
Vårdsamverkan Skaraborg

Nära vård Norra Skaraborg

Presentation för Nätverket Hälsa och Demokrati

Stockholm 14 mars 2019



Invånare: 264 000

Kommuner: 15

Sjukhus:  4

Vårdcentraler: 33 (20 offentliga, 13 privata)

Rehabilitering: 20 (15 offentliga, 4 privata)

Habilitering & Hälsa

Tandvården

Delregion Skaraborg



Strukturer och funktioner för mobil närvård



En grundförutsättning för utveckling i komplexa organisationer är att 

skapa en tillit och förståelse för varandra och hela tiden utveckla 

vård och omsorg utifrån individens behov.

Gemensam ledning och styrning!



Viktiga ”stolpar” för oss för att utforma en kontinuitetsvård

En ledningsgrupp med chefer från samtliga verksamheter. Träffas 
ofta och regelbundet
Delägarskap

En gemensam verksamhetsplan med tydliga mål. Inga 
detaljstyrda planer – låt medarbetarna skapa

Flytta ut resurser dit de behövs mest (nära individen) 

Patientberättelsen – belysa värdet som skapas för individen 

Arbeta målmedvetet med kultur och värderingar

Se individ och närstående som medaktörer 



RESULTATEN*
Minskning av 

akutbesök: 
Upp till 80%

Minskning av antalet 
slutenvårdsdagar: 
Upp till 90%

Minskning av antalet 
vårddagar totalt:
Mer än 92%

*Gäller högkonsumerande, 

komplicerade 

patientgrupper

i alla åldrar

Vad händer när individen skrivs in i ett mobilt team? 

Besök och inläggningar på sjukhus / patient före och 
under inskrivning i Närsjukvårdsteamet



Nära vård Norra Skaraborg





”En sammanhållen och tillgänglig 
nära vård och omsorg som skapar 

trygghet och delaktighet för 
invånarna i Norra Skaraborg”

Nära vård Norra Skaraborg 



Nära vård Norra Skaraborg

• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

• Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

• Styrelsen för Närhälsan

• Styrelsen för regiongemensam 

hälso- och sjukvård

• Styrelsen för Habilitering & Hälsa

• Tandvårdsstyrelsen

• Mariestad kommun

• Töreboda kommun

• Gullspångs kommun

• Privata vårdcentralerna 

Projektet leds av en politisk styrgrupp med representanter från:

Beredningsgrupp
En representant från varje part.

Vid behov adjungeras ytterligare 

personer.

Projektledare
Eva-Marie Gustafsson SkaS

Sara Larsson Mariestads kommun

Nils-Gunnar Främberg Primärvården



Nära vård Norra Skaraborg

• Genomförandefas 1/12 2016 – 31/12 2018, har förlängts tom 31/12 2019

• Ska utgå från den statliga utredningen om effektiv vård (SOU 2016:2) och 

fortsatt det nationella uppdraget till Anna Nergårdh: God och Nära vård 

• Omställningen VG: Nära vård

• Pilotprojekt i Västra Götaland



Projektmål

• Identifiera vad Nära vård norra Skaraborg ska innehålla, hur det ska 
organiseras, finansieras, ledas och styras

• Utifrån målbild, genom olika delprojekt, utveckla vårdformer som 
tillgodoser en nära vård och omsorg för invånarna i norra Skaraborg



En färdplan till utveckling av Nära vård

I 

2017

Målbild
”En sammanhållen 
och tillgänglig nära 

vård och omsorg 
som skapar 

trygghet och 
delaktighet för 

invånarna i Norra 
Skaraborg”

Utgå från 
patienters/individers 

behov

Koppla samman 
resurser från sjukhus, 

primärvård och 
kommun

Medarbetares 
medverkan i 

utvecklingsarbetet 

Vilka behov har  
Margareta 77 

år?

Vilka behov har  
Hannes 14 år 
med ADHD?

Ledningens engagemang och stöd

20??



DEFINITION AV NÄRA VÅRD

”Nära vård innebär att vård och omsorg ska ges 

nära  befolkningen och när så krävs, koppla samman

resurser från kommuner, primärvård, rehabilitering, 

habilitering, tandvård och sjukhus utifrån individens

behov med syfte att ge en god och sammanhållen

vård och omsorg.”



