för arbetsterapeuter, sjuksköterskor och socionomer. 

Svaren ska sammanställas och ligga till grund för kommande planering. Ett nytt faktureringssystem har 

arbetats fram under året.  

 

Resultatredovisning 2015 (tkr) 

 

  Intäkter 

 Medlemsavgifter från kommuner 1 690 

Grundfinansiering från kommuner 4 220 

Projektintäkter 21 577 

Avgifter, Kurs och konferens 3 567 

 

31 054 

  Kostnader 

 Kostnader för anställd personal -6 630 

Lokalkostnader -1 378 

Inhyrd personal samt övriga projektkostnader -18 935 

Lämnade bidrag -520 

Omkostnader, Kurs och konferens -3 467 

 

-30 930 

  Resultat 124 

  

  
Oförbrukade projektmedel (tkr) 

 

  Disponibla projektmedel 1 januari 2015 

     (Ingående balans) 17 893 

  Disponibla projektmedel 31 december 2015 

     (Utgående balans) 20 598 

 


