
Reportage från seminariet Multisjuka äldre 2018 – hur löser vi utmaningen? 

Seminariet Multisjuka äldre 2018 – hur löser vi utmaningen? genomfördes den 25 oktober på Bonnier 

Conference Center i Stockholm. Seminariet anordnades av Dagens Medicin AGENDA och cirka 50 

personer deltog. Dagen innehöll ett flertal föreläsningar samt en paneldiskussion kring ämnet 

multisjuka äldre. Åhörarna uppmuntrades att vara aktiva under dagen och ställa frågor. Vid några 

tillfällen ombads åhörarna att besvara vissa frågor samt skicka in egna frågor via Mentimeter 

(https://www.menti.com/). En representant från styrelsen inom sektionen för Äldres Hälsa fanns på 

plats för att bevaka seminariet och här nedan följer ett reportage kring innehållet under dagen. 

Äldreomsorgsindustri 2.0 – vad krävs för att reformera vården av multisjuka äldre för att möta 

framtidens efterfrågan och behov? 

Seminariedagen inleddes med en presentation av Anders Ekholm, Vice VD på Institutet för 

framtidsstudier. Anders belyste initialt vikten av att begreppen sjukvård samt omsorg definieras. I sin 

presentation introducerades åhörarna kort i Cynefin Dave Snowdens systemanalys (Ordning, Kaos, 

Komplicerat, Komplext), vilken kan has i beaktande när man diskuterar uppbyggnaden av dagens 

vård och omsorg. Anders beskrev hur dagens vård och omsorg fortsatt är indelad i ”stuprören” 

landsting respektive kommun, vilket kan leda till att patienter ”faller mellan stolarna” och inte får 

tillgång till den hjälp de har behov av. Man försöker ofta tänka och arbeta efter en industrimodell när 

det gäller vård och omsorg (Ordning) trots att vård och omsorg oftast är ett så komplext system (det 

är sällan en patient endast har en sjukdom/ett problem som kan behandlas på bara ett givet sätt 

med ett givet resultat). Då vården och omsorgen är ett så pass komplext system så kan samma 

förutsättningar även ge olika resultat (exempelvis då det sällan går att förutse vad som kommer att 

ske i interaktioner mellan människor). Att även fortsättningsvis ha en viss ”stuprörsuppdelning” 

mellan landsting och kommun menade Anders dock ändå behövs (exempelvis för att en god 

specialistvård ska kunna finnas), men man behöver kunna koordinera sig över gränserna särskilt då 

det gäller gruppen multisjuka äldre. 

Presentationen riktade därefter in sig på digitalisering och den utveckling av ny teknologi som sker. 

”Teknologi kan ses som resultatet av samhällets utveckling men även som en katalysator för den 

fortsatta utvecklingen” (Benjamin Barber). Teknologiutvecklingen är grunden till välfärdsstaten och 

teknologin och verksamheterna behöver utvecklas tillsammans i ett sammanhang. Digitalisering 

verkar ha en potential till besparingar inom vård- och omsorg (ej inom direkta omsorgen utan mer 

inom administrationsområdet, exempelvis då det gäller dokumentation).  

Fallprevention omnämndes som en stor och viktig fråga att arbeta med inom vård och omsorg då 

fallolyckor leder till stort mänskligt lidande samtidigt som kostnaden för samhället är hög. När det 

gäller fallprevention beskrevs hur man med hjälp av teknologi skulle kunna förebygga fallrisk. 

Exempelvis skulle en digital avkänning med hjälp av stressensorer kunna göras för att 

uppmärksamma ostadighet/vinglighet hos en specifik patient (det vill säga varna för ökad fallrisk). En 

utredning kring patientens fallrisk skulle därefter kunna genomföras och relevanta åtgärder sättas in 

för att förebygga fall och fallskador för patienten.  

Under presentationen beskrevs även hur placebo har en stark läkekraft. Exempelvis kan en vacker 

miljö kring patienten ge en kortare rehabiliteringsperiod. Djur har också en läkekraft (robot och 

biologiska) som är viktig att ha i åtanke. Uppbyggnaden/utseendet på äldreboenden på 2000-talet 
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diskuterades också kort då kraven på boendena förändras. Äldreboenden på 2000-talet bör kanske 

ha exempelvis ett ekoperspektiv, erbjuda närodling, ha tillgång till kompost, nyttja 

solceller/vindkraft, klara elavbrott (backup), klara värmeböljor och så vidare. 

Anders avslutade sin presentation med att säga att vi bör ”använda den nya tekniken för att få mer 

lycka, meningsfullhet och handlingsutrymme för den som behöver det mest!”  

Att organisera och styra mot en samordnad vård och omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv 

Seminariedagen fortsatte med en presentation av Peter Nilsson, utredare på myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ansvarar för att genomföra 

granskningar exempelvis kring regeringens satsningar samt utvärdera hur kommun/landsting arbetar. 