PROJEKTETS MODELL

TILLGÄNGLIG-

HET

Öppettider  
Kontaktmöjligheter  

Fysiska möten  
Digitala möten

GEOGRAFI

RELATION

Kontinuitet  

Trygghet  

Samordning  

Kompetens

NÄRHET FÖR

INDIVIDEN



TILLGÄNGLIG-

HET

GEOGRAFI

RELATION

NÄRHET FÖRINDIVIDEN

NÄRA VÅRD SKA ERBJUDA

• insatser för vårdbehov som är vanligt  

förekommande hos befolkningen  

och/eller individen

• förebyggande insatser för individer  

med risk för ohälsa.

Nära vård ska erbjudas under förutsättning att det är
samhällsekonomiskt gynnsamt och kompetensmässigt möjligt.



PROCESS – PATIENT MED HJÄRTSVIKT
• I samverkan vidareutveckla en nära vård av god kvalitet som leder till att vårdnivån 

överensstämmer med patientens behov 

FÖREBYGGANDE TEAM – ÄLDRE
• Stärka individens egna resurser för att bibehålla hälsa och självständighet och 

därigenom senarelägga behovet av vård och omsorg

VÅRD PÅ RÄTT NIVÅ – AMBULANS I SAMVERKAN
• Utveckla arbetssätt som skapar en trygg och säker vårdkedja vid behov av 

akut/oplanerad vård

STÖD OCH VÅRD – BARN OCH UNGA
• Tidiga och samordnade insatser på ”hemmaplan” som underlättar barn och föräldrars situation  

DAGSJUKVÅRD
• Personer som bor i Norra Skaraborg ges möjlighet att få viss medicinsk behandling 

utförd nära eller i hemmet



RELATION

• Stärkt hälsoinsikt

• Multiprofessionellt

stöd

• Samordnade 

insatser

GEOGRAFI

• Finns påprimärvårdsnivå

TILLGÄNGLIGHET

• Hembesök

• ”En väg in”

FÖREBYGGANDE TEAM – ÄLDRE

Delprojekt 2

TILLGÄNGLIG-

HET

GEOGRAFI

RELATION

Stärka individens egna resurser för att bibehålla hälsa och 
självständighet och därigenom senarelägga behovet av vård och omsorg

NÄRHET FÖR

INDIVIDEN



FÖREBYGGANDE TEAM – ÄLDRE

Målgrupp

Äldre kommuninvånare som har behov av råd och stöd i sin 
vardag  för att bibehålla hälsa och självständighet. 

Särskilt avses personer som inte tidigare haft regelbunden 
och nära kontakt med vård och omsorg.



Förebyggande team - Äldre 
(Multiprofessionellt team)

Sjuksköterska 

Arbetsterapeut

Biståndshandläggare

Utifrån behov:

Andra professioner

Läkare

Dietist

Sjukgymnast/fysioterapeut

Tandvård



STÖD OCH VÅRD – BARN OCH UNGA

Delprojekt 4

TILLGÄNGLIG-

HET

GEOGRAFI

RELATION

RELATION

• Kontaktpersoner

• Multiprofessionellt  team

med vårdcentral och 

kommun

• Specialister i teamet 

vid behov

TILLGÄNGLIGHET
• Information på  

hemsidor

• Tidiga insatser

• Tydlig info om generella

insatser

GEOGRAFI

• Insatser påhemmaplan

Tidiga och samordnade insatser på ”hemmaplan” som underlättar barn och föräldrars situation  

NÄRHET FÖR

INDIVIDEN



Nära stöd och vård Specialistnivå

Behöver fler 

än en instans 

kopplas in?

