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december 2022 

I detta nyhetsbrev kan du läsa om invånares 
medverkan i utvecklingen av vård, stöd och 
omsorg i Kalmar län. Syftet är att ta tillvara 
brukare, patienter och närståendes 
erfarenhetsbaserade kunskap och att jobba med 
förbättringar tillsammans. Invånarmedverkan är 
ett samarbete mellan Region Kalmar län och 
länets kommuner inom ramen för 
Länsgemensam ledning. Sprid gärna vidare till 
dina kontakter och nätverk. Information om 
arbetet med invånarmedverkan finns på 
webbplatsen Vårdgivare.  

Dan Webster verksamhetsutvecklare  
Region Kalmar län 0480–384 35 
dan.webster@regionkalmar.se 

Daniel Abrahamsson utvecklingsledare 
Kommunförbundet i Kalmar län  
0480-45 67 22, daniel.abrahamsson@kfkl.se  
 

Sven-Eriks tankar om att medverka  

Jag heter Sven-Erik 
Karlsson och är 
sedan ett antal år 
aktiv som patient-
företrädare i 
Intressebanken. 
Har varit med i 
äldregruppen och 
Länsgruppen för 

brukarmedverkan där jag nyligen utsetts till 
gruppens ordförande. Jag har också förtroendet 
att för närvarande 
företräda dessa grupper i Länsgemensam 
ledning. Jag är en föreningsmänniska som 
intresserar mig mycket för äldres situation. 
Både allmänt och för hur äldre har det inom 
regionens hälso- och sjukvård och inom den 
kommunala vård och omsorgsverksamheten. 

Jag intresserar mig också för äldres situation 
när det gäller delaktighet och tillgänglighet 

samt att det är viktigt att man tar del av äldres 
stora erfarenhet av livet. 

I arbetet som patientföreträdare upptäckte jag 
tidigt hur stort intresset var från utvecklings-
ledare och från professionen, att lyssna till de 
erfarenheter som jag hade att framföra. Detta 
har sporrat mig att fortsätta. Som deltagare i 
utvecklingsgruppen Samordnande grupp äldre 
visade det sig redan från början att det var högt 
i tak, vilket lett till att vi som patient-
företrädare fått en egen punkt på agendan vid 
varje möte. Så är det också i den läns-
gemensamma ledningsgruppen. 
Jag tycker att man kan se ljust på framtiden när 
vården nu växlar över till Nära vård. Där 
kommer samverkan inom alla led i vården samt 
patienternas delaktighet och inflytande bli av 
stort vikt, något som gör rollen som patient och 
närstående allt viktigare för en ytterligare 
positiv utveckling av vår redan fina sjukvård 
och en fortsatt utveckling av den kommunala 
vård och omsorgsverksamheten. 
Patientföreträdarna kommer att bli en viktig 
medspelare i framtiden just för att det som 
dessa personer framför kommer direkt från den 
egna upplevelsen av olika delar av vården. Det 
är just detta som är styrkan med patient-
företrädarnas roll i utvecklingsarbetet. 
 
Läs gärna mer om arbetet inom Länsgemensam 
ledning genom att klicka här.  

Invånarmedverkan hösten 2022 
Personer i Intressebanken bidrar med kunskap 
och erfarenheter ur invånarnas eget perspektiv. 
Här följer några exempel på aktiviteter med 
invånarmedverkan.  

• Riktlinje för behandling av fetma 
Personer i Intressebanken har medverkat vid 
ett seminarium i sydöstra sjukvårdsregionen. 
Seminariet handlade om en nationell riktlinje 
som anger hur personer med fetma, obescitas, 
behandlas bäst. 
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• Person- och familjecentrerad vård 
I studiecirklar kring arbetssätt som sätter 
patienter och närstående i centrum ingår 
personer från Intressebanken. Här bidrar 
invånarna med patientens och de närståendes 
eget perspektiv i diskussionerna. Detta ökar 
personalens förståelse och motivation att göra 
patienter och närstående mer delaktiga.    

 
• Cancerrehabilitering 

Vid en nätverksträff för personal inom 
cancervården har en patient och en närstående 
berättat om sina egna erfarenheter. Detta sätter 
fokus på individens upplevelse och behov i 
utvecklingsarbetet.  

 
• Tillgänglighet – vad är det för invånaren? 

Sjukvårdsledningen har träffat en grupp 
invånare från Intressebanken och diskuterat 
vad som är viktigt för invånarna, i fråga om 
tillgänglighet till hälso- och sjukvård.  
 

Samordnad individuell plan – SIP 
En SIP är en plan som är till för den som 
behöver stöd och hjälp från flera håll samtidigt. 
Den är individens egen plan och ska utgå från 
individens egna behov och önskningar. SIP gör 
att individen själv och dennes närstående kan 
vara med och bestämma om hur vården eller 
omsorgen ska planeras, så att det blir så bra som 
möjligt. Läs mer genom att Klicka här 

Strategi om stöd till anhöriga 
Att vara anhörig och ge vård och omsorg till 
någon nära person upplevs ofta som positivt 

men kan också innebära en belastning och risk 
för den egna hälsan. För att förbättra anhörigas 
situation har regeringen tagit fram en nationell 
anhörigstrategi. Syftet är att stärka anhörig-
perspektivet inom vård och omsorg och göra 
stödet till anhöriga mer likvärdigt över landet. 
Kopplat till strategin har Socialstyrelsen fått i 
uppdrag att ta fram vägledning som riktar sig 
till kommuner och regioner.   

I Kalmar län har ett gemensamt arbete påbörjats 
för att förbättra stödet för anhöriga. Detta sker i 
samarbete med Nationellt kompetenscentrum 
anhöriga, NKA, länets nätverk för anhörig-
konsulenter. I arbetet ingår anhörigföreträdare 
från Intressebanken. 

Temadialog om anhörigas situation 
Under oktober har en dialog mellan länets 
brukarorganisationer och verksamhets-
företrädare genomförts. Temat var vuxna 
anhörigas situation. Diskussionerna rörde hur 
anhöriga upplever sin situation och vilket stöd 
som är viktigt för att möta anhörigas behov.  

En rad förbättringsförslag identifierades och 
återkopplas till verksamheterna. Förslagen 
handlade bland annat om att öka medarbetarnas 
kompetens, om stöd och samordning samt 
vikten av att informera om stöd till anhöriga. 

Dialog om Nära vård kommer att genomföras 
under våren 2023. Dialogerna planeras och 
genomförs tillsammans med Funktionsrätt i 
Kalmar län. 

 

 
Stort tack för ditt engagemang 
som invånare i Intressebanken!  

Varma hälsningar i 
vintermörkret! 
 
Daniel, Anna och Dan 
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