Granskningarna görs ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. Kopplat till myndigheten finns 

ett patient- och brukarråd, vilket kan påverka vilka områden som ska granskas. Vid dagens 

seminarium presenterades den utredning kring samordning som myndigheten nyligen genomfört och 

som beskrivs i rapporten ”Från medel till mål – att organisera och styra mot en samordnad vård och 

omsorg ur ett patient- och brukarperspektiv”. 

Presentationen inleddes med en beskrivning kring hur en person med missbruk och psykisk ohälsa 

kan behöva ha samtidiga kontakter med upptill 15 olika aktörer (inom kommun, landsting och 

övriga)! Att ha i beaktande i sammanhanget är att patienten många gånger kan ha en låg förmåga att 

själv samordna sina insatser, vilket ökar risken att denne inte får den hjälp den behöver. Att det finns 

en väl fungerande samordning kring individen är därmed inte så svårt att förstå. Även andra 

patientgrupper kan ha behov av många samtidiga kontakter, däribland kan nämnas gruppen mest 

sjuka äldre, personer med funktionshinder (LSS), personer med psykisk ohälsa samt personer utsatta 

för våld i nära relationer.  

En enkätundersökning som myndigheten för vård- och omsorgsanalys genomförde får något år sedan 

pekade mot att de flesta i Sverige generellt sett är nöjda med sin vård. Undersökningen visade dock 

att många patienter upplevde att de inte fick hjälp av sin ordinarie läkare med att samordna sin vård 

och Sverige ligger efter vad gäller samordning om man jämför med andra länder. En fast läkarkontakt 

saknas exempelvis ofta i Sverige. Undersökningen pekade vidare på att 1/5 av patienterna upplevde 

sig ha fått motstridig information när de mött läkare eller annan vårdpersonal.  

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på samordning av vård och omsorg. Definitionen av 

samordning är dock inte entydig och flera olika begrepp förekommer. Däribland kan nämnas 

samordning, samordnad vård och omsorg, integrated care, kontinuitet, samråd, samarbete, 

koordinering, integrerade verksamheter, teambaserat arbetssätt, samverkan och vårdkedja. Det 

saknas med andra ord en enhetlighet och tydlig definition kring samordning trots att begreppet ofta 

diskuteras flitigt. Anmärkningsvärt är också att definitionen av begreppet ofta görs ur ett 

organisationsperspektiv, få av begreppen utgår från patienten/brukaren.  

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har i den tidigare nämnda rapporten definierat 

samordning på följande vis; ”Vården och omsorgen är samordnad när alla aktiviteter ingår i en väl 

fungerande helhet kring individen samtidigt som individen ges möjlighet att vara medskapande i 

aktiviteterna efter förmåga och preferenser”. Exempel på kvalitetsdimensioner som myndigheten 

satt upp är vidare:  



- får hjälp att ta nästa steg 

- kontinuitet (exempelvis vad gäller möte av personal) 

- inga onödiga upprepningar (exempelvis i samband med att patientens anamnes tas) 

- trygghet 

- ser till hela ens behov (att personalen inte bara ser en enskild diagnos utan ser hela individen) 

Samordning kan ske på många olika nivåer och myndigheten har identifierat sju medel för att uppnå 

en samordnad vård och omsorg. Dessa är: 

- normativ samordning som utgår från individens perspektiv 

- tjänstesamordning 

- professionell samordning (exempelvis att man arbetar i multiprofessionella team) 

- administrativ samordning (exempelvis samordning kring dokumentation) 

- organisationssamordning 

- finansiell samordning 

- systemsamordning 

I rapporten har myndigheten vidare analyserat sex lokala och fem nationella samordningsinitiativ, 

vilka anses vara exempel på lyckad samordning. Exemplen beskrivs mer ingående i rapporten men ur 

ett nationellt perspektiv har bland annat samordnad individuell plan (SIP) samt Nationell 

patientöversikt (NPÖ) valts ut. Generellt kan sägas att för de flesta av initiativen har professionell 

samordning varit ett centralt samordningsmedel. Få initiativ har syftat till att stärka den 

administrativa samordningen (exempelvis integrerad dokumentation och/eller att tekniskt 

kommunikationssystem använts).  

Hur ska vi då arbeta för att nå en god samordning? Tyvärr råder det brist på utvärderingar som 

undersöker nyttan för patienter och brukare i de exempel som beskrivs i myndighetens rapport. 

Utvärderingarna har oftast fokuserat på processer och organisation och inte utgått från patientens 

synvinkel. Myndigheten pekar mot att det i framtiden behövs mer utvärderingar kring satsningar som 

görs. Myndigheten har lämnat en rekommendation till regering och huvudnämnder inför framtiden. 

Riktad primärvård: Digital prediktion och proaktivt arbete med multisjuka äldre på vårdcentraler i 

Östergötland 

Seminariedagen fortsatte med en presentation kring ett forskningsprojekt kring riktad primärvård 

som genomförs i region Östergötland. Magnus Nord (allmänläkare, doktorand) och Gun Lindgren 

(vårdcentralschef) höll i presentationen. 

