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KALLELSE
2021-11-30

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje

Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje
Kallas härmed till sammanträde onsdagen den 8 december 2021 kl. 10.15.
Sammanträdet genomförs som ett fysiskt möte och kommer att hållas i
Norrtäljesalen (Norrtälje kommunhus). Det kommer även att finnas möjlighet att deltaga via Microsoft Teams.
Möteslänk till sammanträdet kommer att skickas till direktionens förtroendevalda, politiska sekreterare och tjänstemän.
Nedanstående ärenden kommer att behandlas vid direktionens sammanträde:
Ärenden
1. Val av justerare samt tid och plats för justering
Dnr 4082
Justering den 16 december 2021 kl. 10.00.
2. Godkännande av dagordning
Dnr 4083
3. Månadsrapport november
Dnr 2021-000287 042

Föredragning
Ulrika Lindberg
Kompletteras

4. Verksamhetsbaserad informationsredovisning med
hanteringsanvisningar
Dnr 2020-000360 004
5. Uppföljning av utredningsuppdrag utveckling av socialpsykiatrin
Dnr 2021-000218 771

Föredragning
Stefan Helmér

6. Förslag till reformerad ersättningsmodell inom socialpsykiatriboenden
Dnr 2021-000343 771

Föredragning
Stefan Helmér

7. Uppföljning av borttagande av ersättningstak inom barn- och
ungdomspsykiatrin
Dnr 2021-000335 770

Föredragning
Stefan Helmér

8. Permanentning av Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS)
Dnr 2021-000293 771

Föredragning
Razvan State

9. Uppföljning av åtgärdsplaner avtalsuppföljning 2020
Dnr 2021-000052 739

Föredragning
Camilla Gustavsson
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Ärenden
10. Uppföljning av förvaltningsgemensam handlingsplan Tillsammans för
psykisk hälsa
Dnr 2021-000083 771

Föredragning
Suzanne Larsdotter
Lindgren och
Sofie Ahlholm,
folkhälsostrateg
Norrtälje kommun.

11. Information om situationen med anledning av covid-19
Dnr 5095 771

Föredragning
Maria Johansson

12. Förvaltningen informerar
Dnr 4084 771

Föredragning
Maria Johansson

13. Anmälan av delegationsbeslut
Dnr 4086 771
14. Meddelanden
Dnr 4085 771

Grupprum är bokade för partiernas överläggningar kl. 08.30-09.30. Samtliga
bokade grupprum finns i kommunhusets entréplan.
Rimbo: M, C, L, KD och MP.
Roslags-Länna: S.
Väddö: V.
Yxlan: SD.
Återbud till sammanträdet meddelas till direktionssekreterare Magnus
Blomdahl via e-post: magnus.blomdahl@norrtalje.se

Olle Reichenberg
Ordförande
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-11-26
Dnr: 2020-000360 004

Handläggare: Victoria Larsson

Direktionen 2021-12-08

Verksamhetsbaserad informationsredovisning med
hanteringsanvisningar
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att ersätta nuvarande dokumenthanteringsplan med förvaltningens förslag till
hanteringsanvisningar, att gälla så snart Norrtälje kommun till förvaltningen tillhandahåller diariesystem anpassat för dessa hanteringsanvisningar.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Beskrivning av ärendet
Riksarkivet har föreskrivit en ny modell att redovisa arkiv (RA-FS 2008:4), kallad
verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR). Modellen är processbaserad
och organisationsoberoende. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtäljes (KSON:s) nuvarande dokumenthanteringsplan (beslutad 2018-06-15, § 57)
uppfyller inte dessa krav. Det diariesystem KSON använder, som tillhandahålls av
Norrtälje kommun, är heller inte anpassat till VIR.
Förvaltningens förslag till hanteringsanvisningarna enligt VIR baseras på
Riksarkivets föreskrift och innehåller vägledning i hur samtliga KSON:s
handlings- och informationstyper ska behandlas. Härigenom blir det också tydligt
för invånarna vilken information som förekommer vid myndigheten. Införandet
förutsätter byte av diariesystem, vilket Norrtälje kommun svarar för.
Förslaget utgår från Norrtälje kommuns anvisningar om styrande och stödjande
processer (kommunstyrelsen 2019-02-04 § 12), som kompletterats med KSON:s
kärnverksamhet, sammanhållen vård och omsorg. KSON följer även kommunens
beslut om generell gallring (kommunstyrelsen 2018-05-21 § 91). Genom att införa
VIR ansluter sig KSON också till samma modell som i Region Stockholm (regionfullmäktige 2019-11-19--20 § 189).
Bilagor
Hanteringsanvisningar.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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1 Styrande processer
1.1 Styra
1.1.1 Vision och värdegrund
Titel
Vision,
verksamhetsidé
och värdegrund

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
1.1.2 Styrdokument
Titel
Arbetsordningar

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
Pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Arvodes- och
ersättningsbestämmelser

Server - diariet
Närarkiv –
Pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Behörighetstilldelning
Procapita

Server - diariet
Närarkiv –
Pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Bolagsordning Tiohundra
AB

Server - diariet
Närarkiv pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Arkivreglemente

Förvaringsplats
Närarkiv pappersakt

Server - diariet
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Titel
Delegationsordning

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras revideras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
Pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Hanteringsanvisningar

Server - diariet
Närarkiv –
Pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras/gallras

Efter 5
år/gallras

Platina

Diarieförs

Instruktioner

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras/gallras

Efter 5
år/gallras

Platina

Diarieförs

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Manualer och lathundar

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Policys

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Föreskrifter

Handlingar, beslut,
riktlinjer och
rekommendationer från
riksdag och regering

Förvaringsplats
Närarkiv pappersakt

Server - diariet
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Titel
Protokoll

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Anmärkning
Diarieförs –
inkluderar
protokoll från
förbundsdirektion
Diarieförs

Riktlinjer antagna av
KSON

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Rutinbeskrivningar

Server - diariet
Kompassen

Ingen

Harmlösa

Nej

Ingen

Harmlösa

Gallras vid
inaktualitet
Bevaras

Efter 5 år

Systematisk
förvaring
Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Yttranden

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Ägardirektiv

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Reglementen

Strategier

Tjänsteutlåtande

Verksamhetsplan mål
och budget

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Närarkiv –
pappersakt

Server - diariet
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1.1.3 Mål och budget
Titel
Arbetsplan

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 3 år

System
Platina

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 3 år

Platina

Anmärkning
Övergripande mål
bryts ned i
verksamhetsmål och
aktiviteter.
Registreras även i
verksamhetssystemet
Rodret. Diarieförs.
Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Efter 3 år

Platina

Diarieförs

Ingen

Inga

Bevaras – om
betydelse för
ärendet.
Övrigt
korrespondens
gallras vid
inaktualitet.
Bevaras

Efter 3 år

Platina

Diarieförs. Ingår ofta i
verksamhetsplan.

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 3 år

Platina

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 3 år

Platina

Finns med i Plandisc
och i
processbeskrivningar.
Diarieförs. Innebär i
detta fall
befolkningsprognoser
och prisindex från
SCB, SKR.

Server - diariet

Budget och
verksamhetsplan

Närarkiv –
pappersakt

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet

Internkontrollplan

Mallar

Planeringsförutsättningar

Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
C:mapp hos
controller
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
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Titel
Protokoll

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 3 år

System
Platina

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 3 år

Platina

Anmärkning
Protokoll för beslut
om
verksamhetsplaner
och uppföljning
diarieförs.
Diarieförs

Ingen

Inga

Nej

-

Finns med i Plandisc.

Ingen

Harmlösa

Gallras när
tidplan går ut
Bevaras

Efter 3 år

Platina

Diarieförs

Ingen

Inga

Nej

-

Server - diariet
Taxor och avgifter

Närarkiv –
pappersakt

Tid- och aktivitetsplan
Tjänsteutlåtande

Server - diariet
C:mapp hos
controller
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Skåp hos
ekonomichef

Underlag till budget

Gallras vid
inaktualitet

1.1.4 Hantera invånarförslag
Titel
Invånarförslag etjänst
Svar på
invånarförslag etjänst

Förvaringsplats
Server - diariet

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

1.1.5 Besluta i ärende
Titel
Beslutsunderlag

Förvaringsplats
Server – diariet

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Känsliga

Bilagor till protokoll

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 2
år
Bevaras

Till slutarkiv
-

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Efter 5 år

Kronologisk
ordning till
protokoll

Binds med
protokoll

7(65)

11

Titel
Delegationsbeslut

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Gallring/bevarande
beror på vilken
process som
beslutet tillhör.

Server - diariet

Informationsunderlag

Kallelse/föredragningslista
Korrespondens

Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Server – diariet
Närarkiv –
pappersakt

Anmärkning
Diarieförs.

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Nej

Platina

Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2
år
Bevaras

Efter 5 år

Platina

Korrespondens av
betydelse för
ärendet skall
diarieföras.

Server - diariet
Meddelandelistor

Server – diariet

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Gallras om de
finns med i
protokoll redan.
Annars, se vad
som är angivet
här.

Motion

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Protokoll

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
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Titel
Protokoll från
pensionärsråd samt
handikappråd

Förvaringsplats
Pärm i
närarkivet

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 1
år

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning
Förvaras
kronologiskt i
pärm.

Sekretessförbindelse för
förtroendevald

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Tjänsteutlåtande med
bilagor (ej individärende)

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Underlag för anmälan om
delegationsbeslut

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Yttrande över motion

Server – diariet
1.1.6 Krisledning
Titel
Förslag till
direktionen

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 1 år

Till slutarkiv
Nej

System
Pärm i närarkiv

Anmärkning
De som blir
ärenden i
direktionen
handläggs efter
sin specifika
tillhörande
process.

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

En del av
Norrtälje
kommuns risk-

Server - diariet

Handledningsplan

Närarkiv –
pappersakt
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Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras

Till slutarkiv

System

Anmärkning
och
sårbarhetsanalys
och
handlingsplan för
krishantering.

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Organisationsschema

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Protokoll

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server – diariet

Reglemente för
krisledningsnämnden
Kommunalförbundet
Sjukvård och
Omsorg i Norrtälje

Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet

1.2 Organisera
1.2.1 Verksamhetens organisation
Titel
Beslut

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Server - diariet

10(65)
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Titel
Riskbedömning och
konsekvensanalys

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Tjänsteutlåtande

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
1.2.2 Projekt
Titel
Avtal och kontrakt

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs.
Exempel på detta
är
outsourcingavtal,
samarbetsavtal,
sponsoravtal.

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

Beslut

Närarkiv –
pappersakt

Beställning

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Budget

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Deltagarlistor

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

11(65)
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Titel
Dokumentation

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Filmer och foto

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Förstudie

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Förstudierapport

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras/Gallras

Efter 5 år/Nej

Platina

Korrespondens
som dokumenterar
avgöranden och
överenskommelser
av långsiktig vikt
bevaras.
Rutinmässig
korrespondens
gallras direkt.

Ingen

Harmlösa

Gallras när
projekt avslutas

Nej

-

Ekonomisk
slutredovisning

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Server - diariet

Minnesanteckningar

G:katalog

12(65)
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Titel
Mötesanteckningar

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Nyttokalkyl

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

PM

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Projektdirektiv

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Projektplan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Restlista

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Riskanalys

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Sammanställningar

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

13(65)
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Titel
Slutrapport

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Statusrapporter

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Tjänsteanteckningar

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Utvärderingar

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
1.2.5 Förvaltningsmodell för IT-stöd
Titel
Aktivitetslista

Förvaringsplats
C:mapp hos
förvaltningsledare
för IT

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Gallras när
aktiviteter är
färdiga/revideras

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning
Detta är en del av
förvaltningsplanen

Förvaltningsplan

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Ingen

Inga

Gallras efter 1 år

Nej

-

Detta är en del av
förvaltningsplanen

Server – diariet
Målformulering
och
resursuppskattning

C:mapp hos
förvaltningsledare
för IT

14(65)
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

1.3 Planera och följa upp
1.3.1 Övergripande kvalitetsarbete
Titel
Gemensamma
lagringsytor

Förvaringsplats
Sharepoint

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras, men
revideras

Till slutarkiv
Nej

System
Sharepoint

Kompassen

2c8

Ingen

Harmlösa

Bevaras, men
revideras

Nej

2c8

Årshjulet

Plandisc

Ingen

Harmlösa

Bevaras, men
revideras

Nej

Plandisc

KIA
(avvikelsehantering)

E-verktyg

Ingen

Inga

Bevaras, men
revideras

Nej

KIA

Anmärkning
Revideras
löpande

1.3.5 Följa upp mål och budget
Titel
Delårsrapport

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Månadsrapport

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Tjänsteutlåtande

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Verksamhetsberättelse

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

15(65)
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Titel
Årsredovisning

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
1.3.8 Internkontroll
Titel
Internkontrollplan

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Internkontrolluppföljning

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Rapport

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Stark

Känsliga

Gallras när plan
uppnådd och
uppföljning
genomförd

Nej

-

Sammanställning

Server - diariet
Inlåst i skåp hos
vederbörande
chef

Underlag

Inlåst i skåp hos
vederbörande
chef

Stark

Känsliga

Gallras när plan
uppnådd och
uppföljning
genomförd

Nej

-

Åtgärder

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Server - diariet

Diarieförs. Rapport om
åtgärder förekommer
ibland i
delårsrapport/årsrapport.

16(65)
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

1.3.10 Systematiskt arbetsmiljöarbete
Titel
Arbetsmiljöpolicy

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras, men
revideras

Till slutarkiv
Nej

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Handlingsplan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

KOSAM protokoll

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras, men
revideras

Ne

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Blankett för
riskbedömning

Protokoll
skyddsrond

Resultat

Riktlinjer för
systematiskt
arbetsmiljöarbete
Riskbedömning

Förvaringsplats
Kommunens
hemsida

Server - diariet

17(65)
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Titel
Rutiner för
systematiskt
arbetsmiljöarbete
Uppföljning
arbetsmiljöarbete

Årlig tidplan

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras, men
revideras

Till slutarkiv
Nej

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras, men
revideras efter
årets slut

Nej

Platina

Diarieförs

1.3.11 Informationssäkerhet och personuppgiftshantering
Titel
Anmälan om
dataskyddsombud

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Till slutarkiv
Nej

System
Platina

Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras vid
dataskyddsombudets
avslut av anställning
och ersätts med ny
vid behov.
Bevaras

Efter 5 år

Platina

Anmärkning
Kopia diarieförs,
original skickas till
tillsynsmyndigheten
för
dataskyddsfrågor.
Diarieförs

Ingen

Server - diariet
Avtal
personuppgiftsbiträde

Närarkiv –
pappersakt

Begäran om
registerutdrag

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Beslut

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Checklista

Server - diariet
C:mapp hos
dataskyddsombud

Ingen

Inga

Gallras efter 1 år

Nej

-

C:mapp

18(65)
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Titel
Förordnande av
dataskyddsombud

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Informationsklassning

Server - diariet
KLASSA

Instruktioner för
personuppgiftsbiträde

Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Svag

Inga

Bevaras, men
revideras

Nej

-

KLASSA

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs. Tillhör
personuppgiftsbiträdesavtal som
bilaga.

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs endast
om rapport skickas
till
tillsynsmyndighet,
annars sparas
rapport i C:mapp
hos
dataskyddsombud.

Server - diariet
Korrespondens

Rapport för
personuppgiftsincident

Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet

Registerförteckningar

DraftIt

Ingen

Harmlösa

Bevaras, men
revideras

Nej

Rutiner

Kompassen

Ingen

Inga

Bevaras, men
revideras

Nej

19(65)
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

1.3.12 Besvara remisser, enkäter och övrig information till myndigheter
Titel
Begäran om
statistiska
uppgifter

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Delegationsbeslut

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Enkäter

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras/gallras
efter 1 år

Efter 5 år/Nej

Platina

Diarieförs.
Enkäter av stor
betydelse för
verksamhetens
uppföljning eller
planering
bevaras.

Ingen

Harmlösa

Bevaras/gallras
efter 1 år

Efter 5 år/Nej

Platina

Diarieförs.
Korrespondens
med SCB
rörande
räkenskaper
bevaras.

Begäran om
yttrande

Begäran om att
lämna uppgifter till
Socialstyrelsen

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Server - diariet

Korrespondens

Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
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Titel
Nyckeltal

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Anmärkning
Diarieförs.
Detta innebär
återrapportering
av nyckeltal från
SCB.
Diarieförs

Server - diariet
Remiss och
remissvar

Närarkiv –
pappersakt

Sammanlagd
statistisk till SCB

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Svar från
Socialstyrelsen

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Svar från SMRH

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Tjänsteanteckning

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Tjänsteutlåtande

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Uppdrag

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

21(65)
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Titel
Utredning

Yttrande

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Lifecare

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
1.3.13 Synpunkter och klagomål
Titel
Inkommen
synpunkt/klagomål

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Lifecare

Diarieförs

Svarsskrivelse

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Lifecare

Diarieförs

Server - diariet
Personakt i
närarkiv

Stark

Känsliga

Bevaras/gallras
enligt SoL

Efter 5 år/Nej

Lifecare

Utredning för
klagomål

1.3.14 Samverka och träffa överenskommelser
Titel
Samverkansavtal

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Titel
Samverkansöverenskommelser

Ömsesidiga
betalningsöverenskommelser

Överenskommelser om stärkt
styrning och ekonomiska
förutsättningar
Överenskommelse om
samverkan i hälso-och
sjukvårdsfrågor

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

2 Stödjande processer
2.1 Administrera ekonomi
2.1.3 Hantera internfakturering
Titel
Internfaktura

Förvaringsplats
RoR

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Underlag

Närarkiv

Ingen

Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 10
år
Gallras efter 10
år

Till slutarkiv
Nej

System
RoR

Anmärkning

Nej

Pärm i närarkiv

2.1.4 Fakturera kunder
Titel
Avisering från
dödsbo

Förvaringsplats
Närarkiv – pärm

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter 5
år

Till slutarkiv
Nej

System
Lifecare

Anmärkning

23(65)
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Titel
Avtal

Beslut om
jämkning
Beslut

Bestridande av
faktura

Fakturaunderlag
för hyror,
återkrav,
vårdavgifter,
egenavgifter

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras/gallras
efter 5 år enligt
SoL

Till slutarkiv
Ja/Nej

System
Lifecare

Stark

Känsliga

Gallras efter 2
år

Nej

-

Stark

Känsliga

Bevaras/gallras
efter 5 år enligt
SOL

Ja/Nej

Lifecare

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 10
år

Nej

Lifecare

Server - diariet
Inlåst i skåp hos
avgiftshandläggare

Svag

Känsliga

Gallras efter 2
år

Nej

Server - diariet
Närarkiv – pärm

Närarkiv –
pappersakt

USB-sticka med lösenord

Inkomstförfrågan

Inlåst i skåp hos
avgiftshandläggare

Stark

Känsliga

Bevaras/gallras
efter 5 år enligt
SoL

Nej

Lifecare

Kontrakt

Närarkiv i pärm

Ingen

Harmlösa

Gallras när
ärende avslutas

Nej

-

Korrespondens
rörande
kundfakturor
Kundfaktura

Inlåst i skåp hos
avgiftshandläggare

Ingen

Inga

Gallras när
ärende avslutas

Nej

-

RoR

Stark

Känsliga

Nej

RoR

Närarkiv – pärm

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 10
år
Gallras efter 10
år

Nej

-

Restlängd
bokslut

Anmärkning
Kan vara gällande köpta
och betalda platser,
tillfälliga vistelser, särskilt
boende, HVB och LSS

Sorteras i
verifikationsnummerordning
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Titel
Återbetalningar

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
avgiftshandläggare

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 3
månader

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning
Kopior, original finns hos
Norrtälje kommun

2.1.5 Hantera leverantörsfakturor
Titel
Analog
leverantörsfaktura

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
administratör

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter 10
år

Till slutarkiv
Nej

System
IoF

Anmärkning

IoF
Avbetalningsunderlag

Inlåst i skåp hos
administratör

Stark

Känsliga

Gallras efter 2 år

Nej

Systematisk
förvaring i pärm

Kopia på
bokföringsorder

Inlåst i skåp hos
administratör

Stark

Känsliga

Gallras efter 2 år

Nej

Systematisk
förvaring i pärm

Original finns
hos kassan

Kopia på
utbetalningsorder

Inlåst i skåp hos
administratör

Stark

Känsliga

Gallras efter 2 år

Nej

Systematisk
förvaring i pärm

Original finns
hos kassan

Leverantörsfaktura

Inlåst i skåp hos
administratör

Stark

Känsliga

Gallras efter 7 år

Nej

IoF/Rodret

IoF
Samlingsfaktura

Inlåst i skåp hos
administratör

Stark

Känsliga

Bevaras/gallras
efter 5 år enligt
SoL

Nej

Systematisk
förvaring i pärm

Vårdfaktura

Inlåst i skåp hos
handläggare

Stark

Känsliga

Gallras efter 10
år

Nej

Systematisk
förvaring i pärm

Utbetalningsorder

Inlåst i skåp hos
administratör

Stark

Känsliga

Gallras efter 10
år

Nej

Systematisk
förvaring i pärm
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Titel
Verifikationer

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
administratör

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 10
år

Till slutarkiv
Nej

System
Systematisk
förvaring i pärm

Anmärkning

2.1.8 Hantera löpande kassabokföring
Titel
Utbetalningsorder

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 10
år

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning
Kassan hos
Norrtälje
kommun
hanterar större
delen av löpande
kassabokföring
för
verksamheten.

