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Samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom 

 

Årsberättelse 2019 
Demensrådet består av representanter från kommuner och Region Sörmland. Rådet har uppdraget att 

samla och sprida kompetens och kunskap inom demensområdet till verksamheterna.  

Rådsmedlemmar december 2019: 

• Pia Holm, demenssjuksköterska Eskilstuna kommun, ordförande 

• Matilda Gränsmark, FoU i Sörmland, processledare 

• Annika Sjöberg, demenssjuksköterska, minnesmottagningen MSE 

• Anna Oldebring, arbetsterapeut minnesmottagningen Nyköping 

• Carina Ekholm, samordningssjuksköterska Skiftinge VC, Eskilstuna 

• Eva Jansson, arbetsterapeut Malmköpings Vårdcentral 

• Jeanette Fältskog, anhörigkonsulent, Flens kommun 

• Marie Holmberg Clausen, överläkare, minnesmottagningen Eskilstuna 

• Sara Ohlsson, arbetsterapeut, Vingåkers kommun 

• Therese Wall, Enhetschef Nyköpings kommun 

• Annika Wigenstam, biståndshandläggare Nyköpings kommun 

• Viktoria Axzell, demenssamordnare, Gnesta kommun 

• Anna-Lena Östlund Silviasjuksköterska Trosa kommun 

• Ann-Britt Sundin, MAS Strängnäs kommun 

• Anna Carlsson, Sjuksköterska Oxelösund 

 

Målet för samverkansrådet för vård och omsorg vid demenssjukdom 2019 var att säkerställa en hållbar 

struktur för samverkan mellan huvudmännen för kontinuerlig utveckling av en god demensvård på lika 

villkor oavsett bostadsort, boendeform, vårdform och ålder. Aktivitetsplanen var att  

• Färdigställandet av det länsgemensamma programmet är prioriterat under första halvåret 

2019.  

• Fastställande av Länsgemensamma programmet i Länsstyrgruppen 

• Spridning av reviderat program i form av ”Workshops” 

• Utveckla informationsspridningen från rådet i form av ett regelbundet nyhetsbrev samt ut-

veckling av rådets hemsida (en del av FoUs hemsida) 

Demensrådet under 2019 har rådet sammanträtt vid 6 tillfällen, tre möten på våren och tre på hösten. 

Fokus för rådets arbete under våren var att färdigställa det reviderade länsgemensamma programmet 

för vård och omsorg vid demenssjukdom, vilket påbörjades 2018. Programmet antogs av länsstyrgrup-

pen 10 oktober 2019 och under november månad anordnade rådet tre workshoptillfällen i länet för 

att sprida det nya programmet. I Nyköping deltog 49 personer, i Katrineholm 27 och i Eskilstuna 37 

personer.  

Samverkansrådets hemsida har också utvecklats utifrån det länsgemensamma programmet.  
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Handlingsplan 2020 
 

Demensrådet i Sörmland arbetar på uppdrag av Länsstyrgruppen i Sörmland. Rådet ska utgöra en håll-

bar struktur för samverkan mellan huvudmännen samt inom respektive fokusområde verka för likvär-

dig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.  

Mål 

Rådet ska säkerställa en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen för kontinuerlig utveckl-

ing av en god demensvård på lika villkor oavsett bostadsort, boendeform, vårdform och ålder.  

Målvärde 

Demensvården i Sörmland ska vara likvärdig oavsett bostadsort, boendeform, vårdform och ålder. 

Länsgemensamma programmet för målgruppen ska finnas uppdaterat och tillgängligt. Skriftliga rutiner 

ska finnas för en hållbar struktur för samverkan mellan de olika huvudmännen. Kvaliteten följs genom 

identifierade kvalitetsindikatorer.  

Aktivitetsplan 2020: 

• Utveckla informationsspridningen från samverkansrådet, såsom hemsida samt medverka i 

FoU-podden.  