Projektet är ett samprojekt mellan region Östergötland och Linköpings universitet. Projektet 

innehåller ett huvudprojekt samt nio delprojekt, vilka arbetar med samma data. Projektet innefattar 

1 600 individer och nio vårdcentraler i regionen. Vårdcentralerna som ingår i studien har valts ut 

utifrån sin geografi, länsdel, storlek samt intresse av att delta i studien. 

Det kan konstateras att vi i Sverige har en växande äldre befolkning. De flesta äldre är friska/har en 

god hälsa, men de mest sjuka äldre konsumerar mycket sjukvårdsresurser (även om de ändå inte får 

nog med vård). Syftet med huvudprojektet i region Östergötland är att ”undersöka om prediktion av 

äldre med störst vårdbehov via en ”trappstege” av proaktiva differentierade vårdåtgärder redan i 



primärvård/kommunsjukvård får en mer kostnadseffektiv och kvalitativt bättre vård än sedvanlig”. I 

projektet har man valt att utgå från den befintliga organisationen på vårdcentralen.  

I projektet har man sökt efter riskpatienter i regionens vårddatalager. Ökad ålder, tidigare hög 

vårdkonsumtion samt vissa diagnoser har gett en sammanlagd ökad risk för patienten. Sökningen 

kombinerades sedan med en manuell hantering som utgått från personalens kliniska kompetens och 

som gett en slutgiltig prioritering/sortering av patienterna. Arbetet resulterade i 800 patienter + 800 

ytterligare vilka fungerar som kontroller. Urvalet skedde under april 2017. 

De patienter som valts ut har fått en inbjudan via telefon samt ett första samtal med sjuksköterska 

på sin vårdcentral (för genomgång av skörhetsbedömning kring patienten, ca 1 h långt möte). 

Därefter har en vårdplanering med teamrond genomförts och åtgärder har satts in utifrån individens 

behov.  

Sjuksköterska har i kontakten med patienterna använt sig av bedömningsstödet PASTEL (Primary 

Care Asessment Tool för Elderly) samt även ställt vissa öppna frågor till patienten (exempelvis kring 

hur denne ser på sin framtid och vad denne tror sig ha för behov av vård). Skörhetsbedömningen har 

utförts av sjuksköterska och läkare med hjälp av Clinical frailty scale. Clinical frailty scale är ett 

bedömningsinstrument som synliggör graden av frailty hos en patient där skalresultatet 1=Mycket 

vital till 9=Terminalt sjuk.  

En första uppföljning av projektet är inplanerad till januari 2019, uppföljning kommer sedan även att 

ske i januari 2020. Utfallsmått som används i projektet är sjukvårdskonsumtion samt 

läkemedelsanvändning (via vårddata) och livskvalitet, funktionsnivå, hjälpbehov, attityder till vården 

och samhället (via enkätsvar).  

Medelåldern på deltagarna i studien är ca 85 år och fördelningen mellan män och kvinnor är jämnt. 

Riskscoren för deltagarna var ungefär lika i kontroll- respektive interventionsgruppen. Nästan alla 

deltagarna bodde i eget boende och det var inte så många av dem som hade daglig hemtjänst. De 

flesta patienter skattades till låg eller lindrigt skör enligt Clinical frailty scale.  

Kliniska erfarenheter hitintills är att det varit en lång uppstartssträcka, att de sjukaste patienterna är 

svåra att fånga upp, att det funnits svårigheter att prioritera bland patienterna, att samarbete med 

hemsjukvård och vårdplaneringar behöver öka och att det finns ett stort engagemang samt 

förändringsvilja inom regionen. I framtiden önskar man utveckla prediktionen av patienterna och 

arbeta med att fånga upp patienter manuellt också. Man vill även gärna involvera hemsjukvården 

mer i projektet.  

Mer specifikt om vad som sker i studien samt delprojekten finnas att läsa om på www.liu.se. 

Samverkanslagen – så funkar den 

Maj Rom, projektledare på Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade under seminariet den 

nya samverkanslagen (Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2018) som trädde i 

kraft i januari 2018.  

Maj började sin presentation med en diskussion kring när vi egentligen ska vara på sjukhus. Vi kan 

konstatera att vård på sjukhus ska ges när det behövs, men att tillgången till en god vård i det egna 
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hemmet måste finnas. De flesta sköra äldre finns i hemsjukvård eller särskilt boende och en mindre 

del befinner sig på sjukhus. Forskning har också pekat på att när äldre är hemma så sover de bättre, 

rör sig mer och återhämtar sig snabbare.  

I Sverige finns utmaningar inom vården när det gäller tillgänglighet, relation/kontinuitet, planering, 

samordning, information och delaktighet. Antalet äldre beräknar ökas i framtiden. Välfärdsbehoven 

förväntas öka jämfört med idag och antalet personer i arbetsför ålder beräknas vara lågt. Dagens 

sjukhus är uppbyggda för behandling av akut sjukdom och är inte ”designade” för kronisk sjukdom, 

något som blir allt vanligare och som sjukhusen behöver kunna möta. 