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs.
Ansökan görs
ibland av
Norrtälje
kommun eller
Region
Stockholm.

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

2.1.15 Hantera statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag
Titel
Ansökan

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet

Beslut

Bilagor

Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
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Titel
Dom

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Underlag

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Överklagan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Korrespondens

Lista över
inkomna
schablonbidrag
Lista över
återsökta medel

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Server - diariet

2.2 Upphandla och köpa in
2.2.1 Hantera upphandlingar över och under tröskelvärde
Titel
Avtal för upphandling

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server – diariet
E-avrop
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Titel
Entreprenadavtal

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server – diariet

Förfrågningsunderlag
förnyad
konkurrenssättning
inom befintligt
ramavtal

E-avrop
Närarkiv –
pappersakt
Server – diariet
E-avrop

Delegationsbeslut

Närarkiv –
pappersakt

Tilldelningsbeslut

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Tjänsteutlåtande

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server – diariet
E-avrop
2.2.3 Avropa och göra direktinköp
Titel
Avtal för avrop
Beställningar inom
avrop

Förvaringsplats
E-avrop
E-avrop

Sekretess
Ingen
Ingen

Personuppgifter
Inga
Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej
Nej

System

Anmärkning
Diarieförs

28(65)

32

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Titel
Beställningar direktinköp

Förvaringsplats
Pärm hos
registrator

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej

Bokföringsorder/rättelser

Pärm hos
registrator

Ingen

Inga

Gallras efter 2 år

Nej

Följesedel

Pärm hos
registrator
Pärm i närarkiv

Ingen

Inga

Gallras efter 2 år

Nej

Ingen

Inga

Gallras efter att
garanti tagit slut

Nej

Inventeringslista

Pärm hos
registrator

Ingen

Inga

Originalen
bevaras i 10 år

Nej

Orderbekräftelse

Pärm hos
registrator
Pärm hos
registrator

Ingen

Inga

Gallras efter 2 år

Nej

Ingen

Inga

Gallras efter 2 år

Nej

Garantier

Plocklista

System

Anmärkning
Gäller
beställningar
från extern
leverantör.
Fakturaunderlag
tas ut till externa
kunder.
Original ska gå
till ekonomi och
redovisning på
Norrtälje
kommun. Kopia
på
bokföringsorder
förvaras
tillsammans
med fellista.
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Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

2.3 Personalförsörja
2.3.1 Samverka med medarbetaren
Titel
Individuell
utvecklingsplan

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Meddelande om
ny lön
Personliga
överenskommelser

Min Lön

Ingen

Harmlösa

Personakt

Ingen

Harmlösa

Upprättad
lönedialog

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Svag

Harmlösa

Upprättat
medarbetardialog

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Svag

Harmlösa

Upprättat
dokument för
avstämningsmöte
gällande
arbetsmiljö

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Svag

Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras när
anställning
upphör
Bevaras, men
revideras
Bevaras

Till slutarkiv
Nej

System
-

Nej

-

Löpande efter
scanning

-

Gallras när
anställning
upphör
Gallras när
anställning
upphör
Bevaras

Nej

-

Nej

-

Anmärkning

Till exempel
lönetillägg, bil,
extra
semesterdagar

Löpande efter
scanning

2.3.2 Samverka enligt avtal – lokalt samverkansavtal (KOSAM)
Titel
Dagordning

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej

System
-

Protokoll för APT
Protokoll för
KOSAM

Teams
Teams

Ingen
Ingen

Harmlösa
Harmlösa

Gallras efter 2 år
Bevaras

Nej
Efter 5 år

G:mapp
G:mapp

Anmärkning
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Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

2.3.6 Rekrytera
Titel
Annons för rekrytering

Förvaringsplats
ReachME

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej

System
ReachMe

Anmärkning

Anställningsavtal

Personakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Se anmärkning

WinLas

Original bevaras
hos HRavdelningen för
Norrtälje
kommun, kopia
finns hos
ansvarig chef
som gallras när
person avslutar
sin anställning.

Ansökningshandlingar

ReachMe

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

ReachMe

Ansökningshandlingar
tillhörande personer
som ej fått tjänsten
Anteckningar från
intervju

ReachMe

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Gallras efter 2
år

ReachMe

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Ingen

Harmlösa

Nej

-

Besked till sökande

ReachMe

Ingen

Harmlösa

Gallras när
anställning
upphör
Gallras när
anställning
upphör

Nej

-

Beslut om inrättande
av tjänst

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Ingen

Inga

Gallras efter 2 år

Nej

-

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2 år

Nej

-

Kravprofil
Referenstagning

Server - diariet
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Diarieförs
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Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

2.3.7 Introducera medarbetare
Titel
Anhörigblankett

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
registrator

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras när
anställning
upphör

Till slutarkiv
Nej

System
-

Beställningsformulär

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Inga

Nej

-

Checklista

Teams

Ingen

Inga

Nej

-

Enskilda samtal

Personakt

Svag

Harmlösa

Gallras när
anställning
upphör
Bevaras, men
revideras
Bevaras

inlåst i skåp hos
närmaste chef
Teams

Ingen

Harmlösa

Inlåst i skåp hos
registrator

Svag

Harmlösa

Inlåst i skåp hos
vederbörande
chef

Svag

Harmlösa

Introduktionsschema
för nyanställd
Kvittenser för
passerkort, tagg,
dator och telefon
Sekretessförbindelse
– konsult och
praktikant

Bevaras, men
revideras
Gallras när
anställning
upphör
Gallras när
anställning
upphör

Anmärkning

Efter 5 år

Nej
Nej

Nej

2.3.8 Hantera anställning
Titel
Anställningsavtal

Förvaringsplats
Personakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Se anmärkning

System
WinLas

Anmärkning
Original bevaras
hos HRavdelningen för
Norrtälje
kommun, kopia
finns hos
ansvarig chef
som gallras när
person avslutar
sin anställning.

32(65)

36

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Titel

Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras

Till slutarkiv

System

Anmärkning

Ansökningshandlingar

Personakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

ReachMe

Skickas till HR
på Norrtälje
kommun

ReachMe
Avslutssamtal

Personakt

Stark

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Arbetsgivarintyg

Personakt

Svag

Känsliga

Nej

Fås på begäran

Begäran om
entledigande

Personakt

Ingen

Harmlösa

Gallras 2 år efter
avslutad
anställning
Bevaras

Efter 5 år

Beslut om att beställa
och avbeställa licens

Personakt

Ingen

Inga

Nej

Beslut om
uppsägning och
avsked
Beslut om
avgångsvederlag
Tjänstgöringsintyg

Personakt

Ingen

Harmlösa

Gallras 2 år efter
avslutad
anställning
Bevaras

Skickas till HR
på Norrtälje
kommun
Skickas till IT

Personakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Nej

Personakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Nej

Nej

Skickas till HR
på Norrtälje
kommun

2.3.9 Kompetensförsörja
Titel
Kompetensförsörjningsplan

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server - diarie
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2.3.10 Göra arbetsmiljöutredningar
Titel
Anmälan om
arbetsmiljö

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Arbetsmiljöutredning

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Beslut om
arbetsmiljö

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Beställning för
arbetsmiljö

Server - diariet
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2år

Nej

-

Dokumentation för
arbetsmiljö

Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Handlingsplan för
arbetsmiljö

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Korrespondens om
arbetsmiljö

Server - diariet
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2 år

Nej

-

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2 år

Nej

-

Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Kvitto på
beställningar för
arbetsmiljö
Riskbedömning för
arbetsmiljö

Diarieförs

Server - diariet
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2.3.11 Hantera tillbud, olycksfall och arbetsskada
Titel
Anmälan om
arbetsskada till
Försäkringskassan
Anmälan till AFA
Försäkring

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Svag

Harmlösa

Anmälan till
Arbetsmiljöverket

Närarkiv –
pappersakt

Stark

Beslut från
Arbetsmiljöverket

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Handlingsplan och
uppföljning för
tillbud/olycka i
arbetet
TIllbudsanmälan

Bevaras/gallras
Gallras efter
utskick till
Försäkringskassan
Gallras efter
utskick till AFA

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning

Nej

-

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet

2.3.12 Rehabilitera
Titel
Arbetsförmågebedömning

Förvaringsplats
Personakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Läkarutlåtande och intyg

Server – diarie
Inlåst i skåp hos
ansvarig chef

Stark

Känsliga

Gallras efter 2 år

Nej

-

Diarieförs vid
sekretess?
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Titel
Omplaceringsutredning

Förvaringsplats
Personakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Rehabiliteringsutredning

Server - diarie
Personakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Stark

Känsliga

Gallras efter 2 år

Nej

Rapportera

Server – diarie
Sjukanmälan

Rapportera

2.3.13 Hantera lön, ersättning, frånvaro och ledighet
Titel
Ansökan för inkomstbortfall
och förmåner
Beslut att
beställa/avbeställa/revidera
behörighet eller licens

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
nämndsekreterare
Inlåst i skåp hos
registrator

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Känsliga

Ingen

Inga

Kopia på
ersättningsunderlag

Närarkiv –
pappersakt

Stark

Kopia på utbetalnings för
arvodering
Reseräkning

Närarkiv –
pappersakt
Inlåst i skåp hos
nämndsekreterare
Teams

Semesterlistor
Sjukintyg för vård av barn
Tidsbegränsat lönetillägg

Utbetalningsorder

Inlåst i skåp hos
ansvarig chef
Personakt

Närarkiv –
pappersakt

Bevaras/gallras
Gallras efter 10
år
Gallras 5 år
efter avslutad
anställning

Till slutarkiv
Nej

System
-

Nej

-

Känsliga

Gallras efter 2
år

Nej

Stark

Känsliga

Nej

-

Ingen

Känsliga

Nej

-

Ingen

Inga

Nej

Teams

Stark

Känsliga

Nej

-

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2
år
Gallras efter 10
år
Bevaras, men
revideras
Gallras efter 2
år
Bevaras

Ingen

Inga

Gallras efter 10
år

Original
skickas till
löneservice

Efter 5 år

Nej

Anmärkning

Original
skickas till HR
på Norrtälje
kommun
-
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2.3.17 Hantera disciplinåtgärder
Titel
Avsked

Förvaringsplats
Personakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System

Dokumentation av
disciplinåtgärder

Närarkiv –
pappersakt

Svag

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Anmärkning
Skickas till HR
hos Norrtälje
kommun
Diarieförs

MBL protokoll

Server – diarie
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Svag

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Platina

Pappershandling
finns hos HR på
Norrtälje kommun
Diarieförs

Platina

Pappershandling
finns hos HR på
Norrtälje kommun
Diarieförs

Mötesanteckningar
för
disciplinåtgärder
Polisanmälan
gällande personal

Server - diariet
Personakt
Server – diarie

Underrättelse om
disciplinpåföljd

Personakt

Svag

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Server - diariet

Varning disciplinåtgärd

Personakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Pappershandlings
finns hos HR på
Norrtälje kommun
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Yttrande disciplinpåföljd

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
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Förvaringsplats
Personakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlös

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Server - diarie

Anmärkning
Diarieförs
Pappershandling
finns hos
Norrtälje kommun

2.3.18 Administrera förtroendevalda
Titel

Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras

Avsägelse av
förtroendeuppdrag

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Ingen

Känsliga

Ingen

Känsliga

Server – Troman
Närarkiv i pärm

Ingen

Närarkiv i pärm

Förtroendemannaregister i
Troman
Förrättningsblankett/reseräkning

Kopia på närvarolista vid
sammanträde för
förtroendevalda
Lönetransaktionslista för
förtroendevalda
Registrerade uppgifter om
person och uppdrag
Sekretessförbindelse för
förtroendevalda
Tjänstgöringsrapporter för
förtroendevalda

Till
slutarkiv
Efter 5 år

System

Anmärkning

Platina

Diarieförs

Gallras efter 2
år
Gallras efter 10
år

Nej

Troman

Nej

Troman

Harmlösa

Gallras efter 2
år

Nej

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 2
år

Nej

Troman

Ingen

Känsliga

Nej

Troman

Personakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras, men
revideras
Bevaras

Efter 5 år

Nej

Inlåst i skåp hos
nämndsekreterare

Ingen

Harmlösa

Nej

Troman

Server – diarie
Server – Troman
Inlåst i skåp hos
nämndsekreterare

Gallras efter 10
år

Kopia hos
nämndsekreterare,
original i protokoll.
Kopia av utdrag från
förtroendemannasystemet
över utbetalningar

Troman
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Titel

Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras

Underlag för utbetalningar av
arvode/övriga ersättningar

Inlåst i skåp hos
nämndsekreterare

Ingen

Harmlösa

Gallras efter 10
år

Till
slutarkiv
Nej

System

Anmärkning

-

Blanketter för
reseräkning, registering,
utbetalning,
resetidsersättning,
resekostnadsersättning.

2.4 Hantera information
2.4.1 Hantera och registrera allmänna handlingar
Titel
Diarie/registreringsplaner

Förvaringsplats
Närarkiv pappersakt
Inlåst i skåp hos
registrator
Inlåst i skåp hos
registrator

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Stark

Känsliga

Gallras efter 1 år

Nej

-

Ingen

Harmlös

Nej

-

Handlingar av tillfälliga
och ringa betydelse

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Harmlösa

Gallras efter att
anställning
avslutas
Gallras efter
beslut

Nej

-

Handlingar som utgjort
underlag för intern
planering och
verksamhetsredovisning
Händelseblad

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Harmlösa

Gallras efter
beslut

Nej

-

Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Ingen

Inga

Gallras enligt
beslut

Nej

-

Felsänd handling
Fullmakt för postöppning

Inkommen handling för
kännedom

Server – diarie
Inlåst i skåp hos
registrator

Anmärkning
Diarieförs

Se beslut från
KS 2018-05-21 §
91, Dnr: 2018115

Anses vara av
tillfällig
betydelse, se
ovan.
Skrivs ut i
samband med
avslut av
ärenden
Anses vara av
tillfällig
betydelse
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Titel
Korrespondens av
betydelse

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Korrespondens
rutinmässig

Server - diarie
Inlåst i skåp hos
registrator

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Gallras enligt
beslut

Nej

-

Anses vara av
tillfällig
betydelse
Anses vara av
tillfällig
betydelse

Mottagningsbevis

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Inga

Gallras enligt
beslut

Nej

-

Postlista
Propositioner,
betänkanden och
utredningar för
kännedom

Server – diarie
Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen
Ingen

Inga
Inga

Gallras
Gallras efter
beslut

Nej
Nej

Platina
-

Anses vara av
tillfällig
betydelse

2.4.3 Arkivera och gallra
Titel
Arkivbeskrivning

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Bevarande/gallringsutredningar

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Bevarandestrategier

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Delegationsbeslut

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
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Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
registrator
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
-

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Anmärkning
Delges
Stadsarkivet
Diarieförs

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

2c8
Platina

Diarieförs

Diarieförs

Server – diarie

Klassificeringsstruktur

2c8
Närarkiv –
pappersakt
Server – diariet

Leveranskvitto

2c8
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

2c8
Platina

Leveransreversaler

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Nej

-

Processbeskrivningar

2c8

Ingen

Inga

Gallras efter att
kvitto har
inkommit
Bevaras, men
revideras

Nej

2c8

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

2.4.4 Tillhandahålla allmänna handlingar
Titel
Begäran

Beslut

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
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Titel
Blankett om registerutdrag

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Delgivningskvitto

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Fullmakt/medgivande/samtycke

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Handling

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Kopia av begärda handlingar

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
2.4.5 Hantera överklagan
Titel
Beslut

Delgivningskvitto

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt
Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
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Titel
Dokumentations
av
rättstidsprövning
samt
överlämnande till
högre instans
Dom/beslut från
högre instans
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Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

Närarkiv –
pappersakt

Fullmakt

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Föreläggande

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Inkommen
överklagan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Kallelse till
förhandling

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Korrespondens
överklagan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Protokoll

Server - diariet
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Titel
Tjänsteanteckning
överklagan

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Tjänsteutlåtande

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Utredning

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Yttrande från
motpart

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Yttrande till
överklagan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet

2.5 Tillhandahålla IT-stöd
2.5.2 Tillgodose IT-behov
Titel
Beslut att
avbeställa/revidera
licens och/eller
behörighet
Beställningar IT
Beställningsformulär
för nyanställda
Följesedel för
telefoni

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
registrator

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej

System
-

G:mapp
Inlåst i skåp hos
registrator
Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen
Ingen

Harmlösa
Harmlösa

Nej
Nej

-

Ingen

Inga

Gallras efter 2 år
Bevaras, men
revideras
Gallras när
telefon
destrueras

Nej

-

Anmärkning
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för IT
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Förvaringsplats
G:mapp

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 10
år
Gallras när
telefon
destrueras

Till slutarkiv
Nej

System
-

Nej

-

Anmärkning

2.7 Tillhandahålla säkerhet och trygghet
2.7.1 Hantera krisstöd – skydd av invånare och medarbetare
Titel
Dokumentation
av händelse

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag

Personuppgifter
Harmlösa

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Kontaktlista

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Korrespondens

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Plan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Protokoll

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
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2.7.2 Hantera personsäkerhet
Titel
Uppgifter inför
hembesök

Förvaringsplats
Inlåst i skåp hos
handläggare

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad som
bevaras och
skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

2.7.5 Polisanmäla händelse
Titel
Beslut från
polisen

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Dokumentation
till polisanmälan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Polisanmälan

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Polisrapport

Server - diariet
Närarkiv –
pappersakt

Stark

Känsliga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server - diariet
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2.8 Svara för intern service
2.8.4 Tillhandahålla fordon och transporttjänster
Titel
Besiktningsprotokoll
för fordon

Förvaringsplats
Förvaras i
fordonet

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Beställning för
förarkort

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Harmlösa

Register över bilar

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Inga

Skadeanmälningar
för fordon

Inlåst i skåp hos
registrator

Ingen

Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras när nytt
protokoll
inkommer
Gallras när
anställning
upphör
Bevaras, men
revideras vid
behov
Gallras efter 5 år

Till slutarkiv
Nej

System
-

Nej

-

Nej

-

Nej

-

Anmärkning

11 Sammanhållen vård och omsorg
11.1 Behov och utbud
11.1.1 Kartlägga behov
Titel
Förbundsordning

Statistikanalys

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt
Server - diarie
Server

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Ingen

Inga

Gallras efter 1 år

Nej

Platina

Diarieförs
Gäller analyser
från
Försäkringskassan
och Region
Stockholm
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politiska

Datum 2021-11-26
Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje
Diarienummer: 2020-000360 004
Version 1.0

Förvaringsplats
Server

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

11.1.2 Upphandla utbud
Titel
Beslut om
upphandling

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Interna kontrakt

Server – diarie
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server – diarie
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Upphandla enligt
LOU

Server - diarie
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Upphandla enligt
LOV