• Sprida Socialstyrelsens standardiserade insatsprogram  

• Följa utvecklingen av kunskapsstyrningen och lokalt programområde äldre 

• Samverkan med läkemedelskommitténs dagar Allmänhetens Seminarium i Nyköping, 

Eskilstuna och Katrineholm under våren, för att sprida kunskap om vård och omsorg vid de-

menssjukdom 
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Fallpreventionsrådet  
 

Rådsmedlemmar december 2019: 

• Monika Persson, Ordförande enhetschef hälso- och sjukvård, Katrineholms kommun, ordförande 

• Matilda Gränsmark, utvecklingsledare FoU i Sörmland, Processledare 

• Marina Arkkukangas, forskningsledare FoU i Sörmland 

• Jessica Loayza Suarez Apotekare, läkemedelskommittén 

• Eva Karlsten, Utbildningssjuksköterska/utbildningskoordinator, Nyköpings lasarett 

• Malin Hellström, sjukgymnast Kullbergska sjukhuset  

• Maria Axman Burman, fysioterapeut, Strängnäs kommun 

• Helén Jansson, arbetsterapeut Eskilstuna kommun 

• Linn Alven, MAR, Eskilstuna kommun 

• Malin Nilsson, Fysioterapeut, Oxelösunds kommun 

• Matilda Falk, Fysioterapeut, Gnesta kommun 

• Helena Gustavsson, rehabchef, Trosa kommun 

• Fredrik Flood, sjukgymnast, Flens kommun 

• Marianne Blomberg, arbetsterapeut, Flens kommun 

• Åsa Högnäs Bredell, Närvårdskoordinator Västra, Region Sörmland 

 

Årsberättelse 2019 
Rådet är nystartat och hade sitt första möte den 5 december 2018. Under 2019 genomfördes 6 råds-

träffar. Under vårens möte fokuserade rådet på att ansluta medlemmar till rådet från länets kommu-

ner respektive Regionens områden samt sätta en handlingsplan för rådets arbete. Fokus för fallpre-

ventionsrådets arbete blev att medverka vid den nationella fallpreventionsveckan v 40, där samarbete 

med anhörigkonsulentnätverk och folkhälsonätverk i respektive kommun uppmuntrades. Ett stort an-

tal engagemang genomfördes i länets olika kommuner.  

Det program för programmet för Fallprevention som upprättades inom Närvårdsstrukturen i Sörmland 

2008 började även ses över i syfte att revideras. Dessutom reviderades den ”Fallfolder” som lämnas ut 

till patienter med risk för fall https://fou.sormland.se/media/1614/i-alla-fall_-folder-2019.pdf 

Processledare för fallpreventionsrådet besökte i september AVÄ för diskussion kring det uppdrag som 

tidigare Tryggvegruppen haft, gällande flödet av riskbedömningar och fallavvikelser mellan kommun 

och primärvårdens vårdcentraler. Det finns en oklarhet i flödet gällande personer med risk för fall och 

vilka åtgärder de får.  

Under den nationella fallpreventionsveckan, vecka 40 anordnade fallpreventionsrådets medlemmar 

aktiviteter i sina respektive verksamheter utifrån Socialstyrelsens kampanj Balansera Mera. I flera av 

kommunerna skedde aktiviteterna i samverkan mellan flera olika verksamheter såsom hjälpmedels-

central, räddningstjänst, anhörigcentral med flera.   

Fallpreventionsrådet kompletterades under hösten med rehabchef från Trosa kommun samt MAR från 

Eskilstuna kommun 

Åtta av fallpreventionsrådets ledamöter deltog även vid Socialstyrelsens årliga inspirationsdag om fall-

prevention i Stockholm den 4 december.  

 

https://fou.sormland.se/media/1614/i-alla-fall_-folder-2019.pdf
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Handlingsplan för 2020 
 

• Revidera Länsgemensamt program för fallprevention till Handlingsplan för det fallförebyg-

gande arbetet i Sörmland.  

• Delta i nationella fallpreventionsvecka v. 40 och sprida arbetssätt och material från Socialsty-

relsens kampanj Balansera Mera 

• Öka kunskap och sprida kompetens kring fallkompetens utifrån Svenska judoförbundets kon-

cept Judo4Balance  

• Sprida kunskap om OTAGO Classic  

• Samverka med AVÄ och om möjligt ASÄ och ANÄ gällande riskinventeringar och avvikelser 

vid fall 
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Nutritionsrådet  
 

Rådsmedlemmar december 2019: 

• Åsa Wiberg Region Sörmland 

• Lena Skålberg, Enhetschef Trosa kommun 

• Päivi Rutanen, Eskilstuna kommun 

• Frida Segerberg, dietist Katrineholms kommun 

• Maria Isaksson, dietist Katrineholms kommun 

• Agnes Arvidsson, dietistenheten specialistvård, Region Sörmland 

• Hanna Tingshagen Ayyad, Enhetschef Strängnäs kommun 

• Britt-Marie Svedenberg, MAS Vingåkers kommun 

• Edisa Cirak, Strängnäs kommun 

• Birgitta Larsson, MAS, Gnesta kommun 

 