Ja

Problem identifierat
Familjen kontaktas direkt 

och arbetet sker, oavsett 

i vilka instanser, 

tillsammans med barnet 

och vårdnadshavare

Lotsa till 

aktuell 

instans

Team för nära 

stöd och vård

• Skola

• Elevhälsa

• Socialtjänst

• Vårdcentraler

• Eventuellt 

specialistvård

Specialistnivå

• BUP

• Barnmedicin

• Barnhabilitering

• Socialtjänst

-Primärvård

-Socialtjänst/förebyggande

-Förskola/skola

-Elevhälsa

Ja

Nej

Arbetsmodell- Nära stöd och vård

Kan vi lösa problemet i 

egna verksamheten?

Utse kontakt-

person som 

följer familjenNej



Framgångsfaktorer Hinder

• Utgå från individens behov
• Medarbetares delaktighet
• Vilja - Tillit - Tålamod - Relationer
• Gemensam målbild och plan
• Skapa utrymme för samverkan
• Gemensam ledning och styrning
• Processtöd
• Hålla målbilden levande
• Kommunikation

• Många förändringsarbeten 
samtidigt

• Ersättningsystem som begränsar
• Ovilja till mental och kulturell 

förflyttning
• Begränsade personella resurser
• Brist på information till 

verksamheterna

Samverkan - Samhandling

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwivkaqQ-O_gAhVsxosKHTDqDYcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.shutterstock.com/sv/search/gungbr%C3%A4da&psig=AOvVaw2aN0b7d6PDSvDvWl77cVhB&ust=1552044922812039


Hållbar och långsiktig struktur 
och kultur! 

Att lyckas tillsammans!

Vad kan jag bidra med ?



Mest sjuka

Individer med risk

Kroniskt sjuka samt 
Individer med 
funktionsnedsättning

Friska individer

Vi behöver utveckla UTFÖRANDET  av 
vård och omsorgen i den Nära vården 
utifrån målgrupp och behov

25



TILLGÄNGLIG-

HET

GEOGRAFI

RELATION

NÄRHET FÖRINDIVIDEN

VERKSAMHETER INOM NÄRAVÅRD

Kommun  

Elevhälsa  

Familjecentral  

Kommunal vård  

och omsorg  

Korttidsvård

24/7

1177

Ambulans/Bedömningsbil

Primärvård  

Vårdcentral/Jourcentral  

Läkare i beredskap för  

kommunal hälso- och  

sjukvård  

Mödravårdscentral  

Ungdomsmottagning  

Rehabmottagning

Service  

Lab  

Röntgen

Mobila team  

Närsjukvårdsteam  

Hemsjukvårdsläkare  

Palliativt team  

Psykiatriskt team  

Demens

Stroke

Specialistvård SkaS  

Habilitering ochhälsa  

Tandvård



OLIKA SÄTT ATT KOPPLA IHOP RESURSER

• Nätverk

• Organisationsöverskridande team

• Integrerade arbetssätt

• Gemensamma processer

• SIP (Sammanhållen individuell plan)

• Teamkonferenser

TILLGÄNGLIG-

HET

GEOGRAFI

RELATION

NÄRHET FÖRINDIVIDEN



Arbetssätt

• Alla kan remittera till teamet men teamet gör en bedömning av vilka individer som 
är aktuella för arbetssättet-

• Individen samtycker till möte 

• Kallelse SIP i SAMSA görs av sjuksköterska 

• Hembesök - avsatt tid varje måndag eftermiddag 13.30-16.00

• SIP skrivs - Samordnad individuell plan

• Ett besök, fortsatt kontakt med något i teamet eller samordning

• Uppföljning görs efter behov - av vem och när bestäms vid hembesöket

• Genomgång av aktuella individer görs 1 gång/vecka i samband med 
arbetsgruppsmöte

• Avslutas 
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Hit vill vi nå ..



Arbetsmodell Nära stöd och vård

BUM

BUP

HAB

Nära stöd och 
vård-team

Sammansatt
problematik

Identifiera 
problemet
Samtycke

Specia-
list

Nära stöd 
och vård

Generella 
insatser

Social-
tjänst

Primär-
vård

Förskola/
skola

Elevhälsa Socialtjänst

Vid allvarliga problem går ärendet direkt till socialtjänst 
för skydds och förhandsbedömning eller specialistsjukvård

Utse 
kontaktperson

SpecialistnivåFörsta linjen