Server – diarie
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Upphandlingsmaterial
– anbud,
anbudsinbjudningar

Server – diarie
11.1.3 Hantera ärende för beslut
Titel
Avtal med utförare

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt
Server - diarie

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevara

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs
Inkluderar
ersättningsbilagor,
allmänna villkor,

E-avrop
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Titel

Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras

Till slutarkiv

System

Delegationsbeslut

Avtalskatalog
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Anmärkning
förfrågningsunderlag,
uppföljningsbilaga
Diarieförs

Direktionsbeslut

Server – diarie
Närarkiv –
pappersakt

Svag

Harmlösa

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server – diarie
Teams

Ingen

Inga

Nej

-

PlanDisc
SharePoint

Ingen

Inga

Nej

SharePoint

SharePoint

Ingen

Inga

Nej

SharePoint

Närarkiv –
pappersakt

Ingen/svag

Harmlösa

Bevaras, men
uppdateras varje
år
Bevaras, men
revideras
Bevaras, men
revideras
Bevaras

Efter 5 år

Platina

Ingen

Inga

Nej

SharePoint

Ingen/svag

Harmlösa

Efter 5 år

Platina

Direktionstider

Mall för
tjänsteutlåtande
Mall för
verkställighetsbeslut
Tjänsteutlåtande

Vägledning för
tjänsteutlåtande
Verkställighetsbeslut

Server – diarie
SharePoint
Närarkiv –
pappersakt

Bevaras, men
revideras
Bevaras

Diarieförs

Diarieförs

Server - diarie
11.1.4 Följa upp
Titel
Avvikelsehantering
Enkäter inklusive svar

Förvaringsplats
KIA
Närarkiv –
pappersakt

Sekretess
Svag
Ingen

Personuppgifter
Harmlösa
Harmlösa

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej
Nej

System
KIA
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server – diarie
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Titel
Rapporter och analyser

Förvaringsplats
Närarkiv –
pappersakt

Statistik
Verksamhetsuppföljning

Årlig
kvalitetsuppföljning

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej

System
Platina

Anmärkning
Diarieförs

Server – diarie
SharePoint
Närarkiv –
pappersakt

Ingen
Ingen

Inga
Inga

Gallras efter 2 år
Bevaras

Nej
Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Server – diarie
Närarkiv –
pappersakt

Ingen

Inga

Bevaras

Efter 5 år

Platina

Diarieförs

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Server - diarie

11.2 Individuella behov för beslut
11.2.1 Kartlägga behov
Titel
Ansökan/begäran

Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)
Lifecare

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Anmälan
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Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Lifecare

Information på annat
sätt

Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)
Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Journalanteckningar
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Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Lifecare

Utredning

Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)
Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Utredningshandlingar
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Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Stark

Känsliga

Gallring efter
beslut från
Region
Stockholm

Nej

Webbsekund

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Lifecare

Underlag och
utredningar till
Färdtjänst

Översättning till
utredningar på annat
språk

Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)
Webbsekund
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)
Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Beslut tas av
Region
Stockholm,
därefter gallring

Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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11.2.2 Fatta beslut
Titel
Ansökan och intyg
för
bostadsanpassning

Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
BAB

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

BAB

Begäran om
yttrande i
individärende

Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)
Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Beslut
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Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Lifecare

Delgivningskvitto

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Dom

Fullmakt
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Förvaringsplats

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Protokoll

Slutligt beslut
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Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.

57(65)

61

Titel
Tjänsteutlåtande

Utredning
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Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Titel
Yttrande för
individärende

Överklagan
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Förvaringsplats

Sekretess

Personuppgifter

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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11.2.3 Beställa
Titel
Begäran om
verkställighet av
beslut

Förvaringsplats
Lifecare

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Blankett för val av
utförare
Fakturor och
utbetalningsorder
Förfrågan om
skuldsaldo hos
Kronofogden

Lifecare?

Ingen

Inga

Nej

Lifecare?

Inlåst i skåp hos
avgiftshandläggare
Personakt

Stark

Känsliga

Nej

-

Stark

Känsliga

Bevaras, men
revideras
Gallras efter 10
år
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.

Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Titel
Förteckning över
stödpersoner och
kontaktpersoner
Genomförandeplan

Förvaringsplats
Pärm i närarkiv

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Lifecare

Stark

Känsliga

Individavtal (LOU)

Lifecare

Stark

Känsliga

Bevaras/gallras
Bevaras, men
revideras vid
behov
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Titel
Misstanke- och
belastningsregister

Förvaringsplats
Pärm i närarkivet

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

Uppdragsblankett
för kontaktperson
till Löneservice

Pärm i närarkiv

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

System

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Titel
Verkställande för
beslut av bistånd
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Förvaringsplats
Närarkiv –
personakt (för
personer födda 5,
15 och 25 varje
månad)

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
Lifecare

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Lifecare

Verkställande av
beslut vid köp av
plats utanför
kommunen

Närarkiv –
personakt (för
personer födda 5,
15 och 25 varje
månad)
Lifecare

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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Titel
Ägarmedgivande
för
bostadsanpassning
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Förvaringsplats
BAB

Sekretess
Stark

Personuppgifter
Känsliga

Bevaras/gallras
Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Till slutarkiv
Nej/Ja – se
anmärkning

System
BAB

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.

11.2.4 Följa upp
Titel
Enkätsvar för
bostadsanpassning
Lex Maja, Lex
Maria och Lex
Sarah

Förvaringsplats
BAB

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Bevaras

Till slutarkiv
Efter 5 år

System
BAB

Anmärkning

Närarkiv –
personakt (för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad)

Stark

Känsliga

Gallras efter
5/10 år – se
anmärkning

Nej/Ja – se
anmärkning

Lifecare

Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undantag för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.

Lifecare
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Titel
Protokoll från
samordnad
individuell
planering (SIP)
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Förvaringsplats
Lifecare

Sekretess
Ingen

Personuppgifter
Inga

Bevaras/gallras
Gallras efter 2 år

Till slutarkiv
Nej

System
-

Anmärkning
Gallring sker
enligt LSS 5 år
efter sista
anteckning,
enligt SoL 10 år
efter sista
anteckning med
undan för
personer födda
5, 15 och 25
varje månad
som bevaras
och skickas till
Stadsarkivet
efter 5 år.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(3)

Datum: 2021-11-17
Dnr: 2021-000218-771

Handläggare: Stefan Helmér

Direktionen 2021-12-08

Uppföljning av Utredningsuppdrag utveckling av
socialpsykiatrin
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens rapport.
Maria Johansson.
Förbundsdirektör
Beskrivning av ärende
Direktionen beslutade 2021-09-15 § 113 beslut om ett ge förvaltningen ett
utredningsuppdrag inom området socialpsykiatri i syfte att utveckla
verksamhetsområdet och beslutade om uppföljning på direktionen den 8
december. Ärendet redogör för statusen av utredningsuppdraget som omfattar
fem områden.
Utredningen har till dags datum lett fram till följande aktiviteter och slutsatser på
nedan angivna utredningsuppdrag. Aktuell status gällande utredningsuppdragets
fem områden:
Område 1)
Möjligheterna att ta hem flertalet av de personer som placeras externt, och utifrån
närhetsprincipen utreda möjligheterna för att erbjuda anpassade boendeformer inom kommunen.
Identifiering och bedömning pågår av de externt placerade samt
identifiering av nu gällande ersättningsnivåer för respektive placering. Vidare
genomförs en värdering av klienternas komplexitet och möjligheter att placeras
inom ramen för Tio Hundras socialpsykiatriboenden. Det pågår ett arbete mellan
förvaltningen och fastighetsavdelningen på Norrtälje kommun med att se över
befintliga lokaliteter samt framtida dimensioneringar och behov.
Område 2)
Möjligheterna att minska slutenvårds placeringar och återinläggningar genom att upprätta ett
mellanvårdsboende i kommunen som fyller den diskrepans som råder mellan slutenvården och
hem miljön. Detta beskrivs, ytterligare, i informationsärende dnr: 2021-000237-770
Informationsärende om slutenvården.
Utredningen är initialt påbörjad och kommer att genomförs av ytterligare en
utredningsresurs från förvaltningen, i syfte att utredningen ska kunna löpa
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parallellt med övriga utredningar inom ärendet. Frågor som skall hanteras inom
utredningen är kompetenssättningsgrad och bemanning, möjliga lokaliteter för
verksamheten och en analys av kostnaden för att starta upp och driva
verksamheten. Samverkansmöte är inbokat med TioHundra för att bland annat
identifiera volymer, komplexitet och patientströmmar mellan
psykiatrimottagningens patienter och slutenvården. Här kommer även SLSO som
hanterar slutenvården att involveras.
Område 3)
Möjligheterna att upprätta differentierade verksamheter, där bl.a. behovet av en renodlad enhet
för samsjuklighet skall utredas.
Utredningen är påbörjad och har en direkt bäring på arbetet med att upprätta ett
kvalitativt boende för personer med psykiatrisk problematik adderat med
somatiska sjukdomar och/eller somatisk eftersatthet. Målsättningen är att
förflyttningen av denna målgrupp skall skapa utrymme för differentiering. Vidare
pågår inventering av om huruvida det kan ske andra förflyttningar mellan
enheterna som kan skapa förutsättningar för differentieringar främst med
inriktning för målgruppen samsjuklighet.
Område 4)
Möjligheterna att säkerställa ett kvalitativt omhändertagande för personer över 65 år med
psykiatrisk problematik med behov av förstärkt somatisk kompetens. Utredningen föreslås
fokusera på en lösning att flytta målgruppen till en enhet inom SÄBO.
Utredningen är påbörjad. Tre strategiska möten har genomförts med företrädare
från TioHundra, äldreomsorg och psykiatri, samt biståndsavdelningen inom
KSON. Inventerat volymer av tilltänkta boende såväl internt som externt
placerade. Bedömningen är att platserna kan besättas av den tilltänkta
målgruppen. Besök har genomförts på Bergshyddan i Rimbo i ett led att bedöma
huruvida lokaliteterna är anpassade för den tilltänkta målgruppen. Verksamheten
har åtta väl anpassade lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen för
målgruppen. Slutsatsen är att Bergshyddan är väl rustad för målgruppen. Process
är påbörjad gällande kompetens och kontinuitets behov. Vidare skall scheman och
övergripande kostnaden identifieras i ett led att säkerställa en adekvat
ersättningsnivå för genomförandet.
Område 5)
Möjligheterna att reformera nuvarande ersättningssystem gällande tomdygnsersättning till
utföraren.
Utredningen har sett behov av att reformera ersättningsmodellen.
Tomdygnsersättningen är kostnadsdrivande och förvaltningen föreslår med
anledning av det att ersättningsmodellen reformeras. Förslaget som bygger på en
tomdygnsersättning om maximalt 14 dagar, förväntas reducera kostnaderna med
upp till 500 000 kronor per år.
Den föreslagna reformeringen av tomdygnsersättningen redogörs för närmare i
ärendet dnr 2021-000343 771. Med det ärendet slutrapporteras
utredningsuppdraget för område 5.

Intern

71

3(3)
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-11-17
Dnr: 2021-000343-771

Handläggare: Stefan Helmér

Direktionen 2021-12-08

Förslag till reformerad ersättningsmodell inom
socialpsykiatriboenden
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
om förslaget till reformerad ersättningsmodell för socialpsykiatriboenden.
Maria Johansson.
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Direktionen beslutade 2021-09-15 § 113 (dnr 2021-000218 771) om utredningsuppdrag avseende utveckling av socialpsykiatrin. Ett av utredningsuppdragen
syftar till att se över möjligheterna att reformera nuvarande ersättningssystem
gällande tomdygnsersättning till utföraren vilket nu är utrett. I dagsläget finns
24 kommuninvånare placerade på externa boenden med olika inriktning där en
betydande del, dock inte alla, har möjlighet att placeras inom ramen för de fyra
enheterna som är lokaliserade inom kommunen. Tomdygnsersättningen för
socialpsykiatriboenden är kostnadsdrivande och förvaltningen föreslår med
anledning av det att ersättningsmodellen reformeras.
Den föreslagna reformeringen är att tomdygnsersättningen får en tidsram om
fjorton (14) dagar. Målsättningen med reformeringen är en mer skyndsam
inflyttningsprocess och att tomdygnsersättningen kan reduceras. Genom att
reducera tomdygnsersättning upp till 14 dagar förväntas kostnaderna reduceras
med upp till 500 000 kronor per år.
Beskrivning av ärendet
Det har över de senaste verksamhetsåren funnits en problematik med att
enheterna haft bristande beläggningsgrad. Att tomdygnsersättningen tidsbestäms
till maximalt 14 dagar med bibehållen ersättningsnivå har som syfte att påskynda
inskrivningsprocessen bland annat gällande de externa placeringarna och att
reducera kostnaderna för tomdygnsersättningen.
Två (2) scenarier som genererar förlängd tomdygnsersättning:
1.

Förvaltningen har inga klienter att anvisa. Vid ett sådant scenario förlängs
ersättningen tills klienten är anvisad.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje

73

2(2)
2. Den av biståndsavdelningen anvisade klienten kan inte flytta in på grund av
att en eventuell renovering inte kan hanteras inom tidsramen 14 dagar.
Planering gällande renovering inkluderar fastighetsägare, fastighetskontoret
och avtalsansvarig på KSON.
Ekonomiska konsekvenser
I nuvarande ersättningsbilaga för 2021 erhåller utföraren, TioHundra AB, en
linjär dygnsersättning om 2112 kronor per dygn. I det fall platserna inte är
belagda utgår en tomdygnsersättning om 1158 kronor per dygn, utan bortre
tidsfönster. För verksamhetsåren 2019 och 2020 har utföraren erhållit 1 354 860
kronor respektive 1 602 672 kronor i tomdygnsersättning.
Den föreslagna reformeringen är att tomdygnsersättningen får en tidsram om
fjorton (14) dagar. Målsättningen med reformeringen är att den medför en mer
skyndsam inflyttningsprocess och att tomdygnsersättningen kan reduceras.
Att reducera tidsfönstret för tomdygnsersättningen till 14 dagar förväntas
reducera kostnaderna med upp till 500 000 kronor per år. Vidare bör en mer
skyndsam hemtagning av externa placeringar reducera kostnaderna, då de
externa placeringarna i förekommande fall är mer kostnadsdrivande än gällande
dygns-priser inom TioHundras socialpsykiatriboenden.
Förvaltningens synpunkter
Tomdygnsersättningen för socialpsykiatriboenden är kostnadsdrivande och
förvaltningen föreslår med anledning av det att ersättningsmodellen reformeras.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-11-17
Dnr: 2021-000335 770

Stefan Helmér

Direktionen 2021-12-08

Uppföljning av borttagande av ersättningstak inom barnoch ungdomspsykiatrin
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens rapport.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Informationsärendet lämnar en rapport om hur barn och ungdomspsykiatrisk
mottagning (BUP) hanterat det ökade anslaget för verksamhetsåret 2021 som
beslutades av direktionen 2020-12-09 § 132. Beslutet genererade en budgetökning
till 35 miljoner kronor. Det har syftat till att ge verksamheten ytterligare förutsättningar att rekrytera för att nå vårdgarantins nivåer gällande väntetider för ett
första besök, utredning och behandling för barn och unga.
Vid uppföljning av de nya budgetförutsättningarna bedömer förvaltningen att det
ökade anslaget till BUP har genererat en större tillgänglighet och hjälp till barn
och unga i Norrtälje kommun. Det förefaller som att ett dedikerat arbete, en
förstärkt personalstyrka, förändrade arbetssätt och köpta utredningstjänster har
bidragit till att reducera antalet väntande barn och unga, även om måluppfyllelsen
för angivna mål för väntetider 30 respektive 90 dagar inte är helt uppfylld. Verksamheten behöver utifrån den egna budgeten enligt förvaltningens uppfattning, i
större utsträckning köpa externa tjänster i form av utredningar för att fortsätta
möta behovet av BUP:s verksamhet hos barn och unga, vilket bedöms kan
finansieras genom uteblivna personalkostnader.
Beskrivning av ärendet
Informationsärendet lämnar en rapport om hur barn och ungdomspsykiatrisk
mottagning (BUP) hanterat det ökade anslaget inför verksamhetsåret 2021 som
beslutades av direktionen 2020-12-09 § 132.
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Beslutet genererade:
-

budgetökning till 35 miljoner kronor. Det har syftat till att ge
verksamheten ytterligare förutsättningar att rekrytera för att nå
vårdgarantins nivåer gällande väntetider.

-

att ersättningsmodellen har reviderats och utgår från en fast ersättning på
96% procent. Resterande 4 % utgör ett incitament där måluppfyllelsen
bygger på att uppnå angivna mål för väntetider inom ramen för 30
respektive 90 dagar.

Verksamhetens målsättning är att öka kontinuiteten och kompetensgraden via de
ökade anslagen för nyrekryteringar. Ställt till verksamhetsår 2020 har personalstyrkan ökat med en psykolog, en sjuksköterska samt en socionom. Gällande
läkare har det skett en reducering med 0,2 tjänster. Dock är rådande konkurrenssituation svår och verksamheten har inte lyckats uppnå rekryteringsmålen. Det
skall poängteras att verksamheten tagit höjd i rekryteringsprocessen att det föreligger kostnadsökningar, främst gällande löneutvecklingen på cirka 2,7%, vilket
påverkat volymen av nyrekryteringar.
Statistik och jämförelseuppgifter
Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) har under verksamhetsområdet
2021 hanterat ett betydande ökat antal barn och unga.


BUP har under 2021, ackumulerat oktober, mottagit 755 remisser och
prognosen pekar mot cirka 900 remisser. Under hela verksamhetsåret
2020 mottogs 755 stycken.



Det har även skett en stor ökning gällande besök i verksamheten som
ackumulerat oktober, ökat från 4722 besök år 2020 till 6135 besök år
2021. Denna ökning har hanterats via ett modifierat flödesschema som
effektiviserat samtliga processer i genomförandet.



Fram till oktober 2021 har 90 neuropsykiatriska utredningar genomförts,
vilket skall jämföras med 18 stycken år 2020. Det skall poängteras att cirka
50 utredningar av dessa 90 har hanterats av annan utförare och finansierats, utöver budgetförstärkningen, av statliga stimulansmedel från överenskommelsen Insatser inom området psykisk hälsa (1,8 miljoner kronor)
som öronmärkts för neuropsykiatriska utredningar.



2021-10-31 var antalet barn- och unga som väntade på utredning 206
stycken.