Årsberättelse 2019 
Nutritionsrådet har sammanträtt vid 4 tillfällen under 2019. 31 januari, 21 mars, 6 september samt 7 

november. Rådet har fokuserat på följande aktiviteter: 

Nattfastemätning 2018 
Under hösten 2018 genomfördes en kartläggning av tiden för nattfastan i länet, vilken sammanställdes 

som Nattfasteraport 2018. Rapporten presenterades för länsstyrgruppen i maj 2019. Resultatet av 

nattfastemätningen visade på en viss minskning sedan förra mätningen, men ännu är målet om 11 

timmars nattfasta inte nått. Nutritionsrådet väljer att lämna med 3 rekommendationer i arbete med 

undernäring 

1. Schemaläggning av måltider 

Senarelägg kvällsmål och/eller tidigarelägga frukost för att minska det schemalagda mål-

tidsuppehållet. 

2. Tydlig ledning och fortsatt kunskapsutveckling 

Klargör vem inom varje enhet som bär ansvaret för att planera tider för gemensamma mål-

tider och mellanmål samt säkerställ att enheten har tillräckliga kunskaper i måltids- och nut-

ritionsfrågor. 

3. Systematisk uppföljning  

Arbeta systematisk med att följa upp nattfastan på respektive enhet. Som stöd för systema-

tisk uppföljning av nattfastan har FoU i Sörmland i samarbete med nutritionsrådet 

tagit fram ett tidmatningsformulär med instruktioner 

Goda exempel lyfts även i Nattfasterapporten, bland annat från Gnesta kommun. Vidare efterfrågar 

några av de medverkande kommunerna redovisning av andel svarande som har en nattfasta under 11 

timmar uppdelat per kommun. Statistiker vid FoU tar fram den statistiken till de kommuner som haft 

önskemål.  

Nattfastemätningen som podcast 
En podcast om Nattfastemätningen spelades in i maj 2019 och finns tillgänglig på FoU Sörmlands 
hemsida. https://www.youtube.com/watch?v=6iuj-kUOrjc   
I podden medverkar ett måltidsombud från Gnesta kommun, statistiker och processledare från FoU.  

https://www.youtube.com/watch?v=6iuj-kUOrjc
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Nystartat fallpreventionsråd 
Nutritionsrådet har under året samverkat med det nystartade fallpreventionsrådet i Sörmland. Repre-

sentanter från nutritionsrådet har medverkat i den nationella fallpreventionsveckan v 40 samt Social-

styrelsens kampanj Balansera Mera. I flera kommuner har samverkan skett även med folkhälsosam-

ordnare och anhörigkonsulenter gällande med fokus på mat, motion och läkemedels påverkan på fall-

risk.  

Uppdrag dygnsmätning 

Den 22 maj 2019 redovisade ordförande och processledare för nutritionsrådet, Nattfasterapport 2018 

för NSV (Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård). Nämnden antog rapporten och gav sam-

tidigt Länsstyrgruppen i uppdrag att lämna förslag på hur vi ska arbeta framöver för att klara socialsty-

relsens rekommendationer med nattfastan och även påbörja arbetet med att mäta under hela dygnet. 

Processledare och ordföranden för rådet har tillsammans med statistiker på FoU träffats vid ett par 

tillfällen under året för att påbörja arbetet med att mäta under hela dygnet. Som underlag har det 

nationella dietistnätverkets material diskuterats. Dock identifieras en möjlig ökad arbetsbörda för 

verksamheterna i denna utökade mätning, varvid en dialog behöver föras med verksamheterna innan 

förändrade mätmetoder. Detta arbete fortsätter våren 2020.  

Rådets mening är att fokus fortsatt behöver riktas mot undernäringens konsekvenser för hälsan hos 

äldre och behovet av proaktiva insatser.  

 

Handlingsplan 2020 
Genomföra 4 samverkansmöten under 2020 

Fokusområden: 

• Kunskapsspridning om undernäringens konsekvenser för hälsan hos äldre 

• Medverka i FoU podden gällande området ovan 

• Revider materialet för nattfastemätning 

• Kartlägga samtliga boenden och enheter som ska ingå i nattfastemätning 

• Genomföra nattfastemätning hösten 2020 

• Ta fram underlag/förslag på rutiner för riskbedömning och insatser mot undernäring som 
stöd för kommuner/verksamheterna i detta arbete. 
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Palliativa rådet i Sörmland  
Palliativa rådet i Sörmland arbetar på uppdrag av Länsstyrgruppen i enlighet med RCC (Regionalt can-
cercentrum) Uppsala- Örebro. Rådet utgör en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen 
och verkar för likvärdig vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap.  
 
