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LSVOs verksamhetsplan för 2014 
 

Verksamhetsidé 
 

LSVO ska genom en sammanhållen vård och omsorg verka för en god hälsa för invånarna i Blekinge 
 

 

Vision 
 

LSVO, den givna arenan för en sammanhållen vård och omsorg – Sveriges mest nöjda invånare  
 

 

Värdegrund 
 

LSVO har individens fokus   

Professionella LSVO:s beslut grundar sig på kompetens, erfarenhet och samlad kunskap 

Respekt  LSVO lyssnar, förstår och prioriterar deltagandet 

Tillit LSVO arbetar med öppenhet, ömsesidigt förtroende och respekt för varandras uppdrag och 

område 

Lojalitet  LSVO arbetar i enlighet med fattade beslut och prioriteringar 

 



 

 

 

Mål 
 

 

1. Ökad samverkan inom ledning och styrning 

2. Ökad samverkan på individnivå inom hela LSVO:s verksamhetsområde 

3. Minska andelen återinskrivningar/undvikbar slutenvård (onödig) inom hela LSVO:s 

verksamhetsområde 

4. Minska behov av psykiatrisk slutenvård  

5. Barn och unga i Blekinge ska ha en fungerande livssituation på hemmaplan 

6. Funktionshindrade i Blekinge ska ha en fungerande livssituation på hemmaplan 

7. Minskad alkohol- och drogkonsumtion i Blekinge 

  

 

 

 



Handlingsplan  

 Mål Aktivitet Mått Källa Resurs Uppfölj 
1 Ökad samverkan inom ledning och 

styrning 

- Utveckla former för gemensam analys 

- Utveckla gemensam websida 

- Antal identifierade 

  utvecklingsområden  

- Antal genomförda   

  förbättringsarbeten 

 

 

Manuell uppföljn 

 

 

Övriga 

målområden 

Ledningskraft 

 

Gemensam 

analysgrupp 

 

Annika 

Wåhlin 

Årsbasis 

2 Ökad samverkan på individnivå inom 

hela LSVO:s verksamhetsområde 

Utveckla arbetet med vårdplanering och SIP 

 

Antal SIP:ar. Manuell uppföljn  Årsbasis 

3 Minska andelen 

återinskrivningar/undvikbar slutenvård 

(onödig) inom hela LSVO:s 

verksamhetsområde  

- Utveckla TRIAD-arbetet  

- Utveckla lokala form av Trygg hemgång 

- Utveckla arbetet med vårdplanering och SIP  

 

- Andel återinskrivna 

- Andel undvikbara vård- 

  tillfällen 

LT:s datalager 

 

Ledningskraft 

 

Annika 

Wåhlin 

Årsbasis 

 

 

4 Minska behovet av psykiatrisk 

slutenvård  

Utveckla arbetet med SIP - Antal individer  

- genomsnittligt antal 

  vårddygn 

- vårdtidens längd 

- återinskrivningar 

- antal SIP:ar 

LT:s datalager 

 

 

 

 

Manuell uppföljn 

Marie 

Söderström 

Årsbasis 

5 Barn och unga i Blekinge ska ha en 

fungerande livssituation på 

hemmaplan 

Utveckla det lokala samarbetet mellan 

kommun och landsting  

- Antalet SIP:ar 

- Andel återaktualiserade 

 

 

Manuell uppföljn 

Öppna jämf 

Nationella  

patientenkäten? 

 Årsbasis 

6 Funktionshindrade i Blekinge ska ha 

en fungerande livssituation på 

hemmaplan 

- Utveckla det lokala samarbetet mellan  

   kommun och landsting 

- Utveckla arbetet med SIP 

- Nöjdhet hos brukarna 

- Antalet SIP:ar 

Öppna jämförelser 

Manuell 

uppföljning 

 Årsbasis 

7 Minskad alkohol- och drogkonsumtion 

i Blekinge 

-  Lokalt förebyggande arbete i  

   samverkan/Folkhälsoråd 

-  Lokala alkohol- och  

   drogvaneundersökningar 

 

- Andel patienter där det 

  dokumenterats att man  

  vid besök tillfrågats om  

  sina alkoholvanor 

- Minskad drog-  

  konsumtion hos  

  ungdomar 

LT:s datalager 

Nationella 

mätningar 

Folkhälsorapport 

Manuell 

uppföljning 

 Årsbasis 

 