Att äldre ska känna sig trygga och självständiga hemma upplevs som ett viktigt mål och den nya 

samverkanslagen kan enligt Maj ses som ett första steg i att börja arbeta på ett nytt sätt. I och med 

den nya lagen så får primärvårdens vårdcentraler en större aktiv roll i jämförelse med som tidigare 

slutenvård och kommun. Syftet med lagen är en trygg, säker och smidig övergång för patienten från 

slutenvård till öppen vård och omsorg. Befintlig hälso- och sjukvårdslag (HSL) och socialtjänstlag 

(SOL) om fast vårdkontakt samt samordnad individuell plan (SIP) ska tillämpas. 

Enligt Maj så är vi på väg mot ett förändrat arbetssätt, men det finns mycket kvar att göra. En 

dramatisk förbättring av utskrivningsprocessen har kunnat ses enligt henne (mindre 

överbeläggningar och snabbare utskrivningar), man har gått från misstro till samarbete och fler har 

fått en fast vårdkontakt. Samordnad individuell plan (SIP) har dock inte använts i den utsträckning 

det bör och det är något som behöver förbättras. Ur ett nationellt synsätt så är 

”stuprörsindelningen” mellan landsting och kommun inte lika tydlig längre utan ett större samarbete 

mellan organisationerna upplevs finnas. En mer omfattande utvärdering har dock ännu inte skett.  

Hinder och svårigheter som kunnat ses vid införandet av den nya samverkanslagen har enligt Maj 

varit: Ändringar av planerad utskrivning stressar omsorgen, högre tempo ställer nya krav, svårt för 

vårdcentralerna att bli ”dirigent” i processen, arbete med SIP är svårt, informationsöverföring och 

kommunikation. Framgångsfaktorer som kunnat ses är i sin tur: tillit, vilja att göra på det nya sättet, 

struktur för samarbete på olika nivåer med mötesplatser för dem som ska samarbeta, följsamhet till 

rutiner, trygg hemgång (kommunkoncept, arbetssätt för kommunen att ta emot patienter från 

sjukhus), IT-stöd, uppföljning och dialog.  

Maj Rom presenterade även ViSam, vilket är ett beslutsstöd för bedömning av patienter. Med hjälp 

av ViSam kan en bedömning av patientens hälsotillstånd ske på ett strukturerat sätt enligt stegen:  

Identifiering/bedömning –> Planering –> Utskrivning –> Uppföljning  

Verktyget kan enligt Maj minska antalet ”felinskickningar” av patienter till slutenvården. 

I slutet av sin presentation lyfte Maj att vi i Sverige behöver utveckla det proaktiva arbetet. För den 

som vill läsa mer kring ämnet så finns det på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida ett 

material kring detta; ”Proaktiv vård av sköra äldre – för dig som arbetar i primärvården”.  

 

 



Palliativ vårdfilosofi – en framtida strategi för bättre akut omhändertagande av den multisjuka 

patienten 

Johan Ejerhed, Medicinskt avdelningsansvarig läkare på Danderyds sjukhus, fortsatte seminariedagen 

med en presentation kring hur man på hans arbetsplats demenscertifierats enligt Silviahemmets 

certifiering. 

Johan började sin presentation med en diskussion kring begreppen ”den multisjuka patienten” (”En 

person som är 77 år eller äldre och som har minst två kroniska sjukdomar”) och den sköra patienten 

och kanske att skörhet/frailty är ett bättre koncept att definiera gruppen på?  Johan fortsatte med 

att belysa hur den äldre befolkningen beräknas öka i Sverige. En ökad skörhet ger en minskad 

överlevnad och större risk att behöva vård på särskilt boende. För den sköra patienten finns mer att 

ta hänsyn till än senaste guidlines – det kan vara komplext! Samsjuklighet, patientens förhoppningar 

och önskemål samt lokala förutsättningar påverkar bland annat. Den äldre patienten har många 

gånger många vårdkontakter och patienten riskerar att missas vid hälso-och sjukvårdens 

punktinsatser. Vården behöver ställa om för att bemöta denna patientgrupp bättre.  

Utmaningar som finns inom hälso- och sjukvården idag belystes också. Exempelvis att antalet 

personer med multisjuklighet och skörhet ökar, att medicinska beslut behöver fattas på mer än 

medicinska grunden och att vården och omsorgen är uppdelad på flera professioner och utförare. 

Johan lyfte att hälso- och sjukvården behöver anpassa sitt arbetssätt så att helheten beaktas i 

samband med varje vårdkontakt. Frågan är om ett palliativt förhållningssätt skulle kunna vara en 

strategi för hela sjukvården att arbeta på för att möta dessa utmaningar?! 

