
Värdebaserad vård för multisjuka äldre - 
från stuprör till tematisk vård 
 

  



  



Thomas Watson, Chairman of IBM, 1943  

“I think there’s a world market for maybe five computers.” 	

 



Ken Olson, President, Chairman and Founder of Digital 
Equipment Corporation, 1977 

 “There is no reason anyone would want a computer in their 
home.” 
 



Demografiska utmaningen 
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Källa:	N	Engl	J	of	Med,	2009	

Processkompliance Best Practice 



Vilka resultat är då möjliga att nå?  

Kaiser Permanente: 
Minskat incidensen höftfrakturer med 40 %* genom att 
systematiskt spåra upp och behandla alla som borde 
behandlas för osteoporos 
I vissa fall mycket stora förbättringar 
 
*beräknad incidens (variation 30 – 50 %) 



Richard M. Dell et al. J Bone Joint Surg Am 2009;91:79-86 

©2009 by The Journal of Bone and Joint Surgery, Inc. 

Mest för de äldsta! 



Richard M. Dell et al. J Bone Joint Surg Am 2009;91:79-86 

©2009 by The Journal of Bone and Joint Surgery, Inc. 

Stor variation – varför? 



Uppdrag/ 
Behov Process 

Struktur 

Resultat 

Resurser 

Produktion 
vårdtillfällen, 
DRG-poäng 

besök 
 

Kostnad 

- gör rätt saker (person- och evidensbaserat) 

- gör saker rätt (kvalitetssäkrat) 

Dagens styrning 

- personal (kompetens) 

- lokaler 

- utrustning, läkemedel mm 

- patient / närstående / brukare 

Sammanfogning av resurser 

- Organisation  - Koncentration av volym, Kontinuitet 

 - Koncentration av kompetens (one stop solutions) 

 - Nätverk kring patienten  

 - Patient/närståendemedverkan 

 - Lärandestruktur 

- Kultur (normer, värderingar), psykologi (grupp, organisation) 

=produktivitet 
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Uppdrag/ 
Behov Process 

Struktur 

Resultat 

Resurser 

Utfall av 
betydelse 

för patienten 
 

Kostnad 

- gör rätt saker (person- och evidensbaserat) 

- gör saker rätt (kvalitetssäkrat) 

Ny styrning 

 - som gör skillnad   

- personal (kompetens) 

- lokaler 

- utrustning, läkemedel mm 

- patient / närstående / brukare 

Sammanfogning av resurser 

- Organisation  - Koncentration av volym, Kontinuitet 

 - Koncentration av kompetens (one stop solutions) 

 - Nätverk kring patienten  

 - Patient/närståendemedverkan 

 - Lärandestruktur 

- Kultur (normer, värderingar), psykologi (grupp, organisation) 

=värde 



A Ett nytt gemensamt mål   
§  Från produktionsmål  

        - till konkreta resultat av betydelse för patienterna  

 

B En ny längre tidshorisont 
§  Från fragmentisering  

        - till hela vårdepisoder (prevention, öppen- och slutenvård, rehab) 

 

C Organisation/arbetssätt  
  * Skapa högpresterande integrerade team kring  patientgrupper med                                                                               
liknande behov utifrån vad de behöver 

       - ej utifrån medicinska specialiteter och vad vi kan och gör  

- Mäter resultat, jämföra sig med andra och sig själva över tid 
- Genererar och implementerar kunskap systematiskt (Lärande) 
- Stödjer och stärker medverkan för patienter och närstående 
 

D Kostnader vs. Ersättningar 
•  Från hur vi kontrollerar och fördelar kostnader  
       - till hur vi använder våra resurser 
•  Från ersättning för vad vi gör 

- till vad vi åstadkommer i resultat av betydelse för patienterna 
 

      

 

Ramverk 
Värdebaserad vård 

 



Behov 
Förutsättningar 

Uppdrag 
Process 

Struktur 

Resultat 

Resurser 

Utfall av 
betydelse 

för patienten 
 

Kostnad 

- gör rätt saker (person- och evidensbaserat) 

- gör saker rätt (kvalitetssäkrat) 

Värdebaserad Vård  

 - som gör skillnad   

- personal (kompetens) 

- lokaler 

- utrustning, läkemedel mm 

- patient / närstående / brukare 

Sammanfogning av resurser 

- Organisation  - Koncentration av volym, Kontinuitet 

 - Koncentration av kompetens (one stop solutions) 

 - Nätverk kring patienten  

 - Patient/närståendemedverkan 

 - Lärandestruktur 

 - Resursutnyttjande 

- Kultur (normer, värderingar), psykologi (grupp, organisation) 

=värde Patienten/Patientmix 

-  Socioekonomi/utbildningsnivå 

-  Ålder 

-  Kön 

-  Komorbiditet 

-  (Kohortstorlek) 



