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Utvecklingen för dem vi är till för 

 Fler äldre 

 Allt fler med långvariga 

sjukdomar och med flera 

samtidigt 

 Ojämlik hälsa 

 Fler som vill och kan agera 

som aktiva medskapare 

 

 



Utvecklingslinjer 

 Centralisering – decentralisering 

 Standardisering - individualisering 

 Likriktning – mångfald  

 Specialisering – ”vidvinkel” 

 Regelstyrning – kunskapsstyrning - innovation 

 IT-paradox (Se mer i rapport på 

http://www.iffs.se/publikation/nar-varden-blir-it-en-

underlagsrapport-till-ehalsokommitten/ ) 

 Försöker vi lösa framtidens utmaningar med gamla arbetssätt? 
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Utredningar och ny lagstiftning i 
urval 

 Den nya patientlagen – from 1 januari 2015 

 Rätt information i vård och omsorg – betänkande på remiss 

 Utredning om att utveckla högspecialiserad vård 

 Effektivare resursutnyttjande 

 E-hälsokommittéen 

 



Förutsättningar from 2015 - 
budgetpropositionen 

 Avveckling - ÖK om tillgänglighet, äldre och patientsäkerhet, 
utredning om vinst, mindre fokus vårdval och mångfald av 
vårdgivare 

 Kvar - Stöd patientlag, kunskapsstöd/uppföljning, psykisk hälsa, 
rehabilitering, sjukskrivning, kroniska sjukdomar 

 Nytt - Professionsmiljard, cancer (500 mnkr/år), 
förlossning/kvinnosjukvård (400 mnkr/år), hjälpmedel  

 Delvis nya styrformer – mindre prestationsbaserat, starkare 
koppling till profession, obligatoriska riktlinjer 



Utveckling på SKL 

 Fortsätter vara en utvecklingsaktör tillsammans med staten genom ÖK 

 Men behöver samtidigt utveckla mer långsiktigt stöd för ”landstingen i 
samverkan” 

Några exempel: 

 Ordnat införande av nya behandlingar  

 Verksamhetsanpassat kunskapsstöd – fokus långvariga sjukdomar. 
Nationella programråd och nationella kompetensgrupper.  

 Stöd för framtidens patientenkät 

 Stöd för utvecklad uppföljning och analys – ställningstagande våren-15 

 Ev. fortsatt strokekampanj – invånare bidrar i kunskapsstyrningen! 

 Kraftsamling hälsa? 

 Inera AB (e-hälsa) blir ev. ett bolag inom SKL på sikt 

 



Nationellt projekt för 
 bättre flöden  
fortsätter 2015 

 

 

 

 Minska slöseri med patienters tid 

 

 Förbättra patientsäkerhet, vårdkvalitet och effektivitet 

 

 Öka nöjdhet hos medarbetare  



Bättre flöde i vården  



Bättre flöde i vården  



Bättre flöde i vården  



Bättre flöde i vården  



Bättre flöde i vården  



 

19 landsting och regioner 
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Bättre liv för sjuka äldre 
 2010 - 2014 



Bättre liv för sjuka äldre  
Ett storskaligt förbättringsarbete 

 290 kommuner och 21 

landsting/regioner 

 12 000 enheter 

 500 000 medarbetare i vård och 

omsorg 

 Sjuksköterskor, läkare, 

omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, 

arbetsterapeuter, biståndshandläggare, 

dietister, logopeder, farmaceuter m fl 

 300 000 mest sjuka äldre och deras 

närstående 

 

 



Infrastruktur för samarbete och 
förbättringar 

 Struktur för gemensam ledning och styrning i alla län. 

 Årlig gemensam handlingsplan 

 Kvalitetsledningssystem 

 Systematisk uppföljning mot uppsatta mål 

 

 Ledningskraft 

 Utvecklingsledare i stödstruktur för evidensbaserad praktik 

 

Ordning och reda. Mötesplatser för dialog. Gemensamma mål 



Det har blivit skillnad för sjuka 
äldre – några exempel 

 20 000 äldre personer äter inte längre olämpliga läkemedel. 

 Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre i både 

kommuner och landsting. 

 Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – 25 000 

riskbedömningar görs varje månad. 

 Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och 

aggressivitet minskar. 

 Vård i livets slut förbättras 

 

 



Det har blivit skillnad för 
personalen 

 Undersköterskans arbete har blivit synligare och mer 

professionellt 

 Hot och våld minskar 

 Tusentals medarbetare har fått ett kompetenslyft 



Det finns mycket kvar att göra 

 Fortsätta det påbörjade arbetet. Kulturförändring. Från 

några till alla. 

 Öppen vård istället för vård på sjukhus. Integrerat 

arbetssätt i hemsjukvård 

 Bidra till maximal förmåga och självständighet – 

rehabilitering, fortsatt arbete med patientsäkerhet, 

förebyggande arbete, hjälpmedel och optimal behandling vid 

kronisk sjukdom. Alla ska erbjudas en plan 
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Fråga den äldre 
Webbkollen återinskrivna, ring upp och  

hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg 



Känner du dig trygg i dina vård och 
omsorgskontakter? Sjukhus ring upp 

  



Vårdplan – sjukhus ring upp 

  Hur har planeringen av vård och 

omsorg fungerat? 

 

 Finns en dokumenterad vårdplanering 

i journalen? 

 

 

 Finns en samordnad individuell plan 

(SIP)? 



Hemmasituationen, sjukhus ring 
upp 

  Vet du till vem du ska vända 

dig med eventuella frågor? 

 

 

 Vad är det som fungerar 

dåligt? 



En brytningstid… 

 Från sjukdom till hälsa 

 Från reaktiv till proaktiv och förebyggande 

 Från organisationsfokus till individens fokus 

 Från traditionell behandling till brukare och 

patienter som aktiva medskapare med stöd av 

teknik 

 Från enskilda vårdkontakter i  ”stuprör” till 

multiprofessionella team i en lärande och 

innovationsvänlig miljö 

 Från sjukhus till öppna vårdformer 

 