Den palliativa vårdfilosofin handlar inte om döden utan om att fokusera på livet. Att ha ett palliativt 

förhållningssätt innebär att ha en helhetssyn på människan genom att stödja individen att leva med 

värdighet och med största möjliga välbefinnande. Den palliativa vårdfilosofin är tillämpbart även i 

tidigt skede i en sjukdomsfas. 

Den palliativa vårdfilosofin ser på patienten utifrån fyra dimensioner: Fysisk, Psykisk, Existentiell och 

Social. Den palliativa vårdfilosofin är uppbyggd på fyra hörnstenar: Symptomkontroll 

(personcentrerad vård), teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation. Johan 

beskrev vidare hur man på hans arbetsplats praktiskt arbetat utifrån de olika hörnstenarna: 

 

Symptomkontroll/personcentrerad vård – För att medarbetarna ska kunna utföra sina uppdrag så 

måste de ha nog förutsättningar för att klara detta, exempelvis gällande kompentens, arbetssätt och 

miljö. På avdelningen har man bland annat sett över hjälpmedel, tillgång av aktiviteter samt sett över 

den visuella miljön (ledtrådar i miljön exempelvis med hjälp av färg kan underlätta för personer med 

kognitiv svikt att orientera sig i sin miljö).  

Teamarbete – För att nå en helhetssyn kring patienten krävs ett interprofessionellt teamarbete, 

vilket man arbetat enligt på avdelningen.  

Kommunikation och relation – God kommunikation inom samt utom arbetslaget är viktigt. På 

avdelningen har man exempelvis arbetat med upplägget på morgonronden och strävar där efter att 

det vid dessa möten ska finnas en god kommunikation och inte vara en läkarmonolog.  



Närståendestöd – Närstående bör ses som en viktig resurs och som en i teamet om de får rätt 

information och stöd. På avdelningen har man bland annat arbetat med att informera anhöriga om 

exempelvis akut förvirring respektive demenssjukdom som kan uppstå hos äldre.  

En uppföljning efter att vårdfilosofin införts på avdelningen har genomförts. I denna kunde man se 

att införandet av den palliativa vårdfilosofin bland annat lett till ett ökat förtroende för personalen 

och en bättre atmosfär på avdelningen. 

Om man önskar läsa sig mer kring demenssjukdom och palliativ vård finns flera webbaserade 

utbildningar tillgängliga, exempelvis via Palliativt kunskapscentrum Stockholms Läns Landsting och 

Svenskt Demenscentrum.  

Äldrestandarden – ett verktyg för kvalitetsarbete i äldreomsorgen 

Seminariedagen fortsatte med en presentation av Stefan Lundberg, ordförande i Swedish Standard 

Institutes, SIS. Stefan började med att belysa att det vid en viss utvecklingsnivå av en verksamhet blir 

intressant med en standardisering. Detta exempelvis då det börjar bli: 

- Fler och fler regler, vägledningar, kunskapssammanställningar 

- Olika utförare – offentliga, privata exempelvis 

- Behov av att kunna göra jämförelser – konkurrens 

- Lära av varandra – ”best practise” – samverkan 

- Viktigt för äldre att kunna ställa krav som konsumenter 

- Ekonomi och effektivitet blir allt viktigare 

- Tydligare/ökade krav på att kunna verifiera kvalitet 

- Gemensamma verktyg för uppföljning och utveckling blir allt viktigare 

- Som utförare medverka till socialt ansvarstagande (ISO 26000:2010)  

Stefan fortsatte därefter med att presentera Äldrestandarden vilken publicerades år 2014 och kom i 

en korrigerad version i januari 2018. Standarden är en vägledning med syfte att skapa en tydlighet 

om vad som karaktäriserar en god kvalitet i vården och omsorgen kring äldre i hemmet respektive i 

särskilt boende. Standarden kan användas i kvalitetsarbetet, vid upphandlingar och vid certifieringar. 

Man kan läsa mer kring Äldrestandarden på 

https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/tjanster/tjanster/ss8725002015/  

Stefan fortsatte därefter med att belysa vad som i övrigt är på gång i Sverige och pekade på att det i 

nuläget pågår arbete bland annat kring;  

SIS/TK 602 Patientdelaktighet i personcentrerad vård  

SIS/TK 597 Kvalitetssäkring av HVB  

SIS/TK 599 Kvalitetssäkring inom LSS  

SIS/TK 574 Trygghetskedjan för trygghetslarm 

Regeringens strategi för standardisering har också kommit och regeringen ska verka för att främja 

standardisering inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården.  

Stefan belyste även vad som är på gång i Europa och pekade på att det i nuläget pågår arbete med 

nationella standarder. De flesta länder har en tydlig uppdelning mellan HSL och SOL.  

https://www.sis.se/produkter/foretagsorganisation/tjanster/tjanster/ss8725002015/


Stefan belyste även kort området välfärdsteknologi och ett pågående europeiskt forskningsprojekt 

(Progressive Standards around ICT for Active and Healthy Aging).  