Trycket på BUP är, och har varit, konstant högt men trots svårigheter med
rekrytering med få, och vid förekommande fall, inga sökande till tjänsterna har
BUP via dedikerat arbete och upprättade processer nått fram till att inga barn/unga står i kö till nybesök och basutredning.
BUP hanterar remisser och vårdbegäran varje vecka och efter bedömning så
bokas patienten direkt in för ett nybesök.
- Tid för första besök säkerställs inom 0 - 30 dagar.
- Inga barn står i kö till start av behandling.
- Antal väntande som registreras i centrala väntetidsregistret (CVR) 30
respektive 90 dagar har markant reducerats under verksamhetsåret.
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Ekonomiska konsekvenser
Prognosen gällande verksamhetens driftskostnader för år 2021 hamnar på
cirka 33,5 miljoner kronor, vilket är i paritet med den fasta budgeten. Dock
kommer verksamheten inte helt uppfylla kraven för det incitament om 4 procent
som vid full måluppfyllelse skulle generera verksamheten ytterligare 1,4 miljoner
kronor.
Förvaltningens synpunkter
De ökade budgetanslagen till BUP har genererat en större tillgänglighet
och hjälp till de barn och unga som är i behov av utredning och behandling.
Verksamheten behöver emellertid utifrån den egna budgeten enligt förvaltningens
uppfattning, i större utsträckning köpa externa tjänster i form av utredningar,
vilket kan finansieras av uteblivande tänkta personalkostnader.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum: 2021-11-29
Dnr: 2021-000293-771

Handläggare: Razvan State

Direktionen 2021-12-08

Permanentning av Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam
(SAMS)
Förslag till beslut
1. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att projekt Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS) från och
med 1 januari 2022 utgör ett sidouppdrag till sjukhusavtalet för Norrtälje
sjukhus.
2. Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
beslutar att teckna sidoavtal till sjukhusavtalet avseende Sjukhusanslutet
mobilt sjukvårdsteam (SAMS).
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg beslutade
2019-10-23 § 109 att godkänna projektet Sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam
(SAMS) som sedan den 16 januari 2020 drivits inom verksamheten för Norrtälje
sjukhus,. Det övergripande syftet med projektet är att ge sköra patienter en
säkrare och mer sammanhållen vård samt undvika onödiga sjukhusinläggningar
eller återinläggningar.
Projektet har inneburit ett mer personcentrerat arbetssätt och patienterna har
kunnat tas om hand på en effektivare vårdnivå. Utvärdering som gjorts av
projektet visar på att i stort sett alla symtom förbättrats under tiden som patienten
varit inskriven i SAMS. Även patientens sammanfattande upplevelse av vården har
förbättrats.
Sammanfattningsvis har SAMS bidragit till att förbättra vården för multisjuka
äldre i Norrtälje kommun. För att ytterligare utveckla vårdformen och erbjuda
Norrtäljeborna en innovativ vårdform är förvaltningens bedömning att verksamheten bör permanentas från och med den 1 januari 2022. SAMS föreslås utgöra ett
sidouppdrag till sjukhusavtalet och finansieras inom sjukhusavtalets beslutade
ersättningsnivå.
Att projektet övergår till ett sidouppdrag skapar långsiktiga förutsättningar för
utveckling av verksamheten och därmed till positiva effekter för sammanhållen
vård och omsorg inom Norrtälje kommun.
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Beskrivning av ärendet
Projektet med ett sjukhusanslutet mobilt sjukvårdsteam (SAMS) påbörjades den
16 januari 2020. Syftet med projektet är att skapa en länk mellan sluten- och
öppenvård där patienten ska kunna röra sig sömlöst i systemet utifrån ett
personcentrerat synsätt. På detta sätt kan besök på akutsjukhus undvikas.
De flesta patienter har rekryterats till SAMS i samband med ett slutenvårdsvårdstillfälle. En del patienter har även rekryterats direkt från specialistmottagningen
eller vårdcentralen utifrån den medicinska bedömningen att patienten sannolikt
skulle hamna på sjukhus om inte intensifierade öppenvårdsinsatser sattes in.
Till och med den 30 september 2021 har SAMS-teamet genomfört totalt 1 212
hembesök. Totalt har 103 patienter varit inskrivna i SAMS (48 procent män och
52 procent kvinnor). Medeltiden för inskrivning i SAMS uppgick till 110 dagar
(median 71 dagar). Patienterna har haft en medelålder på 85 år (män 84 år och
kvinnor 86 år). Totalt 74 procent av patienterna har skrivits ut från SAMS under
perioden, antingen till annan vårdnivå, exempelvis ASiH eller hemsjukvård, eller
till följd av att patienten avlidit.
Utvärderingen som gjorts av projektet visar på att i stort sett alla symtom
förbättrats under tiden som patienten varit inskriven i SAMS. Även patientens
sammanfattande upplevelse av vården har förbättrats. De medarbetare som
arbetat i teamet har angett att vården har haft hög kvalitet och att patientnyttan
varit stor.
SAMS har bidragit till att förbättra vården för multisjuka äldre. Ärendet redogör
för SAMS verksamhet och förslaget att verksamheten bör permanentas från den 1
januari 2022.
Ekonomiska konsekvenser
SAMS har under projektperioden finansierats inom ramen för Tiohundras budget,
2019-10-23 §109. Ingen justering av akutsjukhusets vårdkontakter gjordes med
anledning av projektet, trots att antalet vårdkontakter på sjukhuset påverkades.
Från och med 1 januari 2022 bedöms kostnaden för SAMS uppgå till 5 miljoner
kronor per verksamhetsår för att bedriva verksamhet samt ge möjlighet till utveckling. En förutsättning för att verksamheten ska inrymmas inom ovannämnda
kostnad är att insatserna är kostnadseffektiva vilket förutsätter god planering.
SAMS föreslås att från och med 1 januari 2022 utgöra ett sidouppdrag till akutsjukhuset och ingå i ersättningen till Norrtälje sjukhus. Från och med 1 januari
2022 kan en utväxling ske inom totalersättningen till förmån för SAMS genom att
sidouppdraget för specialiserad hudsjukvård pausas. Tillgänglighet för
specialiserad hudvård finns i Norrtälje genom andra vårdval.
Eftersom SAMS leder till att patienter vårdas i hemmet i stället för på
akutsjukhuset kan sjukhusets avtalade vårdkontakter justeras enligt tabellen nedan.
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Tabell 1: Sjukhusavtalets reviderade vårdkontakter 2022

Slutenvård
Öppenvård

Akut
Elektiv
Akut
Elektiv

Målvärde
vårdkontakter
5 888
1 520
22 358
57 344

Avdrag
SAMS
180
216

Målvärde vårdkontakter efter avdrag
5 708
1 520
22 142
57 344

Justeringen av antalet vårdkontakter baseras på antagandet att 30 patienter i
genomsnitt per månad är inskrivna i SAMS och att inläggningarna inom
slutenvården därmed bedöms minska med 50 procent. Därutöver bedöms besök
på akutmottagningen minska med 60 procent. I samband med den årliga
avstämningen av sjukhuset målvolymer kommer även avstämning av antalet
patienter i SAMS behöva göras.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Syftet med det sjukhusanslutna mobila sjukvårdsteamet är att skapa en länk mellan
sluten- och öppenvård där patienten ska kunna röra sig sömlöst i systemet utifrån
ett personcentrerat synsätt. Att projektet övergår till ett sidouppdrag enligt
förslaget, skapar långsiktiga förutsättningar för utveckling av verksamheten och
därmed till positiva effekter för sammanhållen vård och omsorg inom Norrtälje
kommun.
Barnperspektiv
Förslaget får inga särskilda konsekvenser ur ett barnperspektiv.
Förvaltningens synpunkter
Det sjukhusanslutna mobila sjukvårdteamet, SAMS, innebär att patienten får vård
på lägsta effektiva omhändertagandenivå (LEON-principen). Att patienten vårdas
i hemmet innebär också ökad patientnytta eftersom patienten slipper väntetider,
transporter och infektionsrisker som är förknippade med besök på akutsjukhus.
SAMS innebär också att vårdsystemet i Norrtälje kommun successivt anpassas till
de krav som en allt äldre befolkning ställer.
På kort sikt innebär SAMS att kapacitet på akutsjukhuset frigörs vilken kan
användas för att hantera vårdskulden till följd av pandemin.
SAMS har bidragit till att förbättra vården för multisjuka äldre. För att ytterligare
utveckla vårdformen och erbjuda Norrtäljeborna en innovativ vårdform är det
förvaltningens bedömning att verksamheten bör permanentas från den 1 januari
2022. Att SAMS blir en permanent vårdform skapar långsiktiga förutsättningar för
utveckling av verksamheten. Förvaltningen kommer noga följa utvecklingen och
kommer vid behov föreslå justeringar i inriktning och omfattning.
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4(4)
Bilagor
1. Projektrapport SAMS.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
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Projektrapport SAMS 2021-11-01
1. Projektmål
Efter start 2020-01-16 etablerades teamets verksamhet ganska fort. Bemanning av läkare och
sjuksköterska med mål att inkludera 15 patienter nåddes ganska snabbt. Redan ett par
månader efter start bröt pandemin ut. Antalet platser på sjukhuset reducerades p.g.a. att avd
4 blev Covidavdelning i kombination med sjuksköterskebrist. Patienter som behövde vård
avböjde också att komma till sjukhuset eller dess mottagningar som även stängde ner under
lång tid.
Vi kände oss då tacksamma att vi hade mobila team etablerat, som kunde utföra uppgifter
som behövdes helt enkelt. Insatserna där skedde dock utanför projektplanen. Vi kunde även
starta upp 2 ytterligare rullande team samt inrätta en sjuksköterska med
koordinatorfunktion. Vi kunde i och med det lättare styra de olika uppdragen som kom in, till
det närmaste teamet med den mest optimala kompetensen. Förutom det rena SAMSuppdraget kunde insatserna röra sig om t.ex. kliniska bedömningar, mindre operativa
åtgärder, medicingivning, dropp m.m
Vi startade även upp ett Covid rehab team där vi kunde skicka hem patienter från sjukhuset
med syrgaskoncentrator och Cuvivas distansuppkopplingar med insats av endast
fysioterapeut och läkare. Som mest hade vi 7 patienter inskrivna samtidigt där och ca 15-tal
patienter totalt i denna vårdform. Vi startade det teamet i maj 2020 och sista patienten
skrevs ut i okt 2020.
SAMS-projektet förlängdes p.g.a. pandemin och vi gjorde en ”omstart” 2021. Initialt i
projektet var det tänkt att vi skulle utöka med ett ytterligare team om 15 patienter utgånget
från medicin avd 4. Då avd 4 blev en Covidavdelning gick inte detta av flera skäl att
genomföra. Istället utökades det befintliga teamet utgånget från geriatrik avd 1 med
ytterligare en sjuksköterska och en bil. Sedan årsskiftet 2020/2021 har vi haft mellan 25-30
patienter kontinuerligt inskrivna i teamet.
I projektet var alla patienter multisjuka, drygt 80% hade hjärtsvikt som huvudproblem och
20% hade kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Hos många var bägge sjukdomarna
representerade och sammanflätade med varandra.
Patienterna i SAMS rekryterades i huvudsak från vårdavdelning på sjukhuset men kunde
även rekryteras direkt från hemsjukvården eller från VC/medicinmottagningen på sjukhuset.

2. Distansmonitorering
Ett projektmål som tillkom var att starta upp distansmonitorering. För det ändamålet skrevs
leasingavtal med Cuviva AB. De tillhandahöll en ”resväska” i kartong för de patienter som
skulle kopplas upp. All ingående utrustning bestående av olika mätsensorer såsom våg,
syrgasmätare, pulsmätare, blodtrycksmätare och temperaturmätare, router, surfplatta var
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också packade i kartonger som patienten var tvungna att härbärgera i sitt hem. Det var
ganska otympligt och mycket tidsödande att packa upp vid uppstart och ned vid
utskrivningen. Dessa uppkopplingar blev aldrig till någon stor nytta i förhållande till
krångligheten att använda dem. Sensorerna fungerade inte alltid och patienterna var
dessutom ofta kognitivt svaga och ej heller datorvana. Systemet fungerade enbart för enstaka
patienter.
Däremot fungerade distansmonitorering mycket bra i Covidrehab teamet. Patientgruppen
var en helt annan och dessutom betydlig yngre.
Vi utökade testet med distansmonitorering inom basal hemsjukvård som redan finns inom
geriatrikens organisation, med grundtanke att kunna involvera och samverka med
hemtjänst/vårdpersonal i hemmet. Tanken var att det kunde vara till hjälp för att utföra
nödvändiga mätningar i hemmet. Tyvärr blev det ingen större framgång. Intresse fanns hos
både patienter och personal men det fanns inte möjlighet att prioritera tid för detta arbete
relaterat till hur avtalen är konstruerade för omsorgen.
Vi avvecklade därför Cuvivas AB:s produkter under sommaren 2021 då nyttan inte var så stor
i förhållande till kostnaderna.
Vi har haft en utvärdering tillsammans med Cuviva AB, så de har fått ta del av våra
erfarenheter för deras egen kommande utveckling.
Vi har ändå med detta fått en hel del bra lärdomar och erfarenheter som gör att vi vet mer
vad vi behöver och lättare kan ställa mer specifika krav på funktionalitet vid framtida
kontakter med leverantörer.

3. Effektmål

Antal inskrivna patienter i hemsjukvårdsteamet:
Från projektstart 2020-10-16 - 2021-09-30 har SAMS-teamet genomfört totalt 1212
hembesök. Vi har totalt haft 103 patienter inskrivna (48% män och 52% kvinnor) med en
medelvårdtid av 110 dagar (median 71 dagar). Patienterna har haft en medelålder på 85,1 år
(män 83,7 och kvinnor 86,5 år). 5 patienter blev återinskrivna under perioden.
Totalt 74% av patienterna skrevs ut under perioden, antingen till annan vårdnivå eller avled.
Utskrivningsorsaker fördelade sig så här:





54% skrevs ut till VC/hemsjukvård
20% avled
19% flyttade till Säbo
7 % skrevs ut till ASIH/SPSV
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Förbättra patientens upplevda symtom:
En rad symtom mättes enl VAS skala 1-10 då patienten skrevs in i SAMS eller skrevs ut, där
det var möjligt att mäta.

Kommentar: I stort sett alla symtom förbättrades under tiden i SAMS förutom viss ökad
upplevelse av urinläckage och ökad oro vid utskrivning, möjligen relaterat till ökad mängd
urindrivande läkemedel och oro i samband med utskrivning.

Sammanfattande patientupplevelse
VAS 1‐10
1=låg och 10 är hög
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Nöjdhet

Livskvalitet
Inskrivning

Utskrivning
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Kommentar: Patienter med hjärtsvikt och KOL mår ofta psykiskt dåligt och beskriver ofta
låg livskvalitet men här ses en ökning av både patientnöjdhet och livskvalitet vid utskrivning
vilket ska ses mot bakgrund att patienten har en allvarlig progressiv sjukdomsbild med kort
förväntad återstående livslängd, där teamets närvaro faktiskt bidrar till ökad livskvalitet.

Minska återinläggningar på sjukhus för patienter med diagnoserna hjärtsvikt och KOL
I efterhand kan man se att mätmetod som är beskriven i projektplanen bestämdes mer
utifrån vad man skulle vilja mäta, än av den faktiska verklighet som råder att få ut relevant
statistik ur våra system. I regionen mäts regelmässigt totala antalet återinläggningar 7 resp.
30 dagar efter utskrivning. Det måttet är alldeles för grovt för att kunna påvisa några rörelser
i statistiken pga de förhållandevis små volymer av patienter som varit inskrivna i SAMS.
Att dessutom mäta minskat antal återinläggningar har en inneboende felkälla då man de
facto påverkar utfallet då man gör en intervenering som påverkar resultatet. För att kunna
mäta detta krävs egentligen en prospektiv studie med en matchad kontrollgrupp som också
bör vara tillräckligt stor för att ha statistisk power.
Vi insåg att vår förebild till SAMS-teamet i Västra Götaland hade samma problem vid sin
redovisning när vi tog del av deras resultat. De beskrev det hela i ett Gantt-diagram med en
tidslinje för att bättre kunna visualisera och beskriva effekterna av sitt arbete. Vi har därför
valt att göra på samma sätt, men också utvecklat diagrammet ytterligare för att försöka visa
flödet och den nära samverkan mellan våra olika aktörer.
Detta Gantt-diagram nedan ska grafiskt ge en bild av flödet före/under /efter inskrivning i
SAMS t.om 2021-09-30. Teckenförklaringar nedan.
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Kommentarer:
Man kan tydligt se vissa mönster utkristallisera sig:






Att vårdtillfällen kommer i cluster. (Att vårdtillfällen kommer i cluster hos multisjuka
äldre kan sannolikt vara en effekt av alltför korta vårdtider då det tar tid för denna
patientgrupp att stabiliseras, d.v.s. få medicineringen justerad och fungerande samt bli
återrehabiliterad till sin funktionsnivå och att återhämta krafterna jfr med yngre).
Att de flesta patienter i SAMS rekryterades efter ett vårdtillfälle (vilket var en av
intentionerna).
I många fall kan patienten stabiliseras efter mer intensiva insatser från teamet för att
sedan kunna skrivas ut på en lägre vårdnivå.
I många fall ser vi att patienten försämras, vilket resulterar i ett nytt vårdtillfälle och
därefter kan SAMS hålla patienten under armarna ytterligare en tid innan vederbörande
försämras ändå mer och blir så pass omvårdnadskrävande att hen slussas vidare till Säbo,
ASIH eller avlider.

86



Vi ser att mortaliteten är mycket hög, många dör under tiden i SAMS. Det är ganska
vanligt att patienten på slutet kommer in till sjukhuset och avlider där. (vi ser ett behov
av geriatriska slutenvårdsplatser för vård precis i livets slutskede- där patienten ska
kunna skrivas in i slutenvård på ett sömlöst sätt och inte behöva passera akutmottagning
etc.).

De flesta patienter rekryterades till SAMS i samband med ett slutenvårdsvårdtillfälle. En del
patienter rekryterades direkt från specialistmottagning eller vårdcentral där man
uppmärksammat och bedömt att patienten sannolikt hamnar på sjukhus om inte
intensifierade öppenvårdsinsatser kan sättas in.
I detta nedanstående Gantt-diagram är patientens kontakter med basal hemsjukvård även
inlagt i samma bild som ovan och visualiserar det nära samarbete som finns mellan VC- basal
hemsjukvård - SAMS – sjukhuset där vårdformerna hakar i och kompletterar varandra och
där patienten kan förflyttas sömlöst utifrån patientens behov.

Kommentar: SAMS-patienter tillhör gruppen äldre-äldre med en medelålder på 85,1 år. De
är oftast multisjuka och ca 4/5 av patienterna lider av kronisk hjärtsvikt som huvudproblem
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och ca 1/5 av KOL. Ofta finns det en co-variation av diagnoserna. Om man lider av andnöd är
det extremt ångestdrivande. Därför är grundbulten i vården av dessa patienter att skapa tillit,
trygghet och tillgänglighet.
När man betraktar bilden bör man föreställa sig ett kontinuum där pat. ofta försämras över
tid och där vårdinsatserna speglar hur pass dålig och vårdkrävande patienten är.
Syftet med hela SAMS-projektet är att skapa en länk mellan sluten och öppenvård där
patienten ska kunna röra sig sömlöst i systemet utifrån ett personcentrerat synsätt. En del
patienter vill definitivt undvika att åka till akuten och sjukhuset vid försämringar. Kan man
då erbjuda nödvändig behandling hemma är det att föredra. Dessutom är sjukhuset en farlig
miljö för äldre med låg kognitiv tröskel och ökad risk för förvirring, ökad risk för fall och
oönskade infektioner. Detta blev extra tydligt under pandemin.