Tematisk organisation med 7 teman 
och 5 funktioner som stöttar tvärs teman 

Periop. Med 
& Intensiv-
vård 

Bild & 
funktion 

KUL Akut Hälso- 
professione
r  

Barn & Kvinnosjukvård 

Hjärta-Kärl 

Cancer 

Inflammation & Infektion 

Trauma & Reparativ Medicin 

Neuro 

Åldrande 



  
  

 Tema 

 Patientflöde  Patientflöde  Patientflöde 

 Patientområde 

 Tema 

Verksamhetsutveckling 
Ansvar för medicinska resultat  
Ansvar för ekonomi = resursutnyttjande 
 
 

Sjukhusledning 



Ledningsgrupp patientflöde – Det ovala bordet 

Patientflödesledningsgrupp, PF-LG 

Arbetsterapeut 

Neuropsykolog Registerhållare 

Läkare 
neuroradiolog  

PI
/lä

ra
re

 

Omvårdnadschef 

Patient/närstående- 
representant 

Controller 
Läkare,  

psykiatri 
Läkare,  

mottn.ansvar V.utvecklare 

PFC 

FOUU-aspekten 



  
 
 

Resultatmått 
 
•  Multidimensionellt 

•  Fler resultatmått av betydelse för patienterna behövs 

•  Olika för olika medicinska tillstånd 

 
 



  
  

Tema Åldrande	
Patientområde	 Patientflöde	 Patientgrupp	
Den åldrande multisjuke	 Skörhet	 Hjärtsvikt	

KOL	

Infektion	

Malnut/elektr.störning	

Cancer	

Diabetes	

Övrigt	

Trauma och kirurgi	 Fraktur	

Kontusion	

Övrigt	

Den åldrande  kognitivt sviktande	 Kognitiv svikt och demens	 Minnesmottagning	

Trafikmedicin	

Genetisk	

Tidig debut och ovanliga	

Högriskpatienter (SCI, MCI)	

Övrigt	

Konfusion	 Konfusion	

Övrigt	

Stroke och neurologiska sjukdomar	 Stroke	

Övrigt	



•  Grad av hälsa 
•  Funktionsnivå 
•  Symtomfrihet 

Överlevnad Nivå 1 
 
Uppnått eller 
bevarat 
hälsostatus 

Hierarki för resultatmått 

Grad av hälsa/rehabilitering 

Tid till rehabiliterad och 
 återgång till normala aktiviteter 

Nivå 2 
 
Vårdprocessen 

 
 
•  Tid till uppnådd 

hälsa 
•  Komplikationer 
•  Patientnöjdhet Avvikelser, patientsäkerhet 

Hållbar hälsonivå  
Återfall 

Nivå 3 
 
Hållbart långsiktigt 
hälsotillstånd 

•  Långsiktigt kliniskt 
status 

•  Långsiktigt funktions 
status 

Långsiktiga konsekvenser 
 av behandlingen 



Exempelbild 





  

23 



  

24 



Mätning och benchmarking av vårddata  
– 4 geriatriska kliniker 

 
 



  



  



 
 Utveckling resultatmått 
      

 



Mätning av (och ansvar för) resultat 
 för hela vårdepisoden 

Leder till ökad uppmärksanhet på  
prevention  
tidig upptäckt/diagnostisering   
långsiktigt omhändertagande av 
sjukdomar 
 
i relation till 
akuta interventioner 
behandling  

 
 



  

  

Rankad som nummer 1 
i USA fyra gånger sedan 2000 



”Center modellen” 

Dr. David Hohn (1991)  
70 % av alla cancerpatienter behöver behandling av mer än 
en specialitet 
Fanns då 40 olika och spridda mottagningar 
Patienterna (många sköra och bräckliga) behövde gå långa 
sträckor mellan mottagningarna (3 km) 
  



Målet var att 

Samla och strömlinjeforma patientflödena 
Möjliggöra för läkarna att bli mer fokuserade 
Bättre kontinuitet av vården 
Effektivisera 
Förbättra patientnöjdheten 
Underlätta interdisciplinär klinisk forskning, resultat 
uppföljning och utbildning 
 



 Patientservice 

En egen reseserviceavdelning för långväga patienter 
Patientutbildningscenter med egen cancerbibliotekarie 
Place of Wellness – komplementärt terapicenter     ex. Yoga, tai chi 
Andersson Network – patient-till-patient nätverk 
Fritt Wifi, avgiftsfri telefon 
 



Praktisk struktur 

Multidisciplinära centers (vanligen minst medicinsk- radiologisk- 
och kirurgisk onkologi) 
Ledda av Center Medical Director (CMD) 
En gång i veckan gemensamma möten för att diskutera nya 
och komplicerade fall 
Gemensamma ronder för att underlätta interdisciplinär 
utbildning 