Rådsmedlemmar december 2019: 

 

• Annika.Karlsson,.läkare SSIH, Strängnäs Ordförande 

• Matilda Gränsmark, utvecklingsledare FoU i Sörmland, processledare 

• Anna Åström, distriktssköterska SSIH, Strängnäs 

• Birgitta Larsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Gnesta kommun 

• Lena Zetterström Erström, MAS Flens kommun 

• Eva Karlsson, sjuksköterska SSIH, Kullbergska sjukhuset 

• Eva Gyllhamn, MAS Katrineholms Kommun 

• Eva Mattsson Callh, kurator, SSIH Katrineholm 

• Ingela Mindemark, MAS, Oxelösunds kommun 

• Jonas Smedbäck, sjuksköterska, Vingåkers kommun 

• Maria Andersson, sjuksköterska Eskilstuna kommun 

• Maria Hellgren, sjukgymnast, Nyköping kommun 

• Susanne Hermansson, samordnande sjuksköterska, Nyköping kommun 

• Susanne Spörk, sjuksköterska, SSIH, Nyköpings lasarett 

• Åsa Svensson, SSIH, Mälarsjukhuset i Eskilstuna 

• Leila Jaberansari, arbetsterapeut Trosa kommun 

• Elisabeth Norberg, verksamhetschef hälso- och sjukvård Strängnäs Kommun 

 

Årsberättelse 2019 
 Under 2019 har Palliativa rådet genomfört 3 halvdagsmöten och 1 heldagsmöte samt därtill tillkomna 

arbetsgruppsmöten för planering av utbildning i Palliativ vård, för de 5 ledamöter som anordnat denna.  

Palliativa rådet genomförde i april 2019 sin årliga planeringsdag där nya aktiviteter arbetades fram 

utifrån rådets fastslagna fokusområden. Aktiviteterna avsågs att gälla från april 2019 och sträcka sig 

även över 2020, varvid handlingsplan för 2020 innehåller liknande aktiviteter som för 2019. 

Vid utvärdering av genomförda aktiviteter 2019 identifierar rådet att de aktiviteter som syftar till att 

öka registreringen i Palliativregistret behöver prioriteras ytterligare under 2020.  

Palliativa rådet utsåg under 2019 års planeringsdag följande fokusområden och aktiviteter: 
 

• Ökad registrering i palliativa registret 

- Identifiera kontaktperson för Palliativa Registret i respektive kommun/verksamhet i Reg-

ionen under 2019 

- Verka för att den som är kontaktperson för Palliativregistret i respektive kommun/verksam-

het skickar ut påminnelse om att registrera och sprider kunskap om registret i verksamheten 

- Rådet och respektive verksamhet följer sina resultat i Palliativa Registret 

- Ta fram eller beställ hem informationsmaterial om Palliativa registret och sprid detta i re-

spektive verksamhet 
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• Verka för att utbildning och handledning erbjuds 

- Palliativa Rådet anordnar årligen utbildningshalvdagar i de tre länsdelarna inom området Pal-

liativ vård  

- Rådsmedlemmar samverkar och sprider kunskap om Palliativ vård inom olika verksamheter 

och verkar för att handledning erbjuds 

- Uppdatera Palliativa Rådets hemsida på FoU gällande utbildningar i Palliativ vård samt sprid 

information om rådets uppdrag i en podcast 

 

• Verka för stödfunktioner  

- Sprid exempel på uppdragsbeskrivning för Palliativa ombud, exempelvis på hemsida och vid 

utbildningstillfällen 

- Lyfta frågan om Palliativa ombud i arbetsgrupper äldre, beredningsgrupp samt vidare i sam-

verkansorganisationen 

 

• Samverkan med närliggande verksamheter 

- Klargöra resultatet av ”SSIH projektet” samt hur det är implementerat för att få klarhet i hur 

kommun och Region ska samverka. 