Medarbetares (i SAMS‐teamet) upplevelse av arbetssättet och patientnyttan
(9/10 svarade):

Hur upplever du arbetsmiljön i SAMS jfr med att jobba med samma patient på
vårdavdelningen?
Är sämre

0

Ingen skillnad 0
Är bättre

9
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Sammanfattning:
 Sjukhusanslutet mobilt hemsjukvårdsteam fyllde snabbt en lucka i vår organisation av
vården utav multisjuka äldre med fr.a. hjärtsvikt och KOL som huvuddiagnoser. Det
övergripande syftet var att undvika ”onödiga” sjukhusinläggningar genom att ha tätare
kontakt med patienten för att skänka trygghet till och fånga upp och ge behandling i
hemmet tidigt vid begynnande försämring.
 Projektet stördes av pandemin men samtidigt var det guld värt att teamet fanns på plats
då pandemin härjade som värst.
 Vår uppfattning är att alla projekt- och effektmål uppnåtts och att denna vårdform hör
framtiden till.
 Man kunde verkligen arbeta personcentrerat.
 SAMS verkade bara under kontorstid men möjlighet fanns för patienten att på jourtid
direkt kunna nå sjuksköterska på avd 1 som i sin tur kunde kontakta jourläkare eller
medicinbakjour v.b. Erfarenheten i projektet var att det var ganska sällan som det
behövdes och att öppettiden var fullt tillräcklig.
Vi har haft och kommer fortsätta ha erfarenhetsutbyte med Södertälje sjukhus som
identifierat och arbetar med exakt samma problematik som vi och också försöker hitta
former för distansmonitorering och hemsjukvård. Därvidlag har egentligen
ytterkantssjukhusen i regionen d.v.s. Södertälje och Norrtälje sjukhus, ganska lika
förutsättningar som skiljer sig mycket jämfört med innerstadssjukvården. Inte minst vad
gäller långa avstånd och möjlighet till nära samarbete över klinikgränserna på det lokala
sjukhuset samt även med primärvård och hemsjukvård där ”Norrtäljemodellen” borde
framstå som ett föredömligt exempel där vi faktiskt kunnat arbeta utifrån det synsätt som de
flesta förespråkar och strävar efter i vården av multisjuka äldre.
För framtiden är följande områden identifierade förbättringsområden:









Ökad täckningen för SAMS för att upprätthålla jämlik vård över länsdelen.
Hitta former för ännu bättre samverkan, flexibilitet och kommunikation mellan olika
aktörer. Därvidlag har samlokalisationen med läkare i basal hemsjukvård, som sedan
några år ingått i geriatrikkliniken, samt sjukhusets olika specialister, givit goda
möjligheter att på ett enkelt och effektivt sätt samverka för att kunna ge så optimal vård
som möjligt för multisjuka äldre i hemmet. Tyvärr motverkas detta i nuläget av ny
ersättningsmodell i avtalen där läkarna i den basala hemsjukvården i Tiohundra AB
tvingas återgå till primärvården.
Hitta effektiva och fungerande former för distansmonitorering för denna patientgrupp.
Där planeras kontakter med nya leverantörer.
Verka för att man kan hitta en fungerande ersättningsmodell för denna typ av vårdform.
Utveckla nya tjänstgöringsmodeller för personal. Kombinera/varva avdelningsarbete med
arbete i teamet kan motverka personalomsättning/flykt och tung arbetsmiljö. Det skulle
också stärka patientsäkerhet och trygghet då patienten får möta samma personal hemma
som på sjukhuset.
Utveckla möjligheterna att arbeta med patientnära hjälpmedel i diagnostik och
behandling ex. ultraljud (POCUS), hjärtrytmdiagnostik, enklare provanalyser för att styra
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behandlingen bättre och därmed kunna utföra mer vård i hemmet. En del är på gång ex
hjälpmedel för rytmdiagnostik.
Skapa ett särskilt sömlöst omhändertagande på en geriatrisk vårdplats på avd 1 vid vård
precis i livets slutskede. (är på gång, inom ramen för avd 1:s geriatriska uppdrag).
En annan möjlig utveckling skulle vara att testa att teamet åker hem till definierade
sköra, riskutsatta patienter några dagar efter ett vårdtillfälle oavsett klinik på sjukhuset
för att checka av att allt är på plats och fungerar med möjlighet att korrigera det som
fallerat efter utskrivningen. Härvidlag torde en stor potential finnas för förbättring av
kvalitet i omhändertagande och uppföljning som med stor sannolikhet torde minska
risken för ”onödiga” återinläggningar.

Jan Bergman
Tiohundra AB, Norrtälje sjukhus
Klinikchef geriatrikkliniken
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Datum: 2021-11-29
Dnr: 2021-000052 739

Handläggare: Camilla Gustavsson

Direktionen 2021-12-08

Uppföljning av åtgärdsplaner Avtalsuppföljning 2020
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens rapport.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Genom årlig avtalsuppföljning följer kommunalförbundet upp att leverantörers
vård- och omsorgstjänster i Norrtälje kommun överensstämmer med det som har
kravställts, beställts och betalats för. Direktionen har beslutat om
avtalsuppföljning 2020 och gett kommunalförbundet i uppdrag att återkomma
med uppföljning av upprättade åtgärdsplaner för avtalsområden som bedömts
delvis godkända (2021-06-09 § 85). Ärendet redogör för de tre (3) avtalsområden
där åtgärder vidtagits, logopedi, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)
och kundvalet. Förvaltningen kommer att följa dessa avtalsområden särskilt
noggrant under avtalsuppföljning 2021 för att säkerställa att vidtagna och
planerade åtgärder genomförs och får resultat.
Beskrivning av ärendet
Den årliga avtalsuppföljningen är kommunalförbundets främsta verktyg som
beställare av vård och omsorg. I avtalsuppföljning av avtalsåret 2020 bedömdes 43
av 46 avtalsuppföljningar uppfylla avtalsvillkoren utan anmärkning, vilket visar på
god avtalsföljsamhet bland utförare och vårdgivare verksamma inom vård och
omsorg i Norrtälje kommun. Inom de tre avtalsområden som bedömdes
delvis godkända och uppfyllde villkoren i avtalet i allt väsentligt
har åtgärder vidtagits enligt beslut av direktionen för Kommunalförbundet
Sjukvård och omsorg i Norrtälje (2021-06-09 § 85):




Primärvård – logopedi
Specialiserad vård - barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)
Ordinärt boende – kundvalet.

Primärvård
Inom område 1, Primärvård följdes fjorton (14) avtalsområden upp.
- Avtalsområdet logopedi bedömdes delvis godkänt, uppfyllde villkoren
avtalet i allt väsentligt.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2
Norrtälje
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Den sammantagna bedömningen att avtalsområdet var delvis godkänt och
uppfyllde villkoren i avtalet i allt väsentligt, avsåg att svar inte inkommit på
enkäten med övergripande pandemirelaterade frågor från samtliga utförare. Två
utförare hade inte besvarat enkäten inom tidsramen. Inom vårdval logopedi
bedömdes dock samtliga utförare uppfylla avtalsvillkoren utifrån ett patientperspektiv. Utförarna ställde om verksamheten och besöksformerna utifrån de
riktlinjer som tillkom under pandemin, och möjligheten till distansbesök infördes
tillfälligt.
Vidtagna och planerade åtgärder
 Utförarna har efter påminnelser från förvaltningen inkommit med svar på
enkäten.


Inför kommande avtalsuppföljning av avtalsår 2021 avser förvaltningen följa
vårdvalet logopedi noggrant och tydliggöra för utförarna vikten av att
enkätsvar inkommer enligt tidsplan.

Specialiserad vård
Inom område 2, Specialiserad vård följdes nio (9) avtalsområden upp.
- Avtalsområdet barn och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) bedömdes delvis
godkänt, uppfyllde villkoren i avtalet i allt väsentligt.
Vid föregående års uppföljning, avtalsåret 2019, bedömdes avtalsområdet barn
och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) ej godkänt. Bristerna handlade då om
brister i kontinuitet som ledde till en kösituation där verksamheten hade betydande problem att upprätthålla vårdgarantin för utredningar. Verksamheten tog
under avtalsår 2020 fram en handlingsplan för att åtgärda identifierade brister och
påbörjade att åtgärda dessa, varpå bedömningen vid uppföljning av avtalsåret 2020
var delvis godkänt. Bedömningen i avtalsuppföljning 2020 var att verksamheten
har en hög ambitionsnivå och kvalitet gällande utförda insatser/utredningar.
Verksamheten uppfattades dock ha en fortsatt betydande kösituation där verksamheten hade problem att upprätthålla vårdgarantin för utredningar. I sin helhet
bedömdes därför avtalsområdet som delvis godkänt, uppfyller villkoren i avtalet i
allt väsentligt.
Vidtagna och planerade åtgärder
 Stärkta förutsättningar
Beställaren har stärkt BUP-mottagningens förutsättningar genom att öka
budgeten inför verksamhetsår 2021 och ändrat ersättningsmodellen (2020-1209 § 142 ) i syfte att skapa möjligheter för verksamheten att hantera ökade
volymer.*
*Detta följs upp och redogörs för separat i ärende dnr 2021-000335 770.


Rekryteringar

BUP-mottagningen har genomfört rekryteringsprocesser för att säkerställa sin
bemanning för att hantera ökade volymer av sökande till verksamheten.
Personalstyrkan har ökat med en psykolog, en sjuksköterska samt en
socionom. Rekryteringsprocess pågår att rekrytera läkare.
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Ändrade arbetssätt

BUP-mottagningen har upprättat processer och modifierat sina flöden i
behandling och utredning som bidragit till ett effektiviserat mottagande för
målgruppen patienter.


Fortsatt samarbete mellan BUP mottagningen, Elevhälsan och Socialtjänsten
i syfte att tillsammans öka förståelsens för varandras uppdrag och hitta
lösningar för barn och unga i Norrtälje i behov av stöd.



Regelbunden och intensifierad dialog mellan utföraren och beställaren i

syfte att följa upp vidtagna åtgärder, hur verksamhetens förstärkta förutsättningar faller ut och för bedömning om ytterligare initiativ behöver tas, i
syfte att stärka och förbättra BUP-mottagningens förutsättningar att ta emot
barn och unga och deras föräldrar.
Ordinärt boende
Inom område 3, Ordinärt boende följdes sjutton (17) avtalsområden upp.
- Avtalsområdet Kundvalet – hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering,
bedömdes delvis godkänt, uppfyllde villkoren i avtalet i allt väsentligt.
Arbetet med genomförandeplaner är grundläggande inom hemtjänsten. Med
anledning av för låg andel upprättade genomförandeplanerna blev den sammantagna bedömningen att utförarna i kundvalet uppfyllde villkoren i avtalet i allt
väsentligt, delvis godkänt. En av utförarna hade ett mycket lågt värde vilket gjorde
att kundvalet som helhet inte uppfyllde avtalsvillkoren. Avtalsområdet bedömdes
även vid föregående års uppföljningar (2019, 2018) vara delvis godkända p.g.a. för
låg andel aktuella genomförandeplaner.
Vidtagna och planerade åtgärder
 Beställaren har begärt in tätare inrapportering av andel aktuella genomförandeplaner från kundvalsutförarna. Resultatet har som följd blivit bättre
hos samtliga utförare


Arbetet med genomförandeplaner kommer att fortsätta följas noga av
kommunalförbundet för att säkerställa att samtliga utförare når en godkänd
nivå av genomförandeplaner.

Förvaltningens synpunkter
Den årliga avtalsuppföljningen är kommunalförbundets främsta verktyg som
beställare av vård och omsorg. Inom de tre avtalsområden som bedömdes
delvis godkända och uppfyllde villkoren i avtalet i allt väsentligt i avtalsuppföljning
av avtalsåret 2020, logopedi, barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)
och kundvalet, har åtgärder vidtagits. Förvaltningen kommer att följa dessa
avtalsområden särskilt noggrant under avtalsuppföljning 2021 för att säkerställa att
vidtagna och planerade åtgärder genomförs och får resultat.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
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Datum: 2021-11-16
Dnr: 2021-000083-771
Handläggare: Suzanne Larsdotter Lindgren
Direktionen 2021-12-08

Uppföljning av förvaltningsgemensam handlingsplan
Tillsammans för psykisk hälsa
Förslag till beslut
Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje beslutar
att godkänna förvaltningens rapport.
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Sammanfattning
Direktionen beslutade 2021-02-10 § 6 att godkänna förslag till förvaltningsgemensam handlingsplan med namnet Tillsammans för psykisk hälsa. Handlingsplanen
syftar till att stödja ett långsiktigt och gemensamt arbete för att främja psykisk
hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Handlingsplanens aktiviteter och resultat är
gemensamt framtaget i dialog mellan Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i
Norrtälje (KSON) och Norrtälje kommuns olika verksamheter. I ärendet lämnar
förvaltningen en uppföljning av pågående arbete med att genomföra handlingsplanen. Genomförandeperioden omfattar åren 2021-2023.
Sammanfattningsvis bedrivs arbetet fortsatt i förvaltningsgemensam samverkan.
En utvecklingssamordnare har rekryterats med uppdrag att samordna och stödja
genomförandet av handlingsplanen tillsammans med Norrtälje kommuns folkhälsostrateg. Dialoger med samtliga kontor och verksamheter med ansvar för
genomförandet har förts. Sammanlagt omfattar handlingsplanen 25 identifierade
åtgärdsområden inom vilka ett utvecklingsarbete behöver ske med invånaren i
fokus. 16 av dessa är i gång eller kommer att starta upp under 2022. I början av
året har stort fokus legat på pilotkommunsmedverkan i Agenda Välbefinnande.
Förutsättningarna för ett framgångsrikt genomförande har stärkts genom att fler
kontor har involverats inom kommun och kommunkoncernledningen följer
arbetet. En utökad invånarinvolvering i arbetet kommer att genomföras med start
under slutet av 2021.

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Beskrivning av ärendet
Direktionen beslutade 2021-02-10 § 6 att godkänna förvaltningens förslag till en
förvaltningsgemensam handlingsplan med namnet Tillsammans för psykisk hälsa.
Direktionen beslutade även att en första uppföljning ska presenteras för direktionen senast vid sammanträdet i december 2021. I ärendet lämnar förvaltningen en
uppföljning och statusuppdatering avseende perioden februari-december 2021.
Ekonomiska konsekvenser
Resurser för handlingsplanens genomförande sker huvudsakligen inom ordinarie
ram. Kommuner och regioner har under år 2021 kunnat ta del av statliga stimulansmedel för insatser inom området psykisk hälsa. Norrtälje kommun och KSON
har tillsammans under 2021 rekvirerat knappt 7,6 miljoner kronor i statliga
stimulansmedel kopplade till uppdraget psykisk hälsa. Medlen syftar till att
stimulera såväl utvecklingsarbete med lokala handlingsplaner som att stödja
insatser inom området psykisk hälsa, exempelvis mobila lösningar. Medlens
användningsområden har beslutats av en förvaltningsgemensam styrgrupp som
leder och stödjer arbetet med genomförandet av handlingsplanen. Medlen har
bland annat använts till flera olika personalförstärkande resurser, till BUP för att
kunna bidra till att förkorta väntetiderna och till elevhälsan för en ökad kunskapsbaserad och säker hälso- och sjukvård. Sannolikt kommer delar av arbetet fortsatt
kunna bedrivas med finansiering av statliga stimulansmedel.
Effekter för sammanhållen vård och omsorg
Handlingsplanens aktiviteter genomförs förvaltningsövergripande och i fortsatt
bred samverkan mellan verksamheter och utförare. Samverkan och dialog
omkring gemensamma åtgärdsområden bedöms ha uppenbara positiva effekter
för en sammanhållen vård och omsorg
Barnperspektiv
Uppdraget syftar till att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Arbetet
påverkar i hög grad barn och unga. Den förvaltningsövergripande samverkan
bedöms påverka barn och unga positivt på såväl kort som lång sikt.
Förvaltningens synpunkter
“Tillsammans” är handlingsplanens nyckelord. Samverkan är den enskilt största
framgångsfaktorn för att nå önskade resultat inom de olika åtgärdsområdena i
handlingsplanen, omnämnda i handlingsplanen som “processer”. Sedan
handlingsplanen beslutades av direktionen i februari har följande hänt med bäring
på planens genomförande:


Kommunstyrelsen har antagit planen.



KSON har rekryterat en samordnande och förstärkande resurs för att
arbetet med handlingsplanen ska genomföras. Utvecklingssamordnaren
påbörjade sitt uppdrag i slutet av augusti. Arbetet kring handlingsplanen
sker i tät dialog och i samverkan med kommunens folkhälsostrateg.



En förvaltningsgemensam styrgrupp leder fortsatt arbetet. I styrgruppen
finns ledande tjänstepersoner från socialkontoret, barn- och utbildningskontoret, trygghet- och säkerhetskontoret, kultur- och fritidskontoret samt
KSON som har ordföranderollen.

95

3(3)



Uppföljningsmöten har hållits under hösten med respektive kontor/förvaltning för en genomlysning av respektive aktörs åtaganden och
ansvar för åtgärdsområden. En prioriteringsordning och en tidsplan har
tagits fram för samtliga åtgärdsområden.



Ett exempel på påbörjade och prioriterade åtgärder under 2021 är inom
verksamhetsområdet socialpsykiatri och det särskilda utredningsuppdrag
som påbörjats under hösten kring behovet av mellanvårdsboende och det
psykiatriska vårdutnyttjandet i Norrtälje kommun. Andra exempel på
prioriterade och påbörjade åtgärder är förbättrad samverkan mellan
socialkontoret och KSON avseende samordnade insatser för personer
med samsjuklighet. Ett annat exempel på en prioriterad åtgärd är att
revidera nuvarande folkhälsostrategi under första kvartalet 2022.



Under våren och sommaren har arbetet med KSON:s och Norrtälje
kommuns pilotmedverkan i region Stockholms pilotprojekt Agenda
Välbefinnande fått genomslag inom kommunens verksamheter där nu fler
kontor är involverade i arbetet, t ex kultur- och fritidskontoret. Dialog
pågår också bland annat med HR-avdelningen. Arbetet följs av kommunkoncernledningen. Det stärker totalt sett det förvaltningsgemensamma
arbetet kring psykisk hälsa.



En utökad invånarinvolvering planeras med start under slutet av 2021 och
som planeras fortgå under 2022-2023. Detta har inte tidigare varit möjligt i
önskad omfattning med hänsyn till pandemins begränsningar.

Arbetet löper enligt plan med beslutad handlingsplan. Några justeringar avseende
huvudansvaret och deltagandet i olika åtgärdsområden är aktuella att göra. Dessa
justeringar kommer att uppdateras i bilagd handlingsplan ( populärversion).
Arbetet med genomförandet planeras slutligen att pågå under hela 2022 och 2023
i enlighet med den tidplan och prioriteringsordning som styrgruppen gemensamt
beslutar om och vid behov reviderar.
Bilagor
1. Tillsammans för psykisk hälsa – Handlingsplan (populärversion).
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@sll.se)
Norrtälje kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se).
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psykisk hälsa
Handlingsplan för psykisk hälsa
i Norrtälje kommun

I samverkan mellan Norrtälje kommun
och Kommunalförbundet Sjukvård och
omsorg i Norrtälje.
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Sammanfattning
I Norrtälje kommun pågår mycket gott arbete för att
främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Men
det finns också identifierade diskrepanser mellan utbud
och behov.
Befolkningen i Norrtälje har generellt lägre utbildningsoch inkomstnivå än övriga kommuner i Stockholms län.
Ohälsotalen är bland de högsta i länet och avser fysiska
såväl som psykiska sjukdomar och syndrom. Norrtälje är
också den kommun som har högst andel invånare som
är 65 år och äldre.
Inom kommunen finns betydande sociodemografiska
skillnader mellan de fyra tätorterna: Bergshamra/Blidö,
Hallstavik, Norrtälje, Rimbo och Väddö. ”Tillsammans för
psykisk hälsa – Handlingsplan för psykisk hälsa i Norrtälje kommun”, är ett arbete i bred samverkan mellan verksamheter inom Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON).
Handlingsplanen är ett styrdokument för att främja
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Planen är
antagen av Direktionen för Kommunalförbundet Sjukvård
och omsorg i Norrtälje och Kommunstyrelsen i Norrtälje
kommun.
I en nulägeskartläggning och analys av situationen i
Norrtälje kommunen inom folkhälsopolitikens åtta mål-

områden har ett 20-tal åtgärdsbehov identifierats inom
vilka ett utvecklingsarbete behöver ske.
Några exempel:
•
Väntetiderna till den specialiserade barn och ungdomsvården är långa.
•
En hög andel elever i årskurs 9 når inte kunskapskraven i alla ämnen.
•
Behov av samordnade insatser för att minska tobaksbruk och riskfyllda alkoholvanor hos den vuxna
befolkningen.
Handlingsplanens resultat och aktiviteter har gemensamt
tagits fram i dialoger med professionen i Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
(KSON). Samverkan är den enskilt främsta framgångsfaktorn för att nå resultaten inom de olika åtgärdsbehoven. ”Tillsammans” är handlingsplanens nyckelord. I det
fortsatta genomförandet kommer utförare inom vård och
omsorg att involveras.
Delaktighet ur ett brukar- och patientperspektiv kommer också att förstärkas. En förvaltningsövergripande
organisation för styrning och ledning under genomförandeperioden 2021 och 2022, utgör resurs och metodstöd
till de ansvariga verksamheterna.
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1. Handlingsplan för psykisk hälsa
”Tillsammans för psykisk hälsa – Handlingsplan för psykisk hälsa i Norrtälje kommun”, är ett arbete i bred samverkan mellan verksamheter inom Norrtälje kommun och
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
(KSON). ”Tillsammans” är handlingsplanens nyckelord.
Samverkan är den enskilt största framgångsfaktorn för
att nå resultaten inom de olika åtgärdsbehoven. Handlingsplanen är ett styrdokument antaget av Direktionen
för Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje
och Kommunfulllmäktige i Norrtälje kommun.

