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A. Barn med språkstörning 
 
Identifierade brister 
Språkstörning hos barn är ofta ett bestående tillstånd, men forskning visar att ju tidigare insatser sätts in desto 
bättre är det för barnets fortsatta utveckling. Andelen barn (0-14 år) med tal-, språksvårigheter, dyslexi m m som 
är i behov av logopedi förväntas öka. Även antalet utrikesfödda barn ökar vilket ger ökade behov av dubbla 
utredningar för flerspråkiga barn. Få patienter kan erbjudas insats inom vårdgarantin och många får långa 
väntetider. Ytterligare ca 2000 barn i regionen beräknas vara i behov av att träffa logoped per år.  
 
För närvarande råder ojämlik tillgång till logopedi för barn i länet. Regionen kan inte erbjuda vård och behandling i 
enlighet med riktlinjer och vårdprocessprogram. 
 
Vårdbehov och åtgärdsförslag 
Om barn inte får tillgång till logopedi så riskera de att få en låg kommunikativa förmåga/delaktighet. 
Både språkstörning och stamning kan få stora konsekvenser för den som är drabbad, med osäkerhet, dålig 
självkänsla och utanförskap som följd. Barnets allmänna utveckling kan försvåras/försenas. Risken för social 
dysfunktion och minskad delaktighet i samhället ökar. Skolgång och vidare studier försvåras och kan i 
förlängningen påverka förmågan till egen försörjning. Studier visar vidare att språkstörning ökar risken för 
utveckling av psykisk ohälsa, samt visar på ett samband med drogmissbruk, brottslighet och kriminalitet i 
tonåren.  
 
För att kunna möta denna grupps volymökning och vårdbehov samt uppfylla vårdgarantin visar en genomförd 
produktionsplanering på behov av resursförstärkning motsvarande 50 % av nuvarande verksamhet. En förstärkning 
av befintliga logopedmottagningar kan då erbjuda utredning, vård och behandling i enlighet med evidens, nationella 
riktlinjer och regionens vårdprocessprogram, och ge adekvat utredning för flerspråkiga barn. Detta skulle ge jämlik 
vård över regionen och minska behov av utomlänsvård.  
 
Nytta 
Åtgärden kommer att bidra till tidigare upptäckt av språkstörning. Behandling kommer att öka barns 
kommunikativa förmåga och därmed kommunikativa delaktighet samt främja god allmän och kognitiv utveckling. 
Behandlingen kan förebygga framtida psykisk ohälsa, både hos patient och vårdnads havare. Behandling optimerar 
förutsättningarna för en bra delaktighet såsom skolgång och övergång till vuxenlivet. Åtgärden bidrar även till större 
patientsäkerhet och ökad möjlighet till samverkan med BUP och BVC för tidiga och samordnade insatser. 
 
Kostnad 
Det finns både beprövad erfarenhet och forskning som ger stöd för att tidiga och samordnade insatser med 
logopedi för barn med språkstörning m m är effektiva och är kostnadseffektiva. En hög andel av föräldrar till barn 
med olika neuropsykiatriska diagnoser (där språkstörning ofta ingår) tvingas gå ner i arbetstid eller sjukskriva sig. 
Samhällsvinsten torde vara stor för att minska ovan nämnda risker för barn och föräldrar.  
 
Total kostnad för att förstärka logopedimottagningar för barn med en 50 % utökning av barnlogopediverksamheten 
motsvarar 12 logopedtjänster i regionen (787 tkr x 12 tjänster) är 9,5 miljoner kronor. Genomsnittlig kostnad per 
patient är 4750 kr. 
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B. Akut stroke p g a proppbildning i hjärnan  
 
Identifierade brister 
Antalet strokefall som kommer till regionsjukhuset pga blodpropp i hjärnan och som har behov av embolectomi för 
att avlägsna blodproppen, ökar ständigt. Nya kriterier gör att fler patienter kan erbjudas behandling då det tidigare 
tidsfönstret på 4 timmar för att göra en embolectomi har utvidgats till 6 timmar. Under 2017 behandlades 23 pat 
(ffa från regionen), under 2018 behandlades 40 pat (antal patienter från andra län ökande) och prognosen för 2020 
är ca 100 patienter, d v s 22 patienter/100000 invånare (varav hälften från andra regioner).  
 
