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Samverkan - Våra behov
• Ökad kunskap och kännedom om varandra
• Fokus på samhället - att nå effekt
• Gemensam modell för Inriktning och Samordning
•
•
•
•

Oberoende av händelsetyp
Oberoende av hanteringsförutsättning (planerad/plötsligt inträffad)
Fungera både i vardag och kris
Hantera samverkan i flera nivåer

• Från person till funktioner
• Gemensamma resurser/funktioner
• Övning

37 aktörer i samverkan

Att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar för regionens
medborgare både till vardags och i krissituationer genom att:
•
•

stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner
förebygga och minimera oönskade effekter av kända eller plötsligt inträffade händelser, olyckor och kriser

Regional samverkansmodell
Aktiverat läge

Ordinarie läge
”Personer”

Aktörer

”Funktioner”

Regionalt inriktande
Organisatoriskt övergripande mandat
Inrikta, ramsätta, prioritera

Regionalt samordnande
Mandat att samordna inom ram,
Identifiera, analysera, samordna bära hem och
omsätta i intern koordinering

Verkställande
Mandat utifrån rutiner, praxis och behov
Verkställa enligt uppdrag

Aktörer

Förhållningssätt - så når vi målet
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med samhällsfokus – Vi blir snabbare och starkare
Utökat eget ansvar – Agera, aktivera, genomföra, delta
I vardag och kris – Igenkännande, lärande, färdighetsträning
Samverkan i flera nivåer – Säkra både Inriktning och samordning
Från person till funktioner – Tillgänglig, robust, personoberoende
Gemensamma resurser – Effektfokus, neutrala, delaktighet

Verktyg för samverkan
•
•
•
•
•

Processer, metoder, rutiner
Tekniska stöd (Telefoni, WIS, RAKEL)
Mallar
Koordineringsresurser
Samverkanslokaler

Gemensamt arbete Covid 19
Gemensamma frågor just nu

Bedriva sjukvård i länet utifrån
förutsättningarna i situationen

Region Stockholm

Samordnad kommunikation
Regional lägesbild
Materialförsörjning
Omfallsplanering och analys

Säkerställa att länets aktörer
samordnas och svara för de
statliga kontakterna, rapportering
till regering

Länsstyrelsen

Påverkan på samhällsviktig verksamhet
Värdig hantering av avlidna
Samverkan
Stockholmstockholmsregionen

Länets
kommuner

Räddningstjänster

Trafikaktörer

Bedriva inriktning samordning och
koordinering på regional nivå

Allt ansvar ligger
kvar- men vi löser
gemensamma
problem tillsammans.

Polis

Försvarsmakt

SOS ALARM

Ny information i kursiv stil

Corona virus
Lägesbild Samverkan Stockholmsregionen) 2020-04-16 kl. 16:30

Fakta

Planeringsförutsättningar (20 04 14)

•

Regeringen uppdrar (20 04 14) åt Socialstyrelsen att identifiera de grupper som löper störst risk för att drabbas av ett allvarligt
sjukdomsförlopp vid insjuknande. Uppdraget ska redovisas senast den 17 april (här)
• Det tillfälliga inreseförbudet kommer att förlängas i 30 dagar till den 15 maj (här)
• Regeringen föreslår att 100 miljoner avsätts till forskningsinsatser kopplade till bekämpningen av viruset. Fokus ska vara på
insatser som inom kort kan ge resultat i form av nya produkter eller metoder med syfte att begränsa spridningen och effekten av
viruset (HÄR)
• Regeringens beslut och initiativ med anledning av Corona utbrottet. (HÄR)
Regionalt
• Trafikförvaltningen har identifierat begynnande trängsel på specifika tider. Bilateralt arbete pågår för att hitta förebyggande och
hanterande lösningar.
Region Stockholm - Inriktning RSSL
• Stockholms län har viss ledig kapacitet i intensivvård och slutenvårdsplatser men har ett fortsatt kontinuerligt inflöde av
patienter.
• Antalet bekräftade fall ökar. En anledning till detta är sannolikt adderingen av personalprovtagning, detta innebär att statistiken
kan komma att öka dramatiskt. Detta innebär inte fler antal svårt sjuka utan att utan att mindre sjuka alternativt symptomfria
når in i statistiken.
• Pågående pressträff från Region Stockholm rörande att Region Stockholm ännu inte kan bekräfta en platå i smittspridningen
Region Stockholm LSSL –SLSO ()
• Förbereder förslag till beslut för RSSL för att patienter som överförs (från sjukhusen till boenden) ska provtas för att utesluta
vidare spridning.
• Behov av att genomföra ett bredare möte med kommuners medicinskt ansvariga sköterskor (MAS) med fokus på
erfarenhetsutbyte - preliminärt den 20/4 kl 13:00.
• Status särskilda vårdplatser; Uttrycker en trygghet att veta att det finns ytterligare kapacitet i systemet men nuvarande kapacitet
i form av Spånga och Farsta bedöms vara tillräckliga.
• Har i veckan diskuterat frågan kring en utsatt situation bland hemlösa och en befarad smittspridning. Fråga till kommunerna om
det finns handlingsplaner på enskild nivå eller på gemensam nivå?