1.1 Metod
Handlingsplanens aktiviteter och resultat har gemensamt
tagits fram i dialoger med verksamheter i Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg
(KSON). Ett tjugotal dialogträffar med verksamma inom
till exempel, utbildning, elevhälsa, kommunikation, beställare- och avtalsansvar, socialtjänst, trygghetssamordning med flera.
Dokumentationen från dialogträffarna utgör ett viktigt
underlag i det fortsatta genomförandet. För att nå resultaten behöver aktiviteterna, i dialog med berörda intressenter, brytas ned ytterligare. Det kommer ske i fördjupade dialoger under genomförandeperioden 2021-2023.
Intressenter är ansvariga verksamheter, berörda verksamheter, utförare, brukare och invånare.

1.2 Syfte
Handlingsplanen syftar till att stödja ett långsiktigt
tvärsektoriellt arbete omkring att främja psykisk hälsa
och förebygga psykisk ohälsa.

1.3 Målgrupp
Handlingsplanens primära målgrupp är verksamheter
inom Norrtälje kommun och Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som inom sina ordinarie ansvarsområden verkar för att främja hälsa och förebygga
psykisk ohälsa. Ytterst är målgruppen för handlingsplanen invånare i Norrtälje kommun i samtliga åldersgrupper, från barn till äldre personer.

1.4 Målområde
Handlingsplanen omfattar folkhälsopolitikens åtta målområden:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kompetenser, kunskaper och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
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2. Åtgärdsbehov
En nulägeskartläggning och analys av situationen i Norrtälje kommun presenteras i sin helhet i bilaga 1. I kartläggningen och analysen identifieras åtgärdsbehov inom varje målområde. I handlingsplanen kopplas, till varje åtgärdsbehov,
aktiviteter, resultat och ansvar.
Inom följande områden ska ett arbete bedrivas med följande förväntade resultat. Ansvaret är fördelat till de verksamheter som ingår i styrgruppen och som närmast äger frågan inom sitt ordinarie verksamhetsområde. Undantag är
två åtgärdsbehov där ansvaret är fördelat till kommunsstyrelsekontoret och där aktiviteter och resultat tas fram under
2021.

2.1 Det tidiga livets villkor
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Väntetiderna till den specialiserade barn
och ungdomsvården är långa.

Utveckla samverkan och flödet mellan
berörda verksamheter - för en tillgänglig
och god vård och ett gott stöd.

En sömlös patientresa utan väntetider.

KSON

Behov av ett utbyggt föräldraskapsstöd.

I samverkan utbilda fler gruppledare
Kontinuerligt kartlägga behovet.

Ett samordnat och varierat utbud av
föräldraskapsstöd som alla känner till.

Trygghet och säkerhetskontoret
(ToS)

Saknas gruppverksamhet för barn och
unga som har närstående med psykisk
ohälsa eller beroendesjukdom.

Tydliggöra ingången till denna insats.

Förvaltningsgemensamt ansvar.

Socialkontoret

Upptäcka barn i behov av stöd i tid.

KSON

Brist på kontaktfamiljer, kontaktpersoner
och familjehem.

Skapa en resursbank.

Kontaktfamiljer, kontaktpersoner med
förutsättningar att klara sitt uppdrag.

KSON
Socialkontoret

2.2 Kunskaper, kompetens och utveckling
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

En hög andel elever i årskurs 9 når inte
kunskapskraven i alla ämnen.

Skapa förutsättningar för höjda
kunskapsresultat.

Barn och unga rustas väl för framtiden
och ges möjlighet att nå sin fulla
potential.

Barn och utbildningskontoret
(BoU)

Öka tryggheten och trivseln i skolan
Skapa en stödjande och uppmuntrande
läromiljö.
Många ungdomar varken arbetar eller
studerar.

Uppsökande och stödjande
verksamheter och insatser.

Bygga vidare och utveckla befintlig
verksamhet (K 8).

Socialkontoret

Det saknas skolformer som resursskola/
behandlingsskola.

Tillhandahålla individuella lösningar till
skolformer för barn med särskilt komplexa behov.

Alla barn ska ha rätt till en fungerande
skolgång.

BoU

Flickor är en riskgrupp för att utveckla
psykisk ohälsa.

Skapa forum där berörda verksamheter
och utförare kan träffas.

Samordnat utbud av insatser, metoder,
aktiviteter och stöd riktat dit det bäst
behövs.

BoU

13-20 åringar i Norrtälje har färre
deltagartillfällen i idrottsföreningar än
länet i övrigt.

Koppla ihop aktivitet, rörelse, kultur och
idrott med skolans uppdrag och läroplanen.

En gemensam och tydlig struktur och
plattform för inspiration. Ett brett och
tillgängligt utbud av fritidsaktiviteter och
verksamhet för barn och unga i syfte att
inkludera fler i samhället.

ToS

Socialkontoret
KSON

KSON
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2.3 Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö
Inom dessa områden kommer aktiviteter och resultat att tas fram under 2021.
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Behov av samordnade insatser för vuxna
med allvarlig eller komplicerad
problematik.

Gemensam samordning av arbetet omkring SiP, Samordnad individuell Plan.

Samordnat lokalt arbete över organisationsgränser riktat till vuxna med allvarlig
eller komplicerad problematik.

Socialkontoret

”Personligt ombud” fyller en viktig funktion och avlastar andra verksamheter.

Aktiviteter tas fram under 2021.

Resultatet tas fram 2021.

KSON

KSON

2.4 Inkomster och försörjningsmöjligheter
Inom dessa områden kommer aktiviteter och resultat att tas fram under 2021.
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Sociodemografiska skillnader mellan
tätorterna i kommunen visar på skillnader i behov av insatser.

Aktiviteter tas fram under 2021.

Resultat tas fram 2021.

Kommunstyrelsekontoret

Låg inkomst och låg utbildning är riskfaktorer för ohälsa.

Aktiviteter tas fram under 2021.

Resultat tas fram 2021.

Kommunstyrelsekontoret

2.5 Boende och närmiljö
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Norrtälje upplevs som en av de tryggaste
kommunerna i länet.

Säkerställa de befintliga plattformar för
samverkan som finns idag.

Resultat tas fram 2021

ToS

Boendestöd saknas som insats för
personer med enbart beroendesjukdom.

Mer kunskap om målgruppen och hur
behovet ser ut.

Resultat tas fram 2021

Socialkontoret

Hög andel personer med allvarlig eller
komplicerad problematik som är
hemlösa.

Aktivt söka upp och stödja bostadslösa
invånare. Förebygga hemlöshet genom
samordnade processer, organisationsövergripande.

Hemlöshet - en nollvision

KSON (utifrån
beställarperspektivet)
Socialkontoret
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2.6 Levnadsvanor
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Ohälsotalen är bland de högsta i länet.

Förvaltningsövergripande säkra efterlevnad av den gemensamma lokala folkhälsostrategin.

Med fokus på delaktighet och implementering av folkhälsostrategin i alla förvaltningar ge förutsättningar för att invånare
i Norrtälje kommun har ett bra stöd genom hela livet - från barn till äldre.

BoU
ToS
KSON
Socialkontoret

Alkohol- och tobaksbruk minskar bland
unga.

Upprätthålla och utveckla en gemensam
ANDT policy för alla grundskolor och
gymnasium i kommunen.

Kontinuerlig samverkan, likvärdighet
mellan skolor, ett årshjul för ANDT som
är synkroniserat med läroplanen.

ToS,

Behov av samordnade insatser för att
minska tobaksbruk och riskfyllda alkoholvanor bland den vuxna befolkningen.

Engagera fler aktörer till vår samverkan,
till exempel företag och restauranger.

En faktisk minskning av tobaksbruk och
riskfyllda alkoholvanor bland invånare i
Norrtälje kommun.

KSON

Fler åtgärder, till exempel screening, för
att tidigare upptäcka riskbruk av alkohol.

BoU

Socialkontoret

2.7 Kontroll, inflytande och delaktighet
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Behov av att på ett enkelt och tillgängligt
sätt kunna lämna synpunkter och klagomål.

Systematiskt inhämta, ta del av, förbättra
och återkoppla kring synpunkter och
klagomål från invånarna.

Tydlig hantering av synpunkter och klagomål, kommunicerad och känd internt,
kommunicerad externt.

KSON

2.8 Jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Åtgärdsbehov

Aktivitet

Resultat

Ansvar

Det psykiatriska vårdutnyttjandet är högre i Norrtälje kommun än i länet i övrigt.

Kartlägga inom vilka verksamhetsområden och diagnoser underlagen ska inhämtas, sammanställas och analysera.

Fördjupad kunskap om hur stor andel av
befolkningen i Norrtälje som behöver
vård och omsorg med anledning av psykisk ohälsa.

KSON

Trygg och säker vård.
Det saknas lokal statistik över äldre personers behov av specialiserad vård.

Kartlägga, sammanställa och analysera.

Trygg och säker vård.

KSON

Det finns ett behov av att göra tidiga
insatser och specialiserad vård mer tillgänglig för de som är i behov av den.

Klargöra hur och genom vilka kanaler
invånarna bäst kan få tillgång till en tydlig
information som motsvarar behoven.

Invånaren först - På ett tydligt och tillgängligt sätt samla information och guida invånaren i frågor kring psykisk hälsa.

KSON

Tillgänglighet till vård påverkas av var i
kommunen man bor.

Överbrygga bristen på tillgänglighet, till
exempel erbjuda vård på distans eller
förenkla resandet. Resurser i paritet med
behoven.

Tillgång till god och säker vård. God
kvalitet.

KSON

Ge tydlig information om rätt vårdinsats.
Det saknas en mellanvårdsform för personer som inte är i behov av slutenvård
men behöver stöd dygnet runt.

En förstudie/utredning för att titta djupare på frågan om mellanvårdsform är rätt
insats.

Kommunstyrelsekontoret

Veta vart man ska vända sig när man har
ett behov.
Få hjälp av rätt instans i rätt tid.
Insatser som tillgodoser invånarnas behov där de befinner sig och när behovet
finns.

KSON
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3. Genomförande
3.1 Utgångspunkter och prioriteringar
En förvaltningsövergripande organisation för styrning
och ledning utgör resurs och metodstöd till verksamheterna som ansvarar för handlingsplanens genomförande.
Arbetet leds av en styrgrupp som består av följande representanter:
•
•
•
•
•

Socialkontoret, Norrtälje kommun
Barn- och utbildningskontoret, Norrtälje kommun
Trygghets och säkerhetskontoret, Norrtälje kommun
Avdelning kvalitet och innovation, KSON
Avdelning LSS & socialpsykiatri, KSON

Fler verksamhetsområden än de som är representerade i
styrgruppen är berörda av arbetet omkring att främja
psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Samhällsplanering, HR, kultur och fritid och ekonomisk planering
är alla exempel på sådana områden. En viktig framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är att närmare involvera dessa verksamheter och perspektiv i genomförandet
och uppföljning.

3.1.1 Angränsande arbeten
Handlingsplanen har sin förankring i befintlig kunskap,
etablerade plattformar och nätverk för samverkan. Uppdrag psykisk hälsa och Kraftsamling psykisk hälsa är två
sådana nätverk där Norrtälje kommun och KSON deltar.
Det folkhälsostrategiska och trygghetsskapande arbetet
är väl utbyggt i Norrtälje kommun med uppbyggda kanaler och plattformar för dialog och samverkan.
KSON och Norrtälje kommun är sedan våren 2020 pilotkommun i Region Stockholms arbete ”Agenda välbefinnande - Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande”. Arbetet har kopplingar till Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS samt till
Agenda 2030. Ett deltagande som pilotkommun förväntas utveckla och stärka det gemensamma arbetet lokalt i
Norrtälje kring psykisk hälsa och omfattar åren 2020
-2021. Arbetet med handlingsplan för psykisk hälsa löper
till stor del parallellt med Norrtälje kommuns och kom-

munalförbundets åtaganden som pilotkommun inom Agenda välbefinnande. Genomförande och uppföljning av
åtagandet som pilotkommun kommer från 2021 ske
samordnat med arbetet omkring handlingsplan psykisk
hälsa. Det förväntas skapa förutsättningar för en större
bredd och helhetssyn.
Norrtälje kommun har också deltagit i Länsstyrelsen
Stockholms arbete ”Folkhälsopilot Stockholm”. Syftet är
att i ett fördjupat samarbete med ett urval kommuner
bidra med motivation och kunskap som stöd till att kvalitetssäkra det främjande och förebyggande arbetet samt
att få fram kunskaper och modeller för spridning till andra kommuner. Folkhälsopilot Stockholm avslutas 2020.
Resultatet från folkhälsopilotarbetet ligger väl i linje med
de analyser och slutsatser som ligger till grund för denna
handlingsplan.
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3.1.2 Metod- och resursstöd
Som stöd till ansvariga verksamheter tillförs en personalresurs i form av en samordnare för psykisk hälsa:

tidsperiod om högst två år. Resurser avsätts inom befintlig ram.

•

Kommunikation
Genomförandet förutsätter fortlöpande kommunikationsinsatser för förankring och spridning av resultat. Avsatta
resurser och mandat är en framgångsfaktor och arbetet
med kommunikationsinsatser förutsätter ett nära samarbete med genomförandeteamet. Tidsmässigt uppskattas
behovet till minst 5 procent av en heltidstjänst från vardera Norrtälje kommun och Kommunalförbundet under
en tidsperiod om högst två år. Resurser avsätts inom befintlig ram.

•
•

Projekttjänst som finansieras med statliga
stimulansmedel inom området psykisk hälsa
Minst 50 procent av heltidstjänst
Under högst två år

Ett genomförandeteam med representanter från de verksamheter som ingår i styrgruppen stödjer samordnaren
och är en länk till verksamheterna. En framgångsfaktor
är avsatta resurser och mandat för arbetet i teamet.
Tidsmässigt uppskattas varje representants insats i teamet till minst 10 procent av en heltidstjänst under en

3.1.3 Statliga stimulansmedel
Kommuner och regioner har under en följd av år kunnat
ta del av statliga stimulansmedel inom området psykisk
hälsa. Den senaste överenskommelse med Sveriges
kommuner och regioner, SKR gäller åren 2016-2020. För
2020 fördelas sammanlagt cirka 1 690 miljoner kronor till
regioner och kommuner och baserat på befolkningsunderlaget 1 november 2019. Sannolikt kommer delar av

arbetet med genomförandet av handlingsplanen kunna
bedrivas med finansiering av statliga stimulansmedel.
Styrgruppen fördelar och prioriterar de statliga stimulansmedel som Norrtälje kommun och Kommunalförbundet, genom sitt ansvar inom hälso- och sjukvård, rekvirerar och har att förfoga över.

3.1.4 Delaktighet och involvering
Underlag till handlingsplanen har gått ut på remiss till
Kommunala pensionärsrådet, KPR, Rådet för funktionshinder, RFF och Ungdomsrådet samt till samverkans-

grupperna ”Vuxna i samverkan”, VIS och ”Barn och unga
i behov av särskilt stöd”, BUS, som alla finns i Norrtälje
kommun.

3.2 Uppföljning

3.2.1 Utvärdering

Åtgärdsbehoven är helt eller delvis kopplade till verksamheternas ordinarie ansvarsområden. Uppföljning
kommer att ske samordnat med ordinarie plan och målarbete. Resultaten implementeras i ordinarie verksamhet.

Former för utvärdering av arbetet med uppdraget - Tillsammans för psykisk hälsa, i sin helhet, kommer att ses
över. En utvärdering kan ta tillvara en unik erfarenhet från
drygt tre års förvaltningsövergripande samverkan och
genererar kunskap inför andra kommande uppdrag. Externa resurser till utvärdering såsom, projektmedel/statliga stimulansmedel, kan behöva tillföras utöver de resurser som finns inom ram.
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4. Nulägeskartläggning och analys
Kartläggning och analys av utbud av insatser och behov i Norrtälje kommun la grunden till ett fortsatt tvärsektoriellt
samarbete inom området psykisk hälsa i Norrtälje kommun. Rapporten ”Tillsammans för psykisk hälsa - Etapp 1 Nulägeskartläggning och analys” med sin datainsamling, slutsatser och lämnade rekommendationer, ger vägledning och
riktning för inom vilka områden som ett gemensamt och långsiktigt arbete fortsättningsvis kan bedrivas. Rapporten
biläggs i sin helhet, bilaga 1.

4.1 Sammanfattande resultat och analys
Befolkningen i Norrtälje har generellt lägre utbildningsnivå och inkomstnivå än övriga kommuner i Stockholms
län. Ohälsotalen är bland de högsta i länet och avser fysiska såväl som psykiska sjukdomar och syndrom. Norrtälje är också den kommun som har högst andel invånare som är 65 år och äldre. Inom kommunen finns
betydande sociodemografiska skillnader mellan de fyra
tätorterna: Bergshamra/Blidö, Hallstavik, Norrtälje, Rimbo och Väddö. Hallstavik är den tätort som har störst
utmaningar i relation till faktorer som utbildningsnivå, inkomst och långvarig sjukdom.
Det finns delar i kartläggningen som visar på att Norrtälje kommun i vissa avseenden har bättre förutsättning-

ar än andra kommuner i länet. Exempel på detta är den
upplevda tryggheten och tilliten, låg andel långtidsarbetslösa och låg andel som uppbär ekonomiskt bistånd.
Den psykiska ohälsan ökar i hela landet och i Stockholms län. I Norrtälje kommun är den psykiska ohälsan
och behovet av psykiatrisk vård sannolikt högre än i länet i övrigt. Statistik över psykiatriskt vårdutnyttjande i
Norrtälje 2019, visar att det gäller för samtliga åldersgrupper, barn, unga och vuxna. Skillnaderna är små mellan de olika tätorterna i kommunen. Behoven av insatser,
bedöms vara stora, på samtliga insatsnivåer. Mycket gott
arbete pågår men det finns också identifierade diskrepanser mellan utbud och behov.
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Generella insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga
psykisk ohälsa
Det finns ett rikt utbud av främjande och förebyggande
insatser. Bedömningen är att utbudet, trots detta inte
motsvarar behoven fullt ut och det kan behövas riktade
insatser där behoven är som störst.
Det råder brist på bostäder i hela Norrtälje kommun,
framför allt hyreslägenheter till en kostnad som är rimlig i
relation till inkomstnivåerna i kommunen. En komplicerande faktor är att kommunen har många privata hyresvärdar och att det inte finns en sammanhållen bostadsförmedling.
Föräldraskapsstödet är utbyggt och samordnas till stor
del av Norrtälje kommuns Trygghets- och säkerhetskontor, ToS. För att fullt ut tillgodose behovet ser vi att det
organisatoriskt behövs en tydligare samordning av det
sammantagna föräldraskapsstödet som erbjuds i kommunen. Det finns ett behov att utveckla och säkerställa
ett väl utbyggt föräldraskapsstöd i hela kommunen.
Elevhälsan har ett hälsofrämjande och förebyggande
uppdrag som är inskrivet i skollagen. Elevhälsan i Norrtälje kommun arbetar hälsofrämjande och förebyggande
inom många olika områden, i samverkan med andra aktörer. Bedömningen är dock att behoven av hälsofrämjande och förebyggande insatser inom skolan idag är
större än vad elevhälsan har resurser att genomföra. Till
exempel visar 2020 års enkät bland elever i årskurs 7, 9