Hälsotillståndet måste behandlas omedelbart, i det akuta skedet. Embolectomi innebär att en kateter förs in i 
patientens ljumske och upp i blodkärlet till hjärnan för att lokalisera och ta bort trombosen (proppen). Detta ingrepp 
kräver tillgång till ett särskilt laboratorium för angiografi. Regionen har i nuläget endast ett sådant laboratorium 
vilket ska täcka behovet av alla olika typ av neurointerventioner inklusive embolectomi. Idag inträffar krockar med 
andra pågående aktiviteter på labbet. Det innebär att ett antal patienter med stroke inte kan erbjudas behandling, 
och som en konsekvens får dessa personer bestående och ofta omfattande hjärnskador, för närvarande får 5-10 
regionpatienter per år får svåra neurologiska handikapp p g a denna brist. Eftersom antal möjliga fall att behandla 
ökar så förväntas även antalet krockar till befintligt laboratorium att öka. 
 
Vårdbehov och åtgärdsförslag 
De hjärnskador som utvecklas vid akut stroke beror oftast på blodproppar i de större blodkärlen i hjärnan. Det är 
stor risk att skadorna är omfattande och att de inom timmar ger oåterkallelig funktionsförlust med förlamning, 
talstörning etc till följd av att en hjärninfarkt utvecklas. Många patienter dör av sina skador. Främst drabbas 
medelålders och äldre i övrigt friska individer, men det förkommer också hos unga individer. 
 
För att kunna säkerställa att dessa patienter med stroke får adekvata akuta åtgärder så behövs en 
engångsinvestering i angiografiutrustning och ombyggnad av lokaler. Ytterligare ett laboratorium innebär att 
regionen alltid kan erbjuda akut strokebehandling.  
 
Nytta 
Embolectomi som görs i ett akut skede återställer idag många patienter till full hälsa och ett normalt liv. Tekniken 
har 90 % framgångsfrekvens. De flesta patienter som behandlas i tid går hem friska efter någon vårddag. Metoden 
är väletablerad och medför inga stora komplikations- eller skaderisker. Obehandlade blir majoriteten livslångt 
neurologiskt funktionsnedsatta och bestående hjärnskada.  
 
Evidensläget är starkt. Flera randomiserade studier dokumenterar stor nytta av embolectomi med bestående 
långtidseffekter och hög kostnadseffektivitet.  
 
Kostnad 
Det krävs en engångsinvestering i angiografiutrustning och ombyggnad av lokaler i anslutning till nuvarande 
laboratotium. Driftskostnaden blir minimal, embolectomier sköts av neurokirurgens personal och det krävs inga 
ytterligare personal för att sköta labbet. Denna åtgärd minskar behovet av en mycket kostsam vård av patienter 
som annars skulle få stora neurologiska handikapp, särskilt om hänsyn tas till rehabiliteringsinsatser, långsiktiga 
vårdkostnader och till produktionsbortfall i samhället.  
 
Investeringskostnaden inklusive ombyggnation är 31,4 miljoner kronor. Den årliga kostnaden baserad på 
avskrivningstid blir ca 2,7 miljoner kronor. Kostnaden kan jämföras med vårddygnskostnad för patienter med skador 
som är ca 13 000 kr/dygn. 2,7 miljoner kronor motsvarar m a o ca 200 vårddygn av denna typ. 
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C. Multisjuka personer över 75 år 
 
Identifierade brister 
Multisjuka personer, 75 år och äldre som har hög vårdkonsumtion och många vårdtillfällen inklusive minst tre 
slutenvårdstillfällen under senaste året. Dessa personer har nedsatt hälsa och löper stor risk för försämring. 
Depression är vanligare bland dessa äldre och de har en högre suicidrisk än yngre personer. Denna grupp beräknas 
omfatta ca 0,6 % av befolkningen, dvs 600 personer per 100 000 invånare.  
 
Vårdbehov och åtgärdsförslag 
Dessa äldre multisjuka personer har stora hälsoproblem med påtagligt nedsatt hälsa och de löper stor risk för 
ytterligare nedsättning av hälsa och för tidig död, även med befintlig vård.  
 