Lena Bjuhr Erngren, kvalitetschef i Sigtuna kommun, fortsatte därefter med att tala om hur man 

praktiskt arbetat med Äldrestandarden i Sigtuna kommun.  

Sigtuna kommun består av städerna Märsta, Arlanda, Rosersberg och Sigtuna och Sigtuna kommun 

var först i Sverige med att få ett certifikat enligt den nya standarden. Man ville skapa ordning/reda 

och få en tydlig struktur och började därmed i september 2017 ett utvecklingsarbete enligt 

Äldrestandarden på vård- och omsorgsboendet Ymer. Att man valde just det boendet kom av att 

resultaten enligt Öppna jämförelser där var lite lägre i jämförelse med övriga enheter inom 

kommunen och man därmed ville göra en förändring/förbättring på det boendet.  

Utvecklingsarbetet på Ymer började med en genomgång av Äldrestandarden med ansvariga chefer 

samt medarbetare på boendet. Ett aktivt arbete med Äldrestandarden följde därefter och man har 

bland annat tydligt arbetat med standarden vid APT och dialogmöten. Ledorden för arbetet har varit 

ledarskap, ledarskap, ledarskap. En utvärdering kring arbetet pågår. Resultaten hitintills pekar mot 

att känslan av trygghet och förtroende har ökat, bemötandet är bättre och delaktigheten har ökat. 

Arbetet har bidragit med en struktur, ordning/reda och ett förbättrat ledarskap. En positiv stämning 

på arbetsplatsen upplevs och medarbetarna har uttryckt en känsla av stolthet för det arbete som 

gjorts. 

Blir då vården/omsorgen bättre av certifikat? Lena menar att så inte är fallet, en standard behöver 

inte göra det bättre. Att det finns ett tydligt ledarskap inom verksamheten och att det genomförs 

strukturerade uppföljningar lyfts dock som viktigt. Att vara certifierad gör att man externt granskar 

verksamheten minst 1 g/år och att arbetet inte blir så personberoende. I Sigtuna kommun så 

fortsätter arbetet enligt Äldrestandarden och förhoppningen är att fler särskilda boenden och även 

hemtjänstområden ska kunna certifieras enligt standarden i framtiden.  

Samverkan för multisjuka äldres välbefinnande har förbättringsområden 

Dagen fortsatte med en presentation av Ann Bergman från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 

Ann beskrev hur IVO förra året genomförde ett nationellt projekt med fokus på samverkan för äldre 

boende i ordinärt boende. Syftet med projektet var att förbättra samverkan och ansvarsfördelningen 

mellan olika aktörer så att vården utgår från individens behov. Syftet var även att bidra till ett 

lärande och förbättringsarbete med egenkontroll för att förbättra samverkan med andra vårdgivare 

och leda till en god och säker vård för patienten.  I projektet genomfördes ett nationellt urval utifrån 

resultaten i Öppna jämförelser och i projektet planerades för en tillsyn i två kommuner inom varje 

region. Vårdcentraler med flest listade äldre valdes ut och kontakt med dem samt deras olika 

samverkanspartners togs.  

Inspektionerna genomfördes sedan i dialogform. Vårdgivarna fick ta del av ett webinarium inför 

granskningen och de fick också själva granska sin verksamhet och ta del av en enkät kring hur 

patientorganisationer upplevt samverkan. I projektet fick vårdcentralerna även ta del av varandras 

material. Två dialogmöten med fyra vårdgivare genomfördes under projektet. Vid dessa arbetade 

man, utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv, med att; Identifiera risker –> Utreda och analysera och 



sammanställa –> Vidta förbättrade åtgärder –> Uppföljning av vidtagna åtgärder. I arbetet låg fokus 

på samverkan. 

Nationellt fann IVO att vårdgivarna hade dokumenterat hur det organisatoriska ansvaret för 

patientsäkerhetsarbetet var fördelat i verksamheten, forum för regelbundna samverkansträffar 

fanns, det systematiska patientsäkerhetsarbetet kring samverkan skedde ofta över 

verksamhetsgränserna samt att avvikelse- och klagomålshantering ofta skedde i samverkan. 

Inspektionen för vård och omsorg kunde dock se att det fanns utrymme för förbättring. Det fanns 

bland annat brister vad gäller informationsöverföringen mellan olika verksamheter, det fanns brister 

i egenkontrollen av samverkan samt att vårdgivarna behövde förbättra de uppföljningar som görs av 

vidtagna åtgärder. Generellt kan sägas att samverkan också försvåras om fler aktörer är involverade. 

Mer om projektet går att läsa på www.ivo.se  

Paneldiskussion; Hur skapar vi en trygg och säker vårdkedja? 