Situationen medför att vi är i en hårt belastad fas med akuta skeenden. Vid punkten när hälso-och sjukvårdens kapacitet
understiger akuta behov kommer belastningen på kommuner och övriga samhället bli omfattande.
Förmågan att snabbt kunna byta tidsskala är nödvändig och situationen kräver beredskap och förmåga till snabba
avstämningar kring beslut och åtgärder mellan parterna.
Samordnad kommunikation och tydliga budskap är en avgörande faktor för hur vi samlat möter den nya situation och stödjer
samhället och enskilda.
Fortsatta osäkerheter kring tidsutdräkt och konsekvenser och kommande beslut. Detta kräver analysförmåga och beredskap
för omläggning av strategier samt att arbetet bedrivs i ett nära arbete mellan parterna.
Identifierade behov
• Säkra genomförande av särskild samarbetsform SLSO-kommuner.
• Säkra tillgång till skydds-och förbrukningsmateriel.
• Säkerställ etiskt och värdigt omhändertagande av avlidna
• Identifiera gemensamma alternativa scenarier och konsekvenser.
• Planering för vårdbehov som överstiger kapaciteten i hälso-och sjukvård.
• Planering för personalbortfall om 40% + 20% kopplat till beslut.
• Beredskap för frekventa avstämningar och beslutskoordinering i etablerade samverkansforum.
.
.

Inriktning (antagen 20 04 14)

Kommunikation

Utifrån nationella riktlinjer och regionala inriktningar hantera nuvarande hårt belastade situation med ambition om
grundläggandekvalité på samhällets mest prioriterade funktioner med en tidshorisont på 3 månader i denna fas + 3 månader för
initial återgång. Detta genom att:
-Agera samordnat i den belastade situationen av fortsattökad smittspridning, omfattande personalbortfall och störningar i
leveranser.
-Förbereda aktörer och samhället för omfattande kapacitetsbrister i sjukvården, med prioriteringar som medför att sjuka/svårt sjuka
patienter enbart får tillgång till enklare vård/omsorg utanför sjukhus.
-Säkra länets tillgång till skyddsutrustning och förbrukningsmaterial.
-Aktivt och proaktivt analysera samt agera utifrån länets samlade behov.
-Hålla beredskap för att nationella beslut kan komma med kort varsel och att andra händelser kan ske.
-Vidmakthålla fokus på att skapa trygghet och förtroende hos allmänheten att samhället har förmåga att hantera och agera i den
nya situationen
-Aktiverat läge med fortsatt stort behov av lägesföljning, och rapportering och kommunikation, fokus på analys och fördjupad
samordning utifrån inriktning samt säkrad operativ förmåga.

Aktuell kommunikativ inriktning:
• Håll i kommunikation av grundbudskapen - alla har ett ansvar för att minska smittspridningen - stanna hemma när du är
sjuk, tvätta händerna, håll avstånd, skydda äldre och sårbara.
•För att få fortsatt följsamhet till rekommendationer, försök involvera och engagera medborgare.
• Sprid fortsatt budskap och material i alla kanaler och på olika språk för att nå ut till alla, använd även gärna egna
ambassadörer.
• Kommunicera om stöd som finns för oroliga, anhöriga och ensamma - lokalt, regionalt och nationellt.
• Beskriv insatser som görs - myndigheterna arbetar och agerar tillsammans på alla nivåer för att hantera situationen och
stödja verksamheter i samhället.
Se bilaga Samordnad kommunikation för övergripande inriktning, budskap och kommunikationsstöd

Regional samverkanskoordinator: Ola Slettenmark
Samverkansperson SSR: Kerstin Hägg
Regional kommunikationskoordinator: Malin Ljunggren
Lägesbild: Kerstin Hägg

Definierade behov av åtgärder utifrån antagen inriktning samt ytterligare identifierade behov
Aktörsgemensamt arbete utifrån antagen gemensam inriktning Corona (20 04 14)
Implementering av särskild samarbetsform SLSO-kommuner

Integrering av länets samlade behov av försörjning av skyddsutrustning och
förbrukningsmaterial.
Säkerställ etiskt och värdigt omhändertagande av avlidna
Nivåorienterade samverkanskonferenser för avstämning av inriktning, samordning av
åtgärder och budskap/kommunikation.

-Bedriva analys av ekonomi, konjunktur och alternativ händelseutveckling
-Upprätthålla en samordnad kommunikation med tydliga budskap och hänvisning till
bekräftad information hos ansvariga myndigheter i syfte att upprätthålla förtroende,
uppnå önskade beteenden, minska smittspridning och oro.
-Aktivt arbeta för att lyfta länets samlade behov i rapportering till nationell nivå.