- Anhörigperspektiv lyfts som stående punkt på dagordningen, samt samverkan med rådet 

för barn som anhöriga 

 
Under hösten 2019 genomförde Palliativa rådet tre grundutbildningar i Palliativ vård i Nyköping, Katri-
neholm och Eskilstuna. En mindre arbetsgrupp om 6 personer från rådet planerade och genomförde 
utbildningen. Totalt deltog närmare 300 personal från länet vid utbildningstillfällena. 
 
Palliativa rådets processledare och statistiker på FoU i Sörmland har levererat statistik från Palliativa 
registret  
 
Under våren 2019 medverkade Palliativa rådet även i FoU-podden och pratade om Palliativa rådets 

uppdrag och verksamhet.  

 

Handlingsplan 2020 

 
Rådets mål och mål-värden 2020: 

• Palliativa rådet ska bidra till att säkerställa en god vård i livets slut på lika villkor oavsett bo-
stadsort, boendeform, vårdform, ålder och sjukdom  

• Att samtliga länets kommuner och regionen når Socialstyrelsens målvärden för palliativ vård  
 

Fokusområden, med aktiviteter:  

• Ökad registrering i palliativa registret 

- Identifiera kontaktperson för Palliativa Registret i respektive kommun/verksamhet i Reg-

ionen under 2019 

- Verka för att den som är kontaktperson för Palliativregistret i respektive kommun/verksam-

het skickar ut påminnelse om att registrera och sprider kunskap om registret i verksamheten 
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- Rådet och respektive verksamhet följer sina resultat i Palliativa Registret 

- Ta fram eller beställ hem informationsmaterial om Palliativa registret och sprid detta i re-

spektive verksamhet 

 

• Verka för att utbildning och handledning erbjuds 

- Palliativa Rådet anordnar årligen utbildningshalvdagar i de tre länsdelarna inom området Pal-

liativ vård  

- Rådsmedlemmar samverkar och sprider kunskap om Palliativ vård inom olika verksamheter 

och verkar för att handledning erbjuds 

- Uppdatera Palliativa Rådets hemsida på FoU gällande utbildningar i Palliativ vård 

 

• Verka för stödfunktioner  

- Sprid exempel på uppdragsbeskrivning för Palliativa ombud, exempelvis på hemsida och vid 

utbildningstillfällen 

- Lyfta frågan om Palliativa ombud i arbetsgrupper äldre, beredningsgrupp samt vidare i sam-

verkansorganisationen 

 

• Samverkan med närliggande verksamheter 

- Anhörigperspektiv lyfts som stående punkt på dagordningen, samt samverkan med rådet 

för barn som anhöriga 
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Rådet barns rätt som anhöriga/närstående 
 

Rådets representanter december 2019 

• Åsa Stålhane, Samordnare barnrättsfrågor, Enheten hållbar regional utveckling, ordförande 

• Marie Wallin, FoU i Sörmland Utvecklingsledare, Processledare 

• Åsa Svensson, Biträdande Vårdenhetschef Palliativa Avd/SSIH, Mälarsjukhuset 

• Ulrika Andersson, Sjuksköterska Öppenvårdspsykiatrin 

• Marie-Louise Eriksson, Kurator, biträdande enhetschef Öppenvårdspsykiatrin Psykos 

• Aleksandra MIilenkovic, Kurator Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm 

• Jennie Nimborg, Enhetschef Barnhälsovården/Ylva Tindberg Överläkare Barnhälsovården 

• Carolina Björkman, Utvecklare, Individ och familjeomsorgen, Nyköping kommun   

• Cecilia Moore, Utvecklare barn och unga, Socialförvaltningen, Oxelösund 

• Åsa Johansson Utvecklare Vård och omsorg, Eskilstuna kommun/ Sirpa Lindelöf Utvecklare 
barnrätt och nationella minoriteter, Eskilstuna kommun 

• Kerstin Hillerström, Utvecklare (tf enhetschef äldreomsorg), Strängnäs kommun 

• Marita Lindberg, Skolkurator Eskilstuna kommun 
 

I en överenskommelse1 mellan Enheten för hållbar regional utveckling (Region Sörmland) och FoUiS 

anges det att FoUiS ska processleda rådet barns rätt som anhöriga/närstående. Mellan 2011-2015 

fanns det ett råd för barn som närstående inom Landstinget Sörmland som processledes av Enheten 

för hållbar regional utveckling.  