Seminariedagen fortsatte med en paneldiskussion kring hur vi skapar en trygg och säker vårdkedja. I 

paneldiskussionen deltog Ann Johansson (vice förbundsordförande Vårdförbundet), Karin Båtetson 

(förste vice ordförande Läkarförbundet), Ann-Marie Högberg (förbundsordförande Anhörigas 

riksförbund), Anna Werkelin Ahlin (Samhällspolitisk chef, PRO), Maria Nyman Stjärnskog (Regionråd 

och ordförande för sjukhusen i områden Kryh) och Ulf Prahl (Inspektör, Inspektionen för vård och 

omsorg).   

Ann Johansson från Vårdförbundet började med att belysa vikten av att vården för sköra äldre är 

sammanhållen och pekade på att vi bör gå från ett organisationsfokus till ett mer individfokus, att vi 

behöver gå från sjukdom/diagnos till hälsa. Enligt Vårdförbundet behöver vården utformas mer efter 

personen och det krävs politiskt mod att styra om vården. Dagens sjukhus är byggda utifrån 

akutsjukvård, medan de flesta äldre bor hemma eller i sitt särskilda boende. Vårdförbundet uttryckte 

att individen behöver ha den vård/omsorg som finns i lokalsamhället. De pekade även mot att vi 

behöver arbeta mycket mer med förebyggande åtgärder. 

Karin Båtetson från Läkarförbundet fortsatte med att beskriva de organisatoriska murar som finns 

idag och hur dessa murar behöver tas bort. Enligt Läkarförbundet behövs en fast läkarkontakt för att 

få en medicinsk kontinuitet. Läkaren behöver vidare ha kompetensen om patientgruppen och gärna 

vara utbildad geriatriker, ej ”bara” primärvårdsläkare. Teamarbete behövs och 

distriktsjuksköterskornas profession behöver stärkas. Enligt Läkarförbundet behövs vidare fler 

vårdplatser på sjukhus för att patienterna ska kunna få snabba åtgärder och minskad väntetid. Att 

det inom vården idag råder en hög personalomsättning och brist på personal ger stora problem. Att 

ha en personalkontinuitet och en god kompetensnivå lyfts som betydelsefullt och det lokala 

chefsskapet anses viktigt.  

Ann-Marie Högberg fortsatte därefter med att berätta hur Anhörigas riksförbund är ett riksförbund 

för alla anhöriga oavsett ålder/sjukdom/funktionsnedsättning. De flesta anhöriga är i arbetsför ålder 

(medelålders, barn till sjuka äldre). Anhörigas riksförbund lyfte i diskussionen hur vård/omsorg i stor 

utsträckning utförs av anhöriga och att insatserna oftast tas för giva (mer eller mindre uttalat). En 

vårdnadsplikt för anhöriga finns inte i Sverige, men med rätt förutsättningar/rätt stöd så vill många 

anhöriga hjälpa till och anhöriga har många gånger kunskaper/erfarenheter som är viktiga för vården 

http://www.ivo.se/


att ta vara på. Anhörigas situation behöver tas i beaktande och det är viktigt att den anhörige ges det 

stöd denne behöver. Enligt Anhörigas riksförbund så är samordningen det anhöriga upplever som 

jobbigast och att man inom vården arbetar för en god samordning är därmed centralt.  

Anna Werkelin Ahlin (samhällspolitisk chef, PRO) fortsatte med att tala om hur samordning är 

centralt för att vården för multisjuka äldre ska fungera. PRO bidrar med att erbjuda aktiviteter för 

sina medlemmar samt genomföra intressepolitik. PRO lyfte i diskussionen även de anhörigas roll och 

hur de fått mer ansvar för samverkan. För att uppnå en god vård och omsorg behöver man se 

helheten kring patienten och kontinuitet inom alla verksamheter är något som lyfts som viktigt. PRO 

lyfte vidare hur det inom dagens hemtjänst kan vara svårt med rekrytering av personal, att 

kompetensnivån inte upprätthålls och att språksvårigheter kan förekomma.  

Maria Nyman Stjärnskog (Regionråd och ordförande för sjukhusen i områden Kryh) fortsatte 

diskussionen med att berätta hur man i Skåne arbetar med samverkan mellan vårdgivare. Bland 

annat har mobila team byggts upp och gemensamma utbildningsinsatser har genomförts. Arbetet 

som påbörjats bör kunna fortsätta även efter valresultatet i år. Att fokusera på individen och inte 

fokusera på betalningsansvar samt att både jobba här och nu som långsiktigt lyftes vidare som 

viktigt.  

Ulf Prahl (Inspektör, Inspektionen för vård och omsorg) lyfte i sin tur hur informationsöverföring ofta 

omnämns i diskussionerna kring en trygg och säker vårdkedja. Det behövs en helhetssyn kring 

individen (både utifrån HSL och SOL). Samverkan och informationsöverföring kan vara svårt att få att 

fungera bra över hela vårdkedjan och är en viktig fråga att arbeta med. Även arbete med 

avvikelsehantering är av vikt.  

Ny teknik ska hjälpa och förbättra vården för multisjuka äldre 

Seminariedagen avslutades med en presentation av Göran Larsson (forsknings- och 

utbildningsdirektör, adj. Professor) samt Mikael Lilja (allmänläkare, med dr.) från region Jämtland 

Härjedalen.  

