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Omsorgsnämnden
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Beslutande
Ledamöter
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Jenny Dahlberg (S)
Caroline Liberg (S) (Zoom)
Hannele Kumpulainen (S)
Gunn Johansson (C)
Agneta Lundgren (C)
Eva Sidekrans (M)
Anna Högberg (M)
Kurt Törnblom (SD)
Mona Hansson (KV) (Zoom)
Tjänstgörande ersättare
Namn (politisk tillhörighet)

Paragrafer

Ordinarie ledamot

Övriga närvarande
Ersättare
Namn (politisk tillhörighet) Paragrafer
Anna-Karin Lidberg (S)
(Zoom)
Britta Gustavsson (S) (Zoom)
Joar Nordli (V) (Zoom)
Ola Lindberg (MP)
Ann-Charlotte Ågren (L)
Torbjörn Löfgren (KV)
(Zoom)
Övriga deltagare
Namn
Lena Isokivelä
Gunvor Pettersson
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Justerarens
signatur

Befattning
Förvaltningschef
Sekreterare
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signatur

2

Utdragsbestyrkande

Sida
2

Omsorgsnämnden
2021-09-07

ON § 68
Diarienr
2021/51.779

Effektiv och nära vård
Beslut
Omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att;
1. Ställa sig bakom rapporten Effektiv och nära Vård 2030, Målbild och
strategi samt dokumentet ”Inriktning för utveckling av vårdcentrum i
Uppsala län”.
2. Ge nämnderna i uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för varje
enskild nämnd relevanta delar i detta fortlöpande omställningsarbete,
utifrån de mål och strategier som beskrivs i rapporten.
Omsorgsnämnden beslutar även att bjuda in förändringsledare Sofia Klöfver
till nämndens sammanträde 2021-12-07 samt att uppföljning av Effektiv och
Nära vård 2030 läggs in på årshjulet.
Sammanfattning av ärendet

Vården behöver komma närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av
en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För att hälso- och
sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen ska vara fortsatt
effektiv, av hög kvalitet, kunna möta den demografiska utvecklingen och
invånarnas behov på ett bättre sätt, krävs en omställning i hela vårdkedjan.
Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens
primärvård. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och
omsorg.
En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i
vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre
och därmed räcka till fler.
Eftersom det omställningsarbete som beskrivs i Effektiv och nära vård 2030
är av principiell betydelse och innebär särskilda åtaganden främst inom
Omsorgsnämndens ansvarsområde önskar nämnden att Kommunfullmäktige
ställer sig bakom målbilden och inriktningen.
Vidare önskar Omsorgsnämnden att Kommunfullmäktige ger nämnderna i
uppdrag att följa samt vid behov besluta om, för varje enskild nämnd
relevanta delar av detta fortlöpande omställningsarbete utifrån de mål och
strategier som beskrivs i rapporten. Ett sådant uppdrag skulle tydliggöra
samt legitimera den planering och prioritering gällande mål ramar som
Omsorgsnämnden liksom övriga nämnder behöver göra i omställningsarbetet.
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Effektiv och nära vård 2030- en färdplan i omställningsarbetet
I rapporten Effektiv och nära vård 2030, Dnr KS2019/136 skissar region
Uppsala färdplanen för omställningsarbetet i vår region. Utgångspunkten är
ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan med andra aktörer.
Vården bygger på samskapande och tillit där patienter och anhöriga
involveras som jämlika partners och experter i vården.
Att förändringsriktningen beslutas och förankras brett på ledningsnivå hos
huvudmännen, i såväl politiska - som tjänstemannaledningar, för att sedan
omsättas i planer som konkretiserar arbetet inom det egna ansvarsområdet är
en förutsättning för att lyckas med förändringsarbetet.
Omsorgsnämnden vill betona att de vägval som tecknas i rapporten är
nödvändiga steg som behöver tas för att säkerställa en god- och nära vård
för kommunens invånare och ligger i linje med den nationella utvecklingen.
Omställningsarbetet som till viss del redan har påbörjats tecknar en tydlig
omställning från sluten vård till öppen vård där primärvårdsnivån, den
kommunala eller regionala, är den tydliga basen för att tillgodose invånarnas
behov av hälso- och sjukvård.
Med rapporten, Effektiv och nära vård 2030, som utgångspunkt har Region
Uppsala skapat en plan för vårdcentrum i flera av länets kommuner.
Beskrivning av vårdcentrumens verksamheter och lokalisering framgår i
dokumentet ”Inriktning av utveckling för vårdcentrum i Uppsala län” Dnr
KS2019/ 136.

Huvudmännens beslut
Den 18 juni 2018 fattade regionstyrelsen beslut att ställa sig bakom
rapporten Effektiv och Nära vård 2030, Den 4 november 2019 beslutade
Regionstyrelsen att ställa sig bakom ”Inriktning för utveckling av
vårdcentrum i Uppsala län”. Samrådet HSVO ställde sig bakom förslag till
målbild och inriktning den 20 september 2019 och Regionalt Forum den 4
oktober 2019. Efter det har respektive huvudman antagit dokumenten. I
Älvkarleby kommun antog kommunstyrelsen dokumenten den 7 april 2020,
Dnr KS 2019/13
I juni 2021 fattade vårdstyrelsen i region Uppsala beslut om att Nära vård
och hälsa ska etablera en närvårdsenhet inom ramen för vårdcentrum TierpÄlvkarleby med start november 2021.
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse med förslag till beslut från förvaltningschef Lena
Isokivelä, daterad 2021-07-30.
Effektiv och nära vård 2030
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Inriktning av utveckling för vårdcentrum i Uppsala län
Inriktningsbeslut Vårdcentrum Tierp Älvkarleby

Barnperspektivet



Beaktas i styrdokumenten.

Paragrafen justeras omedelbart.
____________________
Beslutet lämnas till

Kommunfullmäktige
Förvaltningschef L Isokivelä
Närvårdskoordinator A Milnehav
Förändringsledare S Klöfver
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