
Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård 
och omsorg i Kalmar län

Välkommen

Öppet forum
nära vård 



Upplägg

• Syfte

• Förväntningar

• Aktuellt i länet

• Aktuellt i landet

• Gott exempel- Mörbylångamodellen - en mer behovsanpassad hemtjänst

• Frågor & funderingar/ Goda exempel/ Idéer



Syfte

På dessa öppna forum får du veta mer om vad som är 
aktuellt i omställningen, både i länet och nationellt.

Få kraft och inspiration i omställningen till nära vård! 



Förväntningar på er 

Passa på att lyfta idéer, ställa frågor och få 
inspiration av varandra!
Innehållet kommer variera och till stor del 
påverkas av er deltagare. 



Aktuellt i länet

Resurser

Målbildsarbetet 



Målbildsarbete för styrgrupp och resursgrupp 2021

Augusti September Oktober November December

Fortlöpande samla in data för målbildsarbetet t ex. underlag från gruppdiskussion ledarskapsprogram, andra mötesform, 

brukardialoger.

6 sep
Ledarskapsprogram 

nära vård startar 

21 sep
Startskottseftermiddag

6 dec 
Avslutning 

Ledarskaps-

programmet

15 okt 
Fortsatt plan för 

målbildsarbete fastställs 

Presidiekonferens

Dec
Bred uppstart

Få med fler-

delaktighet



Mars April Maj JuniJan

Målbildsarbete våren 2022

Feb

Utkast på remiss Revidering utifrån 

synpunkter

Kommunikation 

Hösten 2022

Förslag 1 Målbild klar
Förslag till 

beslut

LGL Beslut 

målbild

Bred uppstart

Fokusvecka Nära Vård 

v.3



Fokusvecka Nära Vård - Kommunförbundet Kalmar 

Län (kfkl.se)

Missa inte fokusveckan om nära vård! 

https://kfkl.se/evenemang/fokusvecka-nara-vard/


Aktuellt nationellt

• Ök Nära Vård - medel 2022

• Redovisning ÖK 2021

• Ledarskapsprogram Nära vård | SKR

• Nära Vård podd- finns där poddar finns eller här

• Nära vård | SKR

• Forskningsfrukost: 4 februari och fortsatt första fredagen varje månad 
t o m juni.

https://skr.se/skr/tjanster/evenemang/hittaevenemang/kalenderhandelser/ledarskapsprogramnaravarddag1attformeraoss.59178.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard/berattelserochstod/naravardpodden.29690.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard.6250.html


Nära vård i hemmet för äldre (skr.se)Nära vård för barn och unga (skr.se)

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nara-vard-i-hemmet-for-aldre.html
https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nara-vard-for-barn-och-unga-.html


Mörbylånga- en mer behovsanpassad 
hemtjänst





Frågor och funderingar?

Goda exempel?

Idéer?

Möjligheter och hinder?

Dela er tankar med oss!



Kontakt

Kristina Dahlberg

Processledare Nära Vård 

Kommunförbundet Kalmar län

Kristina.dahlberg@kfkl.se

Marie Ragnarsson, 

Samordnare Nära Vård, 

Region Kalmar län 

marie.ragnarsson@regionkalmar.se

mailto:Kristina.dahlberg@kfkl.se
mailto:marie.ragnarsson@regionkalmar.se