Våren 2019 startade rådet barns rätt som anhöriga/närstående, nu med representation från både 

kommuner och Region Sörmland. Mötesstrukturen innebär att förmidagarna är gemensamma råds-

möten mellan huvudmännen och eftermiddagarna är arbetsgruppsmöten där endast regionens råds-

representanter deltar. Genom att rådsmötena är gemensamma för kommuner och regionen utgör rå-

det en hållbar struktur för samverkan mellan huvudmännen kring området barn som anhöriga/närstå-

ende. Genom att eftermiddagarna ägnas åt arbetsgrupp regionen säkerställs det att regionens arbete 

med barn som närstående fortlöper, med utgångspunkt i utvecklingsarbetet som påbörjades 2011.  

Syftet med rådet barns rätt som anhöriga/närstående är att främja länsövergripande arbete som leder 

till att barn som är anhöriga/närstående (0-18 år) uppmärksammas och får tillgång till information, råd 

och stöd, vilket barnen har rätt till enligt HSL 5 kap, 7§. Syftet är även att främja att barn som är anhö-

riga växer upp under trygga förhållanden, då de är en särskilt sårbar målgrupp. I SoL anges det att alla 

barn ska ha rätt till en trygg uppväxt. Rådets arbete utgår även ifrån flera av barnkonventionens artik-

lar.  

 

Rådets uppdrag1  

• Bevaka utbildningsbehov samt initiera och medverka i utbildningsaktiviteter 

• Bidra till kunskapsspridning och kunskapsutveckling 

• Rådets ska arbeta för att inkludera barn och unga 

• Utifrån arbetet med Länsgemensam strategi i samverkan för stöd till anhöriga bi-
dra till utveckling i länet för barns rätt som närstående 

• Vara en mötesplats och remissinstans för frågor inom området  

 
1 Dokument LS-LED18-1882 
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• Ansvara för att årligen säkerställa regionens riktlinje och anvisnings giltighet 

• Arbeta med utgångspunkt i regionens riktlinje och anvisning om barns rätt som 
närstående 

• Följa upp arbetet från projektet ”Barns rätt som närstående i palliativ vård” 

• Omvärldsbevakning bla deltagande i nationellt nätverk 

• Årligen redovisa en årsplan och en årsberättelse 

 

Årsberättelse 2019  
Det länsgemensamma rådet barn som anhöriga/närstående startade upp i maj 2019 och har träffats 

vid tre tillfällen under året. Utöver detta har de representanter som föreläste vid Mälardalens högskola 

träffats (se nedan).  

I oktober genomfördes en halvdagsutbildning om barn som närstående/anhöriga. Föreläsningen var 

en del av Eskilstuna kommun anhörigvecka och var öppen för allmänheten, medarbetare inom Sörm-

lands kommuner och regionen. Föreläsningen var obligatorisk för Socionomstudenter vid Mälardalens 

högskola. Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och tre av regionens verksamheter föreläste 

samt tre representanter från rådet.  

En kartläggning av hur regionens palliativa verksamheter arbetar med barn som närstående har ge-

nomförts under hösten, resultatet ska analyseras och dokumenteras under 2020.  

Rådet har påbörjat en planering av den länsgemensamma anhörigstrategin för barn som anhöriga (0–

18 år) som ska tas fram under 2020 samt påbörjat revidering av regionens riktlinje och anvisning kring 

barn som närstående.   

Processledare för rådet har deltagit i nationellt nätverk för barn som anhöriga – Sveriges kommuner, 

där deltog även flera av länets anhörigkonsulenter och medarbetare som arbetar med anhörigstöd.  

Ordförande för rådet har deltagit i nationellt nätverk för barn som anhöriga – Sveriges regioner. Kun-

skap och information från de nationella nätverken har kommunicerats till rådets medlemmar. Process-

ledare för rådet har deltagit vid samverkansmöten med Sörmlands anhörigkonsulenter samt deltagit 

vid inspirationsdag för regionens barnpiloter.  

Handlingsplan 2020 
• Rådet ska genomföra fyra möten. Utöver detta kan det tillkomma arbetsgruppsmöten för de-

lar av rådet.  

 

• Resultatet för hur regionens palliativa verksamheter arbetar med barn som närstående ska 

analyseras och dokumenteras i en FoU rapport.  

 

• Revidering av regionens riktlinje och anvisning kring barn som närstående ska slutföras och 

besluts av regionstyrelsen.  

 

• Den länsgemensamma anhörigstrategin för barn som anhöriga (0-18 år) ska utvecklas och be-

slutas av nämnden för socialtjänst och vård.  

  


