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Framtidens  

Hälso- och sjukvård 
 

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 
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Tio utmaningar för  

Landstinget Blekinge 

Befolkningsförändringar 

Ojämlik hälsa 

Folksjukdomar 

Hållbarhet 

Förväntningar Maktförskjutning 
Medicinsk utveckling 

Global sårbarhet 

Kompetens 

Kvalitet 
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2017-04-26 Förnamn 

Efternamn 
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Hur skapar vi patientbrist? 
Frågor till den svenska hälsodebatten från Ernst & Young 
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80% av vården går till patienter med minst en kronisk 

sjukdom. Detta ställer nya krav.  

Förr hade man en åkomma åt gången - nu har man flera. 

Då var det ett eller ett par besök - nu kan det vara ett 

livslångt behov 

 

Källa: Regeringskansliet 
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Framtidens Hälso- och sjukvård 

 

Är ett gemensamt och långsiktigt arbete med 

utvecklingsstrategier som ska hjälpa oss att rikta 

vår kraft åt samma håll och göra att invånarna får 

god vård även i framtiden. Förutom att förbättra 

vården ska det bidra till att landstinget är en 

attraktiv arbetsgivare och har en långsiktigt stabil 

ekonomi. 
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Närsjukvård  

Koncentrerad 
vård 

Vårdsamverkan 

Våra strategier för framtiden 

Invånare 

 

Nya arbetssätt och roller  

Stödprocesser 

← 

→ 

IT/IS 
Med. teknik 

Lokaler 
Miljö 

Kompetens-
försörjning 
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Programorganisation 

    LLG/ 

Styrgrupp 

Programgrupp 

LLG AU 

   Tandvård 

Psykiatri 

Primärvård 

Landstings-

service 

Blekinges fem 

kommuner 

 LD stab 

       BLS 

Facklig 

referensgrupp 

Patient- och 

brukarföreträdare 

Beredningsgrupp 

Politisk 

Styrgrupp 

    LLG/ 

Styrgrupp 

LLG AU 

Psykiatri 

Primärvård 

Landstings-

service 

Facklig 

referensgrupp 

Politisk 

Styrgrupp 
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Närsjukvård 

• Den vård som människor behöver      

ofta ska finnas nära dem.  

• Målet är att bedriva en god vård 

som leder till ökad tillgänglighet och 

skapar trygghet hos människor. 

• Vad kan ingå närsjukvården i 

Blekinge?   

o Råd och kontakt via digitala        

kanaler 

o Stöd till egenvård 

o Mobila team 
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Koncentration av vård 

• Att samla viss vård är 

nödvändigt av kvalitetsskäl, 

kompetensmässiga skäl 

eller ekonomiska skäl.  

• Viss typ av hälso- och 

sjukvård kommer att ges på 

färre platser i och utanför 

Blekinge 

• Vid viss typ av vård 

kommer patienter att 

behöva åka längre för att få 

möta vårdpersonal med 

hög kompetens 
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Från patienten i fokus 

Kommun 

Spec.vård 

Primärvård 

Psykiatri 

Dålig vårdsamverkan 

Spridda insatser 

Patienten – ett objekt 

Suboptimerat 

Onödiga kostnader 

Väl fungerande vårdsamverkan 

Gemensamma insatser 

Patienten – en del i teamet 

Effektivt 

Minskade kostnader 

Till patientens fokus 

Kommun 

Spec.vård 

Primärvård 

Psykiatri 

Fördjupad vårdsamverkan 
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Nya arbetssätt och roller 

• Framtidens hälso- och 

sjukvård förutsätter att vi 

utvecklar nya arbetssätt 

och roller.  

• Patienten är en självklar del 

av teamet.  

• Arbetsuppgifter som idag 

görs av en yrkeskategori 

kanske görs av en annan i 

morgon.  
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Närsjukvård  

Koncentrerad 
vård 

Vårdsamverkan 

Våra strategier för framtiden 

Invånare 

 

Nya arbetssätt och roller  

Stödprocesser 

← 

→ 

IT/IS 
Med. teknik 

Lokaler 
Miljö 

Kompetens-
försörjning 
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Andra tankar kring Närsjukvård? 