och årskurs 2 på gymnasiet, att 25 procent av flickorna i
årskurs 9 varit med om att någon skickat sexuella bilder
eller filmklipp utan deras samtycke. Flickor är generellt
en riskgrupp för att i högre grad utveckla psykisk ohälsa
än vad pojkar är. En annan riskgrupp är elever som anger
”annan” som könsidentitet. Elevhälsans hälsofrämjande
och förebyggande arbete ska också stödja att eleverna
når skolans kunskapsmål. Behoven är stora med en hög
andel elever i årskurs 9 som inte når kunskapskraven i
alla ämnen.
Norrtälje kommun har ett väl fungerande främjande
och förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopnings och tobaksområdet, ANDT. Rökning och alkoholanvändning minskar över tid bland eleverna i årskurs 7,
9 och på gymnasiet. Bland den vuxna befolkningen är
situationen en annan med en hög andel personer med
riskfyllda alkoholvanor och tobaksanvändning. I kombination med generellt höga ohälsotal, visar detta på ett
behov av samordnade insatser för att främja hälsa och
förebygga ohälsa. Norrtälje kommun har goda förutsättningar, genom det strategiska folkhälsoarbetet som
kommunen ansvarar för, och genom den sammanhållna
vården och omsorgen som Kommunalförbundet sjukvård
och omsorg i Norrtälje (KSON) ansvar för och är beställare av.
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Tillgängliga och tidiga insatser
Kartläggningen visar på ett behov av en mer tydlig och
samlad information, riktad till invånare i alla åldersgrupper, om det utbud av insatser på alla tre insatsnivåerna
som idag erbjuds i kommunen.
Exempel finns att hämta från andra kommuner där
man skapat en gemensam kommunikationsplattform för
behov och utbud inom området psykisk hälsa. Kommuninvånare i Norrtälje har inte tillgång till en motsvarande
vägledning när man söker hjälp. Det finns indikationer på
att detta leder till att invånare inte får tillgång till tidiga
insatser i den utsträckning som det finns behov av. En
tydlig och samlad information är också en förutsättning
för delaktighet i vilken insats som bäst motsvarar det behov den enskilde upplever sig ha, samt ger den enskilde
möjlighet att söka det stöd och den hjälp som man har
rätt till.
Gruppverksamhet för vuxna som vuxit upp familjer där
någon förälder eller närstående haft psykisk ohälsa eller
beroende, erbjuds i Norrtälje kommun. För barn i motsvarande situation finns i nuläget ingen sådan grupp-

verksamhet. Erfarenheter från andra kommuner visar att
det krävs ett uthålligt, välorganiserat och sammanhållet
ansvar för att bygga upp och upprätthålla gruppverksamhet riktat till barn som anhöriga. När så sker visar det
sig ofta att behoven är stora. Vår bedömning är att det
finns ett stort behov av en sådan verksamhet i Norrtälje
kommun, som en viktig del i att främja psykisk hälsa och
förebygga psykisk ohälsa.
Andelen elever som i årskurs 9 når kunskapskraven i
alla ämnen är betydligt lägre i Norrtälje kommun än i länet i övrigt. Utbudet av tidiga insatser inom skolans område motsvarar inte behoven.
Andelen elever som når kunskapskraven i årskurs 9,
varierar mellan olika skolor. Hallsta skola i Hallstavik är
den skola som har lägst andel. Hallstavik har större sociodemografiska utmaningarna än de andra tätorterna i
kommunen. Skolresultaten förstärker bilden av att behovet av insatser är större i Hallstavik än i andra delar av
kommunen. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för god
hälsa är att klara skolan.
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Vi bedömer därför att kunskaps- och utbildningsperspektivet behöver stärkas i det gemensamma arbetet
med att ta fram en handlingsplan för att främja psykisk
hälsa och motverka psykisk ohälsa i Norrtälje kommun.
Kommunala vuxenutbildningen är en möjlighet för personer som inte nått kunskapskraven i grundskolan eller
gymnasiet, att hämta igen och öka sina möjligheter till
yrkesutbildning och arbete. I kartläggningen ser vi ett
behov att stärka det arbete som redan pågår inom den
kommunala vuxenutbildningen, att stödja vuxna elever
till utbildning och framtida försörjning.
Insatserna för att tidigt förebygga vräkningar och hemlöshet är enligt vår bedömning inte tillräckliga. För att
dessa insatser ska bli verkningsfulla behöver de ske
samordnat mellan flera aktörer. Omkring två tredjedelar
av socialtjänstens klienter på vuxenenheten är hemlösa.
Det saknas boendestöd som insats för personer som
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endast har en beroendesjukdom. Vid samsjuklighet eller
psykisk funktionsnedsättning beviljas insatsen. Det är en
av de vanligaste insatserna för denna målgrupp. Boendestödet syftar inte i huvudsak till att förebygga vräkning
men ger i praktiken även ett sådant stöd.
Norrtälje kommun har en högre andel som arbetar i
vård- och omsorgsyrken, än övriga länet. Dessa yrkesgrupper är en riskgrupp när gäller att drabbas av arbetsrelaterad ohälsa. Kvinnor är särskilt utsatta. Andelen
sjukfall om minst 60 dagar och längre, är cirka 50 procent hos båda de största arbetsgivarna i kommunen,
Norrtälje kommun och vårdbolaget TioHundra AB.
Statistiken redovisar inte om sjukfallen rör fysiska eller
psykiska tillstånd och diagnoser, men indikerar att
HR-perspektivet närmare behöver involveras i arbetet
med att ta fram en handlingsplan för psykisk hälsa i
Norrtälje kommun.
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Specialiserade insatser
Kartläggningen visar att behovet av specialiserade insatser, i Norrtälje kommun, är större än utbudet inom flera
betydande områden.
För barn och unga som är i behov av stöd från skola,
barn- och ungdomspsykiatri och socialtjänst, saknas det
idag en väl fungerade samordning. Insatser för dessa
barn är ofta resurskrävande och kräver organisatoriska
förutsättningar för en fördelning av ansvar och kostnader
mellan de olika huvudmännen.
Samordnad individuell plan är ett organisatoriskt verktyg för att säkerställa att en person med behov av insatser från flera huvudmän får det samordnat. Elevhälsan
har två så kallad SIP-samordnare som ansvar för detta
arbete. Förhoppningarna är att tillskapandet av dessa
funktioner på sikt ska underlätta arbetet med att samordna insatser för barn och unga. För vuxna som har
motsvarande behov finns idag ingen samordnare, med
motsvarande funktion. Behoven av samordning omkring
vuxna med komplicerad eller allvarlig problematik finns
på samma sätt som för barn och unga.
Det är brist på kontaktpersoner, kontaktfamiljer och
familjehem för barn och unga som i behov av det. Det är
också brist på platser i särskilda boenden för personer
med psykiska funktionsnedsättningar. Brist på kompetens leder ibland till att en person i behov av boendeplats inte kan placeras även om det finns lediga platser.
Det gäller framför allt personer med samsjuklighet. Vid
brist på platser eller kompetens görs placeringar i boenden utanför Norrtälje kommun, vilket ofta är dyrare och
kräver mer av biståndshandläggarnas resurser. Insatserna boendestöd och meningsfull sysselsättning är hårt
ansträngda. Det saknas en mellanvårdsform för de som
behöver dygnet runt tillsyn men inte är i behov inlägg-

ning i slutenvården. Funktionen personligt ombud är ett
viktigt komplement och tillgodoser viktiga behov som
målgruppen har.
Behoven av specialiserad vård för barn och unga är
väsentligt större än vad som idag kan erbjudas. Många
står i kö till den specialiserade barn- och ungdomsvården. Situationen har påverkan på hur elevhälsan, skolan
och socialtjänsten kan fullgöra sina uppdrag. Det är
mycket angeläget att det snabbt kommer till stånd en
förändring av situationen i positiv riktning. Inom den specialiserade psykiatriska vården för vuxna är situationen
bättre, även om det där råder brist på kvalificerad personal inom flera yrkesgrupper.
De verksamheter som ger specialiserade insatser till
personer med komplicerad eller allvarlig problematik, har
i enlighet med bestämmelser och gällande avtal, olika
former för kontroll, delaktighet och inflytande. Ett exempel är enligt vår bedömning en väl fungerande synpunktshantering inom den specialiserade psykiatrin.
Kommunalförbundet som ansvarar för beslut och uppföljning av insatser för målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar samt har ett beställaransvar,
saknar på motsvarande sätt lättillgängliga former för enskilda att lämna sina synpunkter till förvaltningen och
former för att använda målgruppers synpunkter i ett systematiskt kvalitetsarbete.
Sammanfattningen lyfter fram gapet mellan de behov
som kartläggningen visar och de insatser som finns idag.
Handlingsplanens resultat inom de olika åtgärdsbehoven
förväntas minska gapet. Den är ett stöd i det fortsatta
arbetet omkring att främja hälsa och förebygga psykisk
ohälsa.
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5. Begreppsförklaring och referenser
5.1 Definitioner
5.1.1 Definitioner av psykisk hälsa och sjukdom
Psykisk hälsa: Är ett tillstånd av mentalt välbefinnande
där individen klarar att vara delaktig i samhället, kan använda sina resurser, och upplever sig ha förmågan att
hantera livets vanliga motgångar. Tillståndet omfattar
flera dimensioner av en fungerande tillvaro, men skiljer
sig åt för olika individer. Psykisk hälsa är alltså mer än
bara frånvaron av psykisk ohälsa och inbegriper både
individens upplevelse och relationen mellan individen
och det sociala sammanhang individen lever i.
Psykisk ohälsa: Är en samlande term som används för
att beskriva psykiska besvär och psykisk sjukdom. Beteckningen används för att beskriva både besvär såsom
oro, ångest eller sömnsvårigheter och mer allvarliga
symtom som uppfyller kriterierna för psykisk diagnos.
Psykiska besvär kan i olika grad påverka funktionsförmågan.
Psykiatriska tillstånd: Är en form av allvarlig psykisk
ohälsa som tar sig uttryck i syndrom som kan kännetecknas utifrån olika diagnostiska kriterier. I WHO:s International Classification of Diseases (ICD) finns för varje
diagnos ett antal kriterier uppställda som avspeglar en

samling psykiatriska symtom som ofta uppträder tillsammans.
Psykiskt funktionshinder: Funktionshinder beskriver
den begränsning en person med funktionsnedsättning
upplever i relation till omgivningen. Ett funktionshinder
uppstår därmed i mötet mellan människa och miljö. Det
kan handla om allt från höga trösklar till attityder. Det är
alltså miljön och omgivningen som är funktionshindrande.
Psykosomatiska symptom: Såväl sjukdom som hälsa
beror av flera faktorer samtidigt, både kroppsliga, psykiska och sociala. Exempel på psykiskt tillstånd som ofta
är förknippat med kroppsliga (somatiska) symtom är
stress, huvudvärk, magont eller yrsel. Exempel på psykiska symtom är ofta sömnsvårigheter, nervositet eller
nedstämdhet. Behandlingen av psykosomatiska besvär
handlar ofta om att angripa symtomen från flera olika håll
samtidigt. Ett psykosomatiskt synsätt behöver ta hänsyn
till patientens hela livssituation när man utreder symtomen, gärna genom att flera olika yrkesgrupper deltar i
utredningen.
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5.1.1 Definitioner av psykisk hälsa och sjukdom
Främjande och förebyggande insatser är centrala
begrepp som definieras på följande sätt:
Främjande insatser: Syftar till att stärka och bibehålla
hälsa och välbefinnande. Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinritade eller individinriktade.
Förebyggande insatser: Syftar till att förhindra uppkomst av ohälsa/problem (så kallad primär-/universell
prevention) och att latent ohälsa/problem ska uppstå/
återuppstå (så kallad sekundärprevention/selektiva-; indikerade insatser). Minskar risker för ohälsa genom att

minska riskfaktorer och riskbeteenden samt stärka
skyddsfaktorer för hälsa. Kan vara strukturinriktade (organisatoriska), gruppinriktade eller individinriktade.
Tillgängliga och tidiga insatser: Syftar till att insatser
ska finnas tillgängliga vid psykisk ohälsa eller vid risk för
psykisk ohälsa för att förhindra uppkomst av långvarig
psykisk ohälsa eller psykiatriska tillstånd.
Specialiserade insatser: Syftar till att ge insatser och
vård vid allvarlig eller komplicerad problematik såsom
psykiatriska eller jämförbara tillstånd.

5.2 Källförteckning
5.2.1 Dialogmöten
Följande verksamheter/enheter har medverkat i ett eller
flera dialogmöten:

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Trygghet- och säkerhetskontoret, Norrtälje kommun
Barn- och utbildningskontoret, Norrtälje kommun
Barn- och elevhälsan, Norrtälje kommun
Enhet missbruk och beroende,
Socialkontoret, Norrtälje kommun

Avdelning för barn och unga, Socialkontoret
Avdelning kommunikation, Kommunstyrelsekontoret
Norrtälje kommun
Avdelning kvalitet och innovation, KSON
Avdelning bistånd äldre, KSON
Avdelning LSS & socialpsykiatri, KSON

5.2.2 Webbsidor
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Folkhälsomyndigheten folkhalsomyndigheten.se
Uppdrag psykisk hälsa uppdragpsykiskhalsa.se
Länsstyrelsen Stockholm lansstyrelsen.se/stockholm.html
Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/Process_(organisation)
Wikipedia sv.wikipedia.org/wiki/värdeflöde
Agenda välbefinnande uppdragpsykiskhalsa.se/wp-content/uploads/2020/09/Att-ta-fram-en-strategi-förfrämjande-av-psykisk-hälsa-Region-Stockholm.pdf
Astrakan astrakan.se/intressentmodellen
Sveriges kommuner och regioner, SKR skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsepsykiskhalsa.234.
html
Diskrimineringsombudsmannen, do.se/om-diskriminering/skyddade-diskrimineringsgrunder/funktionsnedsattning-som-diskrimineringsgrund/#Definition-av-funktionsnedsattning

5.3 Bilagor
Bilaga 1 Tillsammans för psykisk hälsa Etapp 1 Nulägeskartläggning och analys

KONTAKTUPPGIFTER
Norrtälje kommun
Box: 800, 761 28 Norrtälje
Telefon: 0176-710 00
E-post: kontaktcenter@norrtalje.se • registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
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DELEGATIONSBESLUT
2021-11-30

Handläggare: Magnus Blomdahl

Beslut
Delegationsbeslut tilldelningsbeslut avseende upphandling av läkemedel på rekvisition – Vätskor
och nutrition, 2021-11-05 dnr 2021-000182 739.
Delegationsbeslut tilldelningsbeslut avseende upphandling av läkemedel på rekvisition,
2021-11-04 dnr 2021-000182-739.
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag period 2021-09-01--2021-09-14, 2021-10-04.
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag period 2021-09-15--2021-09-30, 2021-10-04.
Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag period 2021-10-01--2021-10-31, 2021-11-08.
Delegationsbeslut tillfällig ersättning till husläkarmottagningar i Norrtälje vid utökad öppettid för
vaccinering mot covid-19, 2021-11-24 dnr 2021-000353 770.
Delegationsbeslut avskrivning av skuld, 2021-11-25.
Delegationsbeslut avskrivning av skuld, 2021-11-25.
Delegationsbeslut jämkning av dubbla boendekostnader, 2021-11-25.
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Datum: 2021-11-05
Dnr:

2021-000182-739

Handläggare:
Irene Johansson

Delegationsbeslut tilldelningsbeslut avseende
upphandling av läkemedel på rekvisition – Vätskor och
nutrition
Beslut
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antar nedan angivna företag
som leverantörer i Region Stockholms upphandling av Läkemedel på rekvisition för
avtalstiden 2022-03-01 t.o.m. 2023-02-28 med möjlighet till förlängning upp tre (3)
år. Aktuell avtalstid och förlängningsmöjlighet framgår av bilagd
upphandlingsrapport, underbilagan ”Anbudssammanställning SLL450 2022 –
Vätskor och nutrition”.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör

Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning punkt B1 är det Förbundsdirektören som beslutar om tilldelningsbeslut vid upphandling. Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) gav 2021-05-05 regionens
inköpsdirektör i uppdrag att å nämndens/förvaltningens vägnar fatta nödvändiga
beslut avseende de lokalt samordnande upphandlingar av läkemedel på rekvisition
som skulle genomföras 2021. Regionen har nu genomfört en samordnad
upphandling av läkemedel på rekvisition inom diverse ATC-koder.
Med hänvisning till bifogad rapport föreslås att nedan angivna företag antas som
leverantörer i Region Stockholms upphandling av Läkemedel på rekvisition för
avtalstiden 2022-03-01 t.o.m. 2023-02-28 med möjlighet till förlängning upp till tre
(3) år. Aktuell avtalstid och förlängningsmöjlighet framgår av bilagd
upphandlingsrapport, underbilagan ”Anbudssammanställning SLL450 2022 –
Vätskor och nutrition”.
Organisationsnummer

Företag

556251-5170
556171-0657
556561-6058

B.Braun Medical AB
Baxter Medical AB
Fresenius Kabi AB
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Avtalsspärr

Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna sitt
tilldelningsbeslut, inträder avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal.
Avtalsspärrens längd framgår av den information om tilldelning som delges
anbudsgivarna.
Bilagor
• Upphandlingsrapport avseende upphandling av läkemedel på rekvisition
2022 SLL450 – Vätskor och nutrition, inklusive underbilagor
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Datum: 2021-11-05
Dnr: 2021-000182-739
Handläggare:
Irene Johansson

Delegationsbeslut tilldelningsbeslut avseende
upphandling av läkemedel på rekvisition
Beslut
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje antar nedan angivna företag
som leverantörer i Region Stockholms upphandling av Läkemedel på rekvisition för
avtalstiden 2022-03-01 t.o.m. 2023-02-28 med möjlighet till förlängning upp till två
(2) år eller tre (3) år. Aktuell avtalstid och förlängningsmöjlighet framgår av bilagd
upphandlingsrapport, underbilagan ”Anbudssammanställning SLL450 2022”.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se/validate. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt kommunalförbundets delegationsordning punkt B1 är det
Förbundsdirektören som beslutar om Tilldelningsbeslut vid upphandling.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON) gav 2021-05-05
regionens inköpsdirektör i uppdrag att å nämndens/förvaltningens vägnar fatta
nödvändiga beslut avseende de lokalt samordnande upphandlingar av läkemedel på
rekvisition som skulle genomföras 2021. Regionen har nu genomfört en samordnad
upphandling av läkemedel på rekvisition.
Med hänvisning till bifogad rapport föreslås nedan angivna företag antas som
leverantörer i Region Stockholms upphandling av Läkemedel på rekvisition för
avtalstiden 2022-03-01 t.o.m. 2023-02-28 med möjlighet till förlängning upp till två
(2) år eller tre (3) år. Aktuell avtalstid och förlängningsmöjlighet framgår av bilagd
upphandlingsrapport, underbilagan ”Anbudssammanställning SLL450 2022”.
Org. nr
(anbudsgivare)
5567001-3957
556810-0258
DK40873309
556510-4212

Anbudsgivarens namn
Abcur AB
Accord Healthcare
AB
Aguettant Nordic ApS
Amgen AB
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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525086 (Irland)

Aspen Pharma Ireland
Limited
AstraZeneca AB
B.Braun Medical AB
Bausch & Lomb
Nordic AB
Baxter Medical AB
Bayer AB
Becton Dickinson
Infection Prevention
BV
Biocodex AB
CampusPharma AB
Chiesi Pharma AB
CSL Behring AB
Ebb Medical AB
Fresenius Kabi AB
FrostPharma AB
Grifols Nordic AB
Kyowa Kirin AB
LEO Pharma AB
Macure Pharma ApS
Meda AB
Merck Sharp &
Dohme (Sweden) AB
Mylan AB
Nordic Drugs AB
Norgine A/S
Novartis AB
Octapharma Nordic
AB
Orifarm AB
Orifarm Generics AB
Orion Pharma AB
Pfizer AB
Pharmanovia A/S
(Atnahs Pharma
Nordics A/S)
Recordati AB
Roche AB
Sandoz A/S
Sanofi AB

556011-7482
556251-5170
556214-8188
556171-0657
556051-3870
BE0726931262

556603-2776
556534-0287
556827-5746
556530-1974
556826-5002
556561-6058
556814-1708
556604-9077
556662-3038
556075-4318
DK35234748
556427-2812
556187-0014
556279-0344
556505-5141
DK29310025
556053-3092
556614-9794
556548-7625
556622-8937
556193-6294
556059-6255
DK32287824
(SE502075829701)
556620-8350
556038-3100
DK27744532
556441-2574
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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556845-8995

Scandinavian
Biopharma
Distribution AB
STADA Nordic ApS
Swedish Orphan
Biovitrum AB
Takeda Pharma AB
Teva Sweden AB
UCB Pharma AB
Unimedic Pharma AB
Vifor Pharma
Nordiska AB

DK13902992
556038-9321
556113-0302
556654-0653
556071-1185
556557-9967
556739-3508
Avtalsspärr

Från det att den upphandlande myndigheten meddelat anbudsgivarna sitt
tilldelningsbeslut, inträder avtalsspärr då myndigheten inte får teckna avtal.
Avtalsspärrens längd framgår av den information om tilldelning som delges
anbudsgivarna.
Bilagor
1. Upphandlingsrapport avseende upphandling av läkemedel på rekvisition 2022
SLL450, inklusive underbilagor
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.rlk@regionstockholm.se)
Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)

Delegationsbeslut skrivs under digitalt av beslutsfattaren genom att dokumentet
konverteras till PDF och sen laddas upp till https://underskriftstjanst.norrtalje.se.
Det underskrivna dokumentet skickas till både registrator och direktionssekreterare.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Datum: 2021-11-24
Dnr: 2021-000353-770
Handläggare:
Catharina Johansson

Tillfällig ersättning till husläkarmottagningar i Norrtälje
vid utökad öppettid för vaccinering mot Covid-19
Beslut
1. Förbundsdirektören beslutar om tillfällig ersättning till husläkarmottagningar i Norrtälje
som utökat öppettider för vaccinering mot Covid-19.