Göran och Mikael började med en presentation av regionen Jämtland Härjedalen. Regionen Jämtland 

Härjedalen står inför stora utmaningar då det är en glest befolkad region med långa geografiska 

avstånd. Jämtlands län är den mest ”glesbygdstäta” regionen i Sverige, cirka 130 000 invånare, och är 

till ytan lika stor som Belgien. I regionen finns ett sjukhus, beläget i Östersund, och en väl utbyggd 

primärvård. Region Jämtland Härjedalen har en demografisk utmaning att ta i beaktande då 

befolkningen blir allt äldre och det finns färre i arbetsför ålder. Regionen har en ålderdomlig 

befolkning i jämförelse med resten av Sverige. Den åldrande befolkningen konsumerar sjukvård men 

genererar låga skatteintäkter.  

De långa avstånden och en samtidigt begränsad ekonomi har lett till ett behov av att tänka nytt när 

det gäller vård- och omsorg och ett antal projekt för utvecklande av befintlig och ny teknik pågår 

inom regionen. En distansoberoende teknik behöver användas för att föra vården närmare 

patienterna och det behövs kostnadseffektiva lösningar som bemöter den åldrande befolkningens 

behov. 

 



I region Jämtland Härjedalen har ett E-hälsocentrum startats som ett initiativ för att klara de 

utmaningar som finns. E-hälsocentrum är en unik samverkansplattform för utveckling av 

eHälsa/mHälsa och är en mötesplats för landsting, kommuner och näringsliv för att driva eHälsan 

vidare. Att både beställare och utförare finns under samma tak upplevs ge en synergi och 

samproduktionen sker i en kreativ miljö. Regionens externa projektkontor har också flyttats dit. Är då 

e-Hälsa lösningen för alla problem? Nej, så enkelt är det inte menar Göran och Mikael men vi 

behöver tänka lite nytt när vi ser på dagens hälso- och sjukvård (ej tänka bara stuprörsindelningar). 

När tekniska lösningar diskuteras så är det också viktigt att beakta kontexten – vad är syftet, för vem 

osv. Vi behöver behålla det som är bra i det gamla systemet och lägga till nya sätt att arbeta på. 

Regeringen har vidare som mål att Sverige ska bli världsledande på e-hälsa fram till 2025, något 

Göran och Mikael tror att vi kommer att uppnå, men kanske att Sverige sen bli omsprungna av andra 

länder som fortsätter att utvecklas medan vi avstannar?  

Många äldre har en multisjuklighet som Göran och Mikael menar att tekniken skulle kunna hjälpa oss 

att hantera på ett bra vis. För om vi kan nå ett bättre omhändertagande av ”mängdproblemen” i 

hälso- och sjukvården så skulle resurser kunna lösgöras för att arbeta med de stora och komplexa 

fallen som många gånger finns vid multisjuklighet. Digitalisering kan göra att vården kommer 

närmare patienten vid exempelvis undersökningar/uppföljningar. Problem som behöver beaktas är 

dock: juridiska problem, ersättningsmodellen, bristande standardisering, bristande validering, 

vidmakthållande av tekniken, ansvarsfrågan och höga initialkostnader. Den största utmaningen som 

Göran och Mikael ser är dock avsaknaden av en ny organisation som ska göra detta. 

Göran och Mikael fortsatte med en presentation av Horizon 2020 (C3 Cloud). Horizon 2020 (C3 

Cloud) är ett samarbetsprojekt för att möta behoven i vården av multisjuka (ett EU-projekt). Målet är 

att utveckla en ny mjukvara för personligt skräddarsydda vårdguider för multisjuka patienter. Den ska 

bland annat kunna läsa ut data i patientens journal som är viktiga för situationen och ge förslag på 

vilken behandling patienten kan behöva. Den ska också fungera som en kommunikationslänk mellan 

olika vårdgivare så att alla vet samma sak och alla är överens. En del i den skräddarsydda vårdguiden 

innebär också en ökad delaktighet för patienten i sin vård. En skarp testning av systemet kommer att 

påbörjas under februari 2019 och patientrekrytering pågår i nuläget. Inklussionskriterier i projektet 

är en ålder på minst 65 år och en viss datavana.  

Göran och Mikael avslutade sin presentation med en kort diskussion kring hur framtidens vård kan 

komma att se ut. Vilka nya yrken och utbildningar behövs? Hur ska ett nytt sjukhus se ut när vi inte 

ens vet hur digitaliseringen påverkar vården 5-10 år framåt? Kommer universitet/högskolor kunna 

hänga med i den snabba digitaliseringsprocess som precis börjat? Enligt Göran och Mikael finns det, 

sett ur ett nationellt perspektiv, en tröghet i systemet. Inom region Jämtland Härjedalen finns dock 

korta beslutsvägar och regionens politiker ”är med på tåget”, vilket underlättar förändringarna.  
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