”En gemensam tankegång tycks dock vara behovet av samverkan  

mellan vårdens aktörer. Närsjukvården blir således en modell  

för samverkan och har utvecklats för att olika aktörer tillsammans 

skall kunna lösa alltmer komplexa och diffusa patientproblem”. 

   Närsjukvårdens ansikte  

”Vård nära patienten som inte kräver den fullt 

utrustade sjukhusvårdens resurser”. 

  Läkarförbundet, 2006

  

”….ambitionen att tillgodose vanliga och ofta förekommande 

sjukvårdsbehov nära människorna där de bor och 

verkar…..”. 

         Norrbottens läns landsting  

”Närsjukvård är ett samlingsbegrepp för vård som erbjuds 

nära hemmet. Det är hit du ska vända dig i första hand när 

du behöver vård”. 

 

   1177  

” En generell definition är att närsjukvården avser att 

förbättra samverkansformer mellan tre olika vårdaktörer: 

kommunal hälso- och sjukvård, landstingens/regionernas 

primärvård sam den specialiserade sjukhusknutna vården.” 

         Närsjukvård FoU 2010:5 Skåne  
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Definition och innehåll i Närsjukvård ur ett 

Blekinge perspektiv? 
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Närsjukvården med Blekinge dialekt 

Helhetssyn 

Tillgänglighet 

Effektivitet 

Ansvar Innovation 

Kontinuitet 

Kompetens 

Förutsättningar; lokaler, IT-stöd, personal osv 

Fast vårdkontakt, coach  

eller mentor  

Kontinuitet i kontakter  

Primär-
vård 

Kommunal 
sjukvård 

och omsorg 

Specialist-
vård 

Psykiatri 

Folktand-
vården 

Problem omhändertas och löses direkt 

Gemensamt ansvar  utan gränsdragning 

Stärka första linjens insatser 

Från reaktiva till proaktiva insatser.  

Förutsägbarhet och förebyggande 

Gemensamma processer 

Separera akut och planerat flöde 

Organisatorisk förmåga att snabbt ta till sig 

ny kunskap och ny teknik 

Lär av andra, också från andra branscher 

Använda nya lösningar för att frigöra mer tid 

för mänskliga möten. 

Den kompetenta patienten är en i teamet 

Kompetenta medarbetare som kan 

omsätta ny kunskap 

Anhörigas kompetens ses som en resurs 

Kompetensöverföring mellan aktörer 

Kompetens för att tillhandahålla  

insatser i eget boende 

Samverkan på alla nivåer mellan landsting och kommuner 

Personcentrerad vård 

Fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser  

Insatser för att stödja egenvård  

Mobila och digitala insatser 

Patienter får snabbt kontakt med rätt aktör  

Specialistvård även i första linjen 
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Hälso- och sjukvård i samverkan – nära dig 
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• Personcentrerat förhållningssätt:  

• Vården utgår ifrån personens berättelse och upplevelse av sin 

situation. Det innebär en helhetssyn där patientens egna 

förmågor efterfrågas och aktiveras som en del av vården. 

• Mobila arbetssätt:  

• Ett sätt att möta patienterna utanför landstingets lokaler. Mobil 

vård kan med fördel ske i samverkan med kommunerna.  

• Ny teknik: 

• Innovationer och ny teknik skapar mervärde för invånare och 

patienter, tex olika e-tjänster.  

• Behovsstyrning:  

• Identifierade vårdbehov som varierar på olika platser i länet utgör 

underlag för utformningen av framtidens hälso- och sjukvård.  

• Processer: 

• Utformningen av framtidens hälso- och sjukvård ska utgå från 

patientens processer. 

• Lokaler:  

• Pågående och framtida lokalanpassningar och byggnationer. 