Dessa personer skulle behöva få tidiga och förebyggande åtgärder, detta kan ges vid särskilda äldremottagningar i 
öppen vård utöver gängse vård (befintlig öppen och sluten vård). Vid dessa äldremottagningar ska finnas 
multiprofessionella team med inriktning mot geriatrisk vård. Teamen ska göra strukturerad kartläggning av vård- och 
omsorgsbehoven hos de äldre samt kunna ge guidning till annan vård vid behov. Teamen ska även vid behov 
samverka med andra vårdenheter och kommunal omsorgsverksamhet samt apoteksverksamhet.  
 
Nytta 
Forskning med starkt bevisvärde har visat att äldremottagning ger stor nytta genom att dödligheten är lägre bland de 
som får tillgång till denna typ av åtgärd, deras behov av andra vårdinsatser minskar och patientsäkerheten ökar 
genom att de får multiprofessionell vård i rätt tid. Patienterna känner även en större trygghet i denna typ av vård. 
 
Kostnad 
En svensk forskningsstudie har visat att de som får tillgång till denna typ av mottagning får en minskad 
vårdkonsumtion och att är det inte är någon större kostnadsskillnad för vård som även innefattar äldremottagning 
och gängse vård dvs utan äldremottagning.  
 
Total kostnad för att införa äldremottagningar i hela regionen beräknas till 15 miljoner kronor, kostnad per patient är 
6000 kr/år. Det ska vägas mot mindre användning av annan vård, vilket frigör resurser för andra patientgrupper och 
vårdåtgärder.  
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D. Personer med psykisk ohälsa 
 
Identifierade brister 
Psykisk ohälsa är ett växande hot mot folkhälsan, ca 17 % av befolkningen uppges ha nedsatt psykiskt välbefinnande. 
2017 var 46 % av alla pågående sjukskrivningar i Sverige orsakade av psykisk ohälsa, de har ökat med 129 % från 
2011-2017. I Sverige i dec 2018 är antalet sjukskrivna personer närmare 190 000 och i vår region ca 9500 personer. 
Detta ger ökad belastning på vård och rehabilitering. Många som söker rehabilitering för fysiska besvär såsom nack- 
och ryggsmärta, huvudvärk har även psykisk ohälsa, liksom en del patienter med kroniska tillstånd och smärta. 
Sammantaget är detta en stor behovsgrupp med stor samhällelig påverkan. En relativt stor andel av patienter med 
psykisk ohälsa har hög vårdkonsumtion och en del är s k ”mångbesökare” inom vård t ex i akutvård. Trots det 
förändras inte deras situation på något grundläggande sätt. Detta medför att patienter upplever att deras behov av 
vård inte är tillfredsställt, vilket leder till många utredningar men som inte löser dessa patienters problem. 
 
För närvarande råder det brist på tillgång till rehabilitering med evidensbaserade metoder för denna behovsgrupp. 
Detta leder till att patienter inte får adekvat vård inom rimlig tid vilket markant ökar risken för långvarig 
sjukskrivning och återfall som följd.  
 
Vårdbehov och åtgärdsförslag 
Personer med psykisk ohälsa har förutom en ökad risk för suicid även en ökad risk för kroppsliga sjukdomar och död. 
Obehandlad psykisk ohälsa riskerar att kvarstå flera år, och efter det finns en ökad risk för återfall. Psykisk ohälsa kan 
få stora konsekvenser för den enskilde med utanförskap, isolering, obalans i sina vardagsaktiviteter, frånvaro från 
arbete och minskad delaktighet i samhället som följd.  
 
För att tillgodose denna behovsgrupp behövs förstärkta rehabiliteringsresurser som kan ge adekvata och 
evidensbaserade åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv på patientens aktivitetsmönster och vardagsliv. Denna 
personcentrerade rehabilitering bygger på metoder bl a olika former av fysisk aktivitet, som främjar hälsa och 
återhämtande och ger möjligheter till arbetsåtergång. Detta ges som ett komplement till övriga vårdinterventioner. 
 
