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Nuläge

Olika kulturer

Gränsdragningar mellan 

kommun och region

Personcentrerad 

vård

Demografisk 

utmaning

Ökade krav på 

tillgänglighet

Rekrytering 

behövs

Kompetensutveckling

/ förflyttning behövs

Brist på tillit mellan

huvudmännen

Otydlighet i ledning 

och styrning

Otydlighet ekonomisk 

fördelning/resursfördelning

Utmaningar med 

lagstiftningen



Nuläge - Text i den vita textrutan under bilden



Visuell målbild – vägen framåt



Vägen framåt

Genomförande

Plattsättning - För att nå målbilden 2030 måste 

många bitar falla på plats och för det krävs 

samarbete. Många projekt och initiativ kommer 

bilda vägen framåt. 

Planering

Grusa, sanda och gräva -

För att åstadkomma förändring behöver 

förutsättningarna finnas. Det behövs en bra 

grund att bygga på. 

Strategi

Måtta vägen och ta bort hinder -

Det behöver finnas en riktning för att få en rörelse 

åt rätt håll. Strategier behövs för att nå målet. 

Gemensamma exempel

• Skapa mellanvårdplatser

• Utöka egenvård

• Förbättra för sköra äldre

• Förenkla för multisjuka äldre

Region exempel 

• Utöka E-tjänster

• Erbjuda egenmonitorering

• Flera mobila lösningar

Kommun exempel

• Säkerställa kompetensen hos 

personalen

• Öka självständigheten för 

Östgöten i hemmet

• Skapa förutsättningar genom 

detaljplanering



Vägen framåt - Text i den vita textrutan under 
bilden



Visuell målbild – Målbild nära vård 2030



Målbild

Teambaserad 

vård

Vård där 

patienten finns

Hälsofrämjande 

vård

Gemensam 

kultur

Framtidens 

primärvård

Känslan av en vårdgivare

Nära Vård 2030

Nära vård handlar om att vården finns där östgöten 

behöver den oavsett plats. Den bygger på relation och 

tillgänglighet. Vården passar in i östgötens liv på ett sätt 

som underlättar och involverar.



Nära vård 2030 - Text i den vita textrutan 
under bilden



Visuell målbild nära vård Östergötland



processen framåt Beslut LGVO 16/10: 
Uppdra åt LGVO ansvarsområde Nära vård att ta fram plan för 
kommunikation. 

Strategiskt 
samråd

SVO

LGVO

Primärvård

HSLG

Slutenvård

Samhälls-
planering

Östgöten

Utbildning

Folkhälsa



Förslag på dialogfrågor – välj de som passar er bäst

• Vad betyder och innebär Nära vård och målbilden för oss? 

• Vad blir min och/eller vår roll i resan? 

• Vad kan vi göra internt, och vad behöver ske i samverkan? 

• Vilka andra behöver vi genomföra dialog med?

• Vad är Östgötens behov?

• Vad är Verksamhetens behov? 
• Vilka förflyttningar behöver ske mer konkret gällande t.ex. resurser och ansvar? 
• Finns behov av Organisationsförändringar inom och mellan huvudmännen? 
• Vad behöver chefer och politiker göra för att underlätta förflyttningen?

• Vad ser vi för eventuella ekonomiska behov och konsekvenser?



Frågor eller återkoppling

• Vi tar gärna emot återkoppling efter er dialog!

• Åsa Carlsson och Maria Malmberg, 
utvecklingsledare LGVO Nära vård

• Asa.carlsson@soderkoping.se

• Maria.malmberg@regionostergotland.se

mailto:Asa.carlsson@soderkoping.se
mailto:Maria.malmberg@regionostergotland.se