Service och logistik anpassas utifrån patienternas behov. 

 

 

En del av den Nära hälso- och sjukvården 
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Hälso- och sjukvård i samverkan – nära dig 

Stöd för 

prevention 

och 

egenvård 

Centrum för 

Nära hälso- 

och sjukvård 

Samverkan 

Specialister 

i den nära 

vården 

Äldres behov  

Barn och ungas 

behov 

Första 

linjens 

hälso- och 

sjukvård 
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Hälso- och sjukvård i samverkan – nära dig 

Stöd för 

prevention 

och 

egenvård 

Centrum för 

Nära hälso- 

och sjukvård 

Samverkan 

Specialister 

i den nära 

vården 

Äldres behov  

Barn och ungas 
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Första 

linjens 

hälso- och 
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Samverkan 

 

Gränsöverskridande samarbete för att möta 

invånares/patienters behov av insatser från flera aktörer. 

Samverkan är grunden i den nära hälso- och sjukvården. 
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Barn och ungas 

behov 

Hälso- och sjukvård i samverkan – nära dig 
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Barn och ungas 

behov 

 

Barnfamiljens behov tillgodoses genom att landstingets och 

kommunernas resurser samverkar. Utbudet utformas efter lokala 

förutsättningar och behov. 

Barn- och ungdomscentrum är en samverkansform som kan 

finnas på ett fåtal platser i länet, där mer specialiserade insatser 

för barn och unga förekommer. Kompletteras eventuellt med 

kommunala resurser.  
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Äldres behov  

Hälso- och sjukvård i samverkan – nära dig 
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Äldres behov  

 

Äldres behov tillgodoses genom att landstingets och 

kommunernas resurser samverkar. Utbudet utformas efter lokala 

förutsättningar och behov.  

Specialistcentrum för äldre är en samverkansform som kan finnas 

på ett fåtal platser i länet, där mer specialiserade insatser för 

äldre ges. Kompletteras eventuellt med kommunala resurser. 

 

 



35 

Varje område ska 

• Hitta representanter för berörda i landsting och kommuner mm  

• Hitta pågående arbeten inom området 

• Behovsanalys - inventering, fördelning över länet mm 

• Omvärldsbevakning, rapporter, hur gör andra både inom och 

utanför Sverige (litteraturstudier, workshops, studiebesök mm) 

• Ha delaktighet från invånare och personal, andra aktörer 

• Samverka med kommunerna – LSVO mm 

• Innehåll och arbetsflöden.  

– Patientens process  

– Nuvarande process  

– Framtida process  

– Mappning mot SUSSA-gemensamma processer, nationella mm 

• Ta fram lösningsförslag 

• Riskanalys 

• Konsekvensanalys 

• Beslutsunderlag 
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Programgruppen håller ihop arbetet 

• Samverkan mellan de olika områdena 

• Bana väg på olika sätt 

• Säkerställer att  frågorna nedan hanteras 

– Bollbilden mm 

– Verka för jämlik vård, bevaka de svaga grupperna 

– Funktionshindrade, psykisk ohälsa, rehabilitering 

– Intentionerna i programplanen 

– Behovsanalyser görs, metoder mm 

– Personcentrerat förhållningssätt 

– Evidens, nationella standarder, processkartläggning 

– Samverkan, delaktighet, information 

– Övriga områden i plattan 

– Med mera … 
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Exempel på aktiviteter 

• Personcentrerad vård / personcentrerat förhållningssätt 

• Bedömningsbilar 

• Läkarbil 

• Mobila team 

• Hälsokontroller på psykospatienter 

• Rehabiliteringsträdgård 

• Specialiserad rehabilitering i hemmet 

• Videomöten för svårläkta sår 

• Exdin – nätverk inom patologi 
 

• Samspel 

• Trygg hemgång 

• SIP-pilot på Stöd och behandling 
 

• FVIS – verksamhetsutveckling, processer och 

upphandling 
 

 