Nytta 
De patienter som får denna personcentrerade rehabilitering får en förbättrad hälsa och delaktighet i 
vardagsaktiviteter och arbete. Fysisk aktivitet har enligt aktuell forskning visat sig vara särskilt effektiv vid både 
behandling och förebyggande av lätt till måttlig depression och ångest. Även vid stressrelaterad psykisk ohälsa t.ex. 
utmattningssyndrom kan rätt doserad fysisk aktivitet minska symtom och förbättra livskvalité. Fysisk aktivitet är en 
effektiv metod för behandling av psykisk ohälsa. Effekten är lika god som den antidepressiva läkemedel och KBT har. 
Dessutom är fysisk aktivitet i stort biverkningsfri.  
 
Kostnad 
Resursförstärkning motsvarande 5,2 tjänster fysioterapeut/arbetsterapeut i länet = 3,4 mkr. Det innebär en 
kostnadsökning inom rehabiliteringsverksamheten men trolig totalt en kostnadsbesparing för regionen och för 
samhället i stort. Den personcentrerade rehabiliteringen av denna behovsgrupp leder till minskat lidande, minskade 
sjukskrivningskostnader, sjukvårdskonsumtion och läkemedelskostnader. De oplanerade besöken genererar stora 
kostnader för vården men också för patienten själv.  
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E. Barn och ungdomar som överlever med stora funktionsnedsättningar  
 
Identifierade brister 
Barnen med kroniska sjukdomar och/eller stora funktionsnedsättningar, t ex mycket för tidigt födda barn, barn med 
cancer, metabola sjukdomar, transplanterade, hjärtfel eller missbildningar överlever och/eller lever längre med hjälp 
av modern diagnostik, genetisk screening och behandlingar.  
 
Patientgruppens totala storlek har ökat mycket över tid och beräknas fortsätta öka med ca 10 procent under de 
närmsta 5 åren. I vår region uppskattas denna grupp utgöra ca 0,5 procent av alla barn 0-18 år (d v s ca 500 
barn/100 000 individer i regionen). För de flesta barn är detta ett livslångt tillstånd, men med individuell variation. 
Dessa behöver avancerad vård i olika omfattning. Utan aktuella akuta avancerade insatser dör många av barnen 
vilket tidigare var fallet.  
 
Vårdbehov och åtgärdsförslag 
Den framgångsrika utvecklingen av vård leder till att dessa barn med stora funktionsnedsättningar ändå kan leva 
hemma i sin familj med avancerad vård såsom andningsstöd. De behöver dock betydligt fler öppenvårdskontakter 
med avancerad diagnostik och ofta dyra behandlingar, än andra barn. De har också större behov av 
slutenvårdsberedskap med avancerad vård på barnavdelningarna. Användandet av andningsstöd på avdelningarna 
har ökat mer än 100 % på 5 år vilket kräver högre personaltäthet och kontinuerlig övervakning. 
 
Denna grupps behov av avancerad slutenvård men som inte är intensivvård, kan tillgodoses genom att skapa en 
intermediär avdelningsvård, IMA, med avancerad utrustning och kompetens hos personal. Patientens tillstånd kräver 
en vårdnivå mellan traditionell vårdavdelning och intensivvård samt tät öppenvårdskontakt. IMA kan ta emot 
patienter dygnet runt direkt från Intensivakuten och andra avdelningar som är i behov av fortsatt avancerad vård. 
IMA-vård behövs för att undvika intensivvård eller vård på annat sjukhus p g a platsbrist. Med denna typ av vård kan 
deras livslängd, funktionsförmåga och livskvalitet förbättras. 
 
Nytta 
Denna åtgärd innebär en ökad patientsäkerhet för patienten på sin avdelning genom ökad kompetens hos 
personalen och en högre personaltäthet. En IMA förväntas leda till en minskad belastning på 
vuxenintensivvårdsavdelningar. Det saknas ännu forskningsstudier om IMA:s effekter, men det finns evidens för nya 
läkemedel och andra behandlingar.  
 
Kostnad 
IMA vård är betydligt mindre kostnadskrävande än intensivvård. Kostnaderna för den mest resurskrävande gruppen 
patienter uppskattas ha ökat med ca 17 miljoner kronor under perioden 2013-2017 (18 %), d v s 3,4 miljoner kronor 
per år. Jämfört med intensivvård är IMA kostnadsbesparande.  
 