Varje aktörs arbete
Säkrar beredskap för ökad belastning och operativ hantering.
Förbereder sig på en situation med omfattande kapacitetsbrist i sjukvården samt stort
personalbortfall i egen organisation

Identifierade regionala behov 20 04 16
Behov av samordnat budskap gällande firande av
Valborgsmässoafton i länet.
Behov av samordnat budskap gällande studentfirande i länet.
Behov av kontaktuppgifter till särskilda boenden i kommunerna
Alla kommuner lämnar kontaktuppgifter (gärna funktionsadresser
om möjligt) till särskilda boenden inom det geografiska området till
stabass.stockholm@lansstyrelsen.se med kopia till
info@samverkanstockholmsregionen.se
Handläggning av hemlösa relaterat till Covid 19
LSSL RSSL har en fråga (medskick) till kommunerna gällande
handläggning av hemlösa relaterat till Covid-19.
Finns handlingsplaner hos enskilda kommuner eller en gemensam
handlingsplan? Om inte, arbetar man med frågan? Vi kan här
befara både en smittspridningsrisk och ett mörkertal
Behov av inventering rörande kommuners arbete och eventuella
handlingsplaner

Säkerställer intern informationsspridning.
Ser över den egna prioriteringsordningen, bemanning och beroendekedjor samt
konsekvensbeskrivning till stöd för den gemensamma hanteringen/analysen.

Har du frågor, funderingar eller tillägg till lägesbilden?
Maila: stabass.stockholm@lansstyrelsen.se eller info@samverkanstockhlmsregionen.se

Regional samverkanskoordinator: Ola Slettenmark
Samverkansperson SSR: Kerstin Hägg
Regional kommunikationskoordinator: Inger Frendel
Lägesbild: Kerstin Hägg

Gemensamma uppdrag:

Exempel pågående gemensamt arbete – Coronavirus

Samordnad kommunikation
Kommunikationssamordningskonferens genomfördes 20 04 09 kl 11:00 med syfte att följa upp pågående arbete med
kommunikationskampanjer och identifiera behov av kommande arbete inför bland annat påskhelgen.
Regional lägesbild
Löpande rapportering sker till MSB och Regeringskansliet genom Länsstyrelsens försorg.
Gällande den regionala lägesbilden som delas med länets aktörer så kommer detta även fortsättningsvis att delas två
gånger i veckan (Måndagar(utan föregående möte) och torsdagar)
Materialförsörjning
Funktionen under veckan inlett det nya samarbetet med RSSL. Kommunerna rapporterar dagligen in antal bekräftade
och misstänkta Covid-19 brukare. Den informationen innebär att kommunerna är med i regionens analyser, prognoser,
inköp och fördelning. En bra start denna vecka samarbetsmässigt och även materiel tilldelningsmässigt.
Omfallsplanering och analys
Remiss på de fördjupande omfallsanalyser som tagits fram inom ”geografisk karantän” och ”stängning av skolor” har
skickats ut till länets aktörer (samordnande nivå) med svarstid 17 april till länsstyrelsen.
Arbetsgrupp Corona Planering och inriktning genomförde sitt regelbundna möte 20 04 14 med fokus på
lägesavstämning och uppstart av analysarbetet att återgå till ett ”nytt normalläge”.
Tema för möte den 21/4 kommer vara återkoppling remiss omfallsplanering geografisk karantän samt skolstängning
samt vidare arbete med analys återgång till nytt normalläge.
Påverkan på samhällsviktig verksamhet
Ingen rapporterad påverkan utöver materialförsörjningen samt bemanning.
Värdig hantering av avlidna
Ett uppföljande möte genomfördes mellan berörda aktörer(Svenska kyrkan, Region Stockholm, Stockholm stad, Sveriges
auktoriserade begravningsbyråer och Sveriges kyrkogårds och krematorieförbund) Inom uppdraget har ett antal
huvudspår identifierats. Dessa är bårhuskapaciteten inom Region Stockholm, begravningshuvudmännens kapacitet
samt kommunikation med syfte att öka takten i processen för begravningar. Beslutande åtgärder handlar i stort om
att ta fram ett prognosmaterial, säkerställa en regional kapacitet och kommunicera i syfte att öka takten och processen
flödet för begravningar.

Har du frågor, funderingar eller tillägg till lägesbilden?
Maila: stabass.stockholm@lansstyrelsen.se eller info@samverkanstockhlmsregionen.se

Mötesrytm för det regionala gemensamma arbetet Dag

Aktivitet

Återrapportering

Måndag

Löpande avstämningar avstämning med Lst
stab, RSSL, LSSL samt inkomna avvikelser till
Samverkansstaben

Lägesbild i WIS

Tisdag

Arbetsgrupp Corona planering och
inriktning 09:00-12:00

Beslutssammanställning i WIS

Onsdag

Presidiemöte vid behov

Torsdag

Samordnande forum Corona 16:30

Lägesbild i WIS

Fredag

Inriktande forum 11:00 – genomförs enligt
plan

Beslutssammanställning i WIS

Lördag
Söndag

Utöver detta genomförs dagliga stabsorienteringar och lägesavstämningar
mellan gemensamma funktioner.
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