Maria Johansson
Maria Johansson
Förbundsdirektör
Dokumentet har skrivits under digitalt. Du kan verifiera underskriftens äkthet genom att ladda upp PDF-filen på
https://underskriftstjanst.norrtalje.se. Om du endast har en utskriven papperskopia av dokumentet eller har problem med
underskriftstjänsten kontakta registrator på Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Registrator går att nå via e-post
registrator.sjukvardomsorg@norrrtalje.se eller via telefon 0176-713 25.

Sammanfattning
Enligt direktionsbeslut Dnr:2020-000127-009 är det förbundsdirektören (delegat) som
beslutar om att bevaka och fatta beslut om att vid behov justera KSON:s villkor inom hälsosjukvård och omsorg, som också är följsamma till Region Stockholm. Det har visat sig svårt
för personer som önskar vaccinera sig mot Covid-19 att boka tid på en husläkarmottagning
sedan vaccinering mot säsongsinfluensa startade i november. Samtidig ökar antal smittade i
länet. I enlighet med nuvarande avtal för husläkarmottagningarna i Norrtälje ingår i uppdraget att vaccinera de invånare som önskar vaccinera sig mot Covid-19 på en valfri husläkarmottagning i Norrtälje. Prioritet är de som är i behov av en påfyllnadsdos. Samvaccinering mot säsongsinfluensa och Covid-19 är önskvärt men får inte bli ett hinder för att
erbjudas vaccinering mot Covid-19 på husläkarmottagningen.
KSON erbjuder i enlighet med Region Stockholm en ersättning till den husläkarmottagning
som ännu inte har utökat öppettider enligt gällande FFU enligt följande nivåer:
▪

10 tim/månad ersätts med 15 000 kr

▪

20 tim/månad ersätts med 30 000 kr

▪

30 tim/månad ersätts med 45 000 kr

För den verksamhet som redan erhåller ersättning för utökade öppettider enligt gällande
FFU erbjuder KSON en ersättning för antal timmar utöver den redan utökade tiden enligt
följande alternativ:
▪

1500 kr per utökad timme och som mest 30 timmar per månad.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
Telefon: 0176-710 00 (Norrtälje kommuns växel)
Hemsida: http://kson.norrtalje.se

Besöksadress:
Rubingatan 2I
Norrtälje
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Den utökade öppettiden ska användas till vaccinering. Även den befintliga utökade öppettiden
enligt gällande FFU kan nu användas för vaccination mot Covid-19 och samvaccinering mot
säsongsinfluensa.
Ersättningen gäller för perioden 29 november och som längst till och med 28 februari.
Vårdgivaren som önskar utöka tid anmäler det till avtalsansvarig på KSON.
Fakturering sker i efterskott.
Tider för vaccinering samt bokningsinformation ska tydligt framgå på verksamhetens hemsida
och andra relevanta platser samt om Drop in erbjuds.
Kostnaden uppgår som mest till 1 400 tkr.
Beslut skickas till
Region Stockholm (registrator.lsf@regionstockholm.se)
Norrtälje Kommun (kommunstyrelsen@norrtalje.se)
Tiohundra AB (registrator@tiohundra.se)
Prosalus AB (styrelse@prosalus.se)
Husläkarna Rimbo-Edsbro AB (ahmed.shalabi@rimbo-hlm.se)
Citikliniken Sverige AB (ledning@citikliniken.com)

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

PLUSGIRO

Box 801, 761 28 Norrtälje

Rubingatan 2

+46 17 67 10 00

registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se

4761002-7

ORGANISATIONSNUMMER

TELEFAX

WEBB

BANKGIRO

222000-1891

+46 17 67 10 55

norrtalje.se

5063-8394
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Handläggare: Magnus Blomdahl

Meddelanden
Domstolsärenden:
Förvaltningsrätten mål nr 3942-21.
Förvaltningsrätten mål nr 6590-21.
Förvaltningsrätten mål nr 1980-21.
Övriga:
Minnesanteckningar Ägardialog Tiohundra AB, 2021-11-09.
Minnesanteckningar Samverkansråd i hälso- och sjukvårdsfrågor, 2021-11-09.
Statistikrapport kommunal vård, period 2021-10-01--2021-10-31.
Protokoll kommunalförbundets fackliga samverkansgrupp 2021-12-01
(kompletteras).
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Minnesanteckningar ägardialog Tiohundra AB
den 9 november 2021
Datum:

Den 9 november 2021 kl. 13.00-14.20.

Plats:

Microsoft Teams.

Närvarande: Olle Reichenberg, direktionens ordförande
Lotta Lindblad Söderman, 1:e vice ordförande direktionen
Hanna Stymne Bratt, 2:e vice ordförande direktionen
Maria Johansson, förbundsdirektör
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Barbro Naroskyin, styrelseordförande Tiohundra AB
Peter Graf, verkställande direktör Tiohundra AB.
Anne Rundquist, chefsjurist Region Stockholm (del av punkt 2).
1. Mötets öppnande
Olle Reichenberg öppnar mötet.
2. Övrig information från Tiohundra AB
Barbro Naroskyin informerar om Tiohundra AB:s avsaknad av patientskadeansvarsförsäkring, vilket är ett problem som bör åtgärdas. Den som drabbas av en
skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk
ersättning enligt patientskadelagen. För den som vårdas inom regionfinansierad
vård finns en patientförsäkring som gäller för alla. Patientförsäkring är ett lagkrav.
Patientskadeansvarsförsäkring är frivillig. Samtliga Sveriges regioner har tecknat
en sådan försäkring, men det finns ingen patientskadeansvarsförsäkring för
patienter inom Tiohundra AB:s verksamheter. Patientskadeansvarsförsäkring
finns till för att söka ersättning vid de tillfällen som det förekommit tillbud, brister
eller felaktigheter i hantering av patienter.
Det är viktigt med jämförbart försäkringsskydd för patienter vid Tiohundra AB:s
verksamheter som för övriga länet. Barbro Naroskyin framför att många har varit
inblandade i att försöka reda ut hur försäkringen ska kunna omfatta patienter vid
Tiohundra AB:s verksamheter i Norrtälje. Olika alternativ att lösa frågan finns.
Region Stockholms chefjurist Anne Rundquist är inbjuden till ägardialogen för att
ge sin syn på försäkringsfrågan. Hon informerar om om att patientskadeansvarsförsäkring är frivillig, men att alla regioner måste vara med på det om en sådan
försäkring ska kunna tecknas för Tiohundra AB genom LÖF.
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
Postadress:
Box 801
761 28 Norrtälje

E-post: registrator.sjukvardomsorg@norrtalje.se
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Alla regioner är tillsammans ägare av LÖF och Barbro Naroskyin är ordförande i
LÖF:s styrelse. Ett annat alternativ skulle vara att göra Region Stockholm till
majoritetsägare av bolaget.
Olle Reichenberg framför att det vore i stort sett omöjligt att diskutera ändrade
ägarförhållanden av kommunalförbundet och bolaget. Han tror också att det
skulle blir svårt att få 21 regioner att möjliggöra att LÖF kan inkludera Norrtälje i
patientskadeansvarsförsäkringen.
Maria Johansson och Peter Graf åtar sig att utarbeta ett material med fakta om
läget samt exempel på situationer där försäkringen träder in. Det ska även
definieras vad som är kommunens och regionens ansvar försäkringsmässigt. Alla
mötesdeltagare är överens om att försäkringsfrågan behöver lösas.
Peter Graf informerar om att utflyttningen av korttidsplatser vid Sjöglimtens
äldreboende är under kontroll.
3. Lägesrapport covid-19 pandemin och vaccinationsarbetet
Maria Johansson informerar om att covid-19 smittan är borta från boenden och
inga bekräftade fall finns för tillfället, men fyra misstänkt smittade brukare finns.
Peter Graf informerar om att vid Norrtälje sjukhus är det för tillfället 2-5 patienter
per dag i covidflödet med några tester per dag.
Olle Reichenberg framför det positiva med att vaccinationsgraden ökar hela tiden
och att anser det är bra att vaccinationer går att genomföra både i Hallstavik och
Rimbo. Maria Johansson informerar om att riskgrupper kommer att bli kallade till
tredje dos via applikationen ”Alltid öppet”. Hanna Stymne Bratt framför att
många 65+ inte använder Alltid öppet. Maria Johansson återkommer med besked
om tillvägagångssätt för tidsbokning för dem som inte nyttjar Alltid öppet.
4. Tiohundra AB:s ekonomiska läge och arbete med budget 2022
Peter Graf informerar om att Tiohundra AB beräknas uppnå ett litet plus under
2021. Prognosen visar för tillfället på +16 mnkr vid årets slut. För 2022 saknas än
så länge 9-10 mnkr för att nå en budget i balans. Peter Graf är mycket positivt
inställd till att mobila teamet föreslås permanentas, vilket skulle öka möjligheten
att nå budget i balans.
Ambulanser från Österåker och Vallentuna kör för tillfället till Norrtälje med
medelvård per patient fyra dagar. Danderyds sjukhus har en tuff situation inom
akutverksamheten, och Norrtälje sjukhus avlastar tillfälligt. Det fungerar bra med
att minska operationsköerna vid Norrtälje sjukhus.
Olle Reichenberg anser att direktionens studiebesök vid Norrtälje sjukhus den
13 oktober var mycket lyckat. Intrycket är att det är trånga utrymmen och slitna
lokaler.
Peter Graf och Barbro Naroskyin konstaterar att det inte är lämpligt att bedria
förlossningsvård på Norrtälje sjukhus. Många saker måste fungera för att bedriva
förlossningsvård med hög kvalitet och patientsäkerhet. Förutom ändamålsenliga
lokaler behövs flera olika personalgrupper med spetskompetens som är tillgängliga
dygnet runt året runt. Att säkra upp detta är en utmanande uppgift.
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Det finns därför en logik i att regionens förlossningsvård är koncentrerad till ett
mindre antal sjukhus.
Vårdcentraler i glesbygd och personlig assistans är de områden inom Tiohundra
AB som inte är lönsamma. Peter Graf framför att det är svårt bedriva lönsamma
vårdcentraler i glesbygd med tanke på exempelvis de krav på öppettider som
finns, samt att det blir för få listade patienter.
5. Information från kommunalförbundet
Maria Johansson informerar om att ärendet Implementering av Sjukhusanslutet
mobilt sjukvårdsteam (SAMS) kommer att behandlas vid direktionens sammanträde den 8 december. Att mobila teamets verksamhet permanentas är en viktig
signal om att god och nära vård kan bedrivas i Norrtälje. Även Tiohundras AB:s
nya serviceboende i hamnområdet är ett bra exempel på god och nära vård.
Maria Johansson har den 4 november träffat Regions Stockholms nye hälso- och
sjukvårdsdirektör Anders Ahlsson.
Maria Johansson informerar om att 55 % av kommunalförbundets budget avser
Tiohundra AB, varav Norrtälje sjukhus 0,5 md kr. Det är aktuellt med förändrad
ersättningsmodell.
Maria Johansson informerar om att samtliga handlingar till direktionens sammanträden publiceras på kommunalförbundets hemsida.
6. Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
7. Nästa möte
Nästa sammanträde kommer att hållas via Microsoft Teams den 2 december 2021
kl. 10.00-12.00

Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

2021-11-16
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Minnesanteckningar Samverkansråd i hälso- och
sjukvårdsfrågor 2021-11-09
Tidpunkt: Kl. 10.00-10.55.
Plats: Konferensrum Stora Galjonen och Microsoft Teams.
Närvarande: Olle Reichenberg, direktionens ordförande (deltog via Microsoft
Teams)
Camilla Gustavsson, avdelningschef kvalitet och innovation
Magnus Blomdahl, direktionssekreterare
Per Ljungström, Diabetesföreningen
Britt-Marie Åhman, Hörselskadades Riksförbund
Olle Undmark, Parkinsonsföreningen (deltog via Microsoft
Teams)
Anita Andersson, Riksförbundet HjärtLung Norrtälje (deltog via
Microsoft Teams).

1. Fastställande av dagordning
Föreliggande dagordning godkänns.
2. Information från direktionen
Olle Reichenberg informerar om att direktionen utreder möjligheten till mobil
mammografi i Norrtälje. Ärendet bereds av kommunalförbundets förvaltning
som för diskussioner med möjliga samverkanspartners exempelvis Region
Stockholm.
Olle Reichenberg informerar om att direktionen vid öppet sammanträde den
8 december kommer att behandla om ärendet Budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024.
Budgeten för Region Stockholm behandlas av regionfullmäktige den 16-17
november och innehåller bland annat ett förslag om att kommunalförbundet
framöver ska sortera under hälso- och sjukvårdsnämnden. Idag får kommunalförbundet regionens del av medlemsbidraget via regionstyrelsen. Olle
Reichenberg uttrycker en förhoppning om ett smidigare samarbete när
kommunalförbundet kommer att ha en samtalspart i regionen.
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Magnus Blomdahl informerar om att det öppna sammanträdet den 8 december
kommer att direktsändas via kommunalförbundets hemsida. Information och
länk kommer att läggas ut några dagar innan sammanträdet.
3. Förvaltningen informerar (verksamhetsfrågor)
Camilla Gustavsson informerar om:
Aktiv senior syftar till rörelseverksamhet för åldersgruppen 65+ och är öppen
för alla. Aktiviteten startade åter upp den 12 oktober i Friskis & Svettis lokal i
Hangaren. Planer finns på att bedriva Aktiv senior även i Rimbo och Väddö.
Tiohundra AB har utarbetat en handlingsplan för att åtgärda vårdköer vid
Norrtälje sjukhus. Kommunalförbundet kommer att följa upp planen.
Äldreombudsmannen har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett
seniorcenter i Norrtälje, där det inkommit över 1 000 synpunkter. Rapport om
utredningsuppdrag seniorcenter finns framtagen.
Kommunalförbundet fortsätter bistå i planeringen avseende vaccinationer mot
covid-19. Det finns fortsättningsvis möjlighet vaccinera sig i Kapellet och på
tillfälliga vaccinationsmottagningar i Hallstavik och Rimbo. Vecka 43 var cirka
84% av 80+ i Norrtälje fullvaccinerade.
Vid direktionens sammanträde den 10 november kommer ärende angående
biståndsbedömt trygghetsboende att behandlas. Förvaltningen är positivt
inställd till att biståndsbedömt trygghetsboende inrättas i Norrtälje kommun.
Vid direktionens sammanträde den 10 november kommer direktionen
informeras om slutenvårdspsykiatrin. Britt-Marie Åhman framför att de
anhöriga ställs inför en svår situation vid psykisk sjukdom och att det anses
skambelagt med psykisk sjukdom.
Camilla Gustavsson svarar att det är höga ohälsotal i Norrtälje och krävs
tidigare insatser. Husläkare erbjuder bland annat samtal om levnadsvanor och
har ett uppdrag avseende psykisk hälsa. Kommunalförbundet har anhörigstödssamordnare för att hjälpa anhöriga.
Olle Reichenberg informerar om att direktionen den 13 oktober behandlade
ärendet Uppdrag att utreda åtgärder för att undvika att ovaccinerad personal
sprider covid-19 inom vård och omsorg. Ärendet följs upp vid direktionens
sammanträde den 10 november. Kommunalförbundet ställer sig bakom
Folkhälsomyndighetens riktlinje om att skydda de mest sårbara genom att uppmana personal att vaccinera sig. Verksamhetsmässiga skäl väger tyngre än den
personliga integriteten, vilket medför att arbetsgivaren har möjlighet att
omplacera personal som vägrar vaccinera sig mot covid-19 vid bedömning att
det finns verksamhetsmässiga skäl, t.ex. patientsäkerhet. Camilla Gustavsson
informerar om att arbetsgivaren har rättighet att fråga om personal är
vaccinerad men arbetstagare är inte skyldiga att svara.
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Kommunalförbundets förvaltning har på uppdrag av direktionen tagit fram
vägledning och möjliga åtgärder till stöd för utförare och vårdgivare i verksamheter som kommunal-förbundet ansvarar för, för att undvika att ovaccinerad
personal sprider covid-19 i vård och omsorg. Ett exempel är att ge personal
möjlighet att vaccinera sig på betald arbetstid.
4. Information/frågor från Norrtälje funktionshindersföreningars samorganisation (NHS)
Britt-Marie Åhman informerar om att Norrtälje funktionshinderföreningars
samorganisation (NHS) har haft låg aktivitet den senaste tiden.
De har arbetat med frågor som t.ex. parkeringsplatser vid Ros omsorg och
service (ROS) och Norrtälje sjukhus. NHS kan vara kvar vid ROS och har där
möjlighet att nyttja samlingssalen.
Per Ljungström informerar om världsdiabetesdagen den 14 november.
Kunskapskanalen har haft fyra program med teman som dolda sjukdomar och
psykisk ohälsa där även psykologer deltagit. Per Ljungström deltog själv i ett
avsnitt. Insulinet fyller 2021 100 år . Levnadstiden med diabetes har ökats
drastiskt till följd av insulinet.
Per Ljungström har deltagit i dialogmöte om hjälpmedel. Alla sorters
funktionshinder kräver olika hjälpmedel.
Per Ljungström framför tacksamhet över att ögonbottenundersökning kan
genomföras av sjuksköterskor i Norrtälje genom mobil verksamhet. Per
Ljungström framför att även mobil mammografi borde kunna fungera väl i
Norrtälje.
Olle Undmark informerar om att Parkinsonföreningen genomfört medlemsmöten vid ROS. Problem uppstår när de inte kan utnyttja personalköket och
tekniken t.ex. mikrofon samt projektor.
Anita Andersson informerar om att det genomförs en ”lungmånad” och att
Riksförbundet HjärtLung uppmuntrar till influensasprutan. Den 17 november
kommer internationella koldagen att genomföras vilket kommer informeras
om i Norrtälje tidning och Mitt i Roslagen.
5. Övriga frågor
Beslutas att sammanträden 2022 kommer att hållas kl. 10.00 den
17 februari, den 24 maj, den 27 september och den 16 november.
Britt-Marie Åhman har synpunkter på att husläkarjouren inte finns kvar.
Camilla Gustavsson svarar att flera husläkarmottagningar har utökade öppettider med tidigare morgnar och senare på eftermiddagar, samt att närakuten
finns. Olle Reichenberg framför att husläkarjouren avvecklats för att det varit
för få besökare.
Magnus Blomdahl
Direktionssekreterare

2021-11-17
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Statistikrapport Kommunal vård
Period:

2021-10-01 - 2021-10-31

Vårdtyp:

Kommunal vård

Vårdinrättning:

Enhet:

Norrtälje

Klinik:

Driftform: Kommun

Totalt

0

Klagomål, totalt

Enhet/Vårdinrättning

Ärenden, totalt *

Antal ärenden och klagomål per enhet, vårdinrättning och problemområde

* Observera att antal ärenden kan avvika från antal klagomål eftersom ett ärende kan innehålla upp till tre klagomål. Ett ärende kan också beröra flera vårdinrättningar.
Nedanstående problemområden används från och med 2019:
Administrativ hantering
Dokumentation och sekretess
Ekonomi
Kommunikation
Resultat
Tillgänglighet
Vård och behandling
Vårdansvar och organisation
Övrigt
Rådgivning, information, hänvisning

Rapporten framtagen 2021-11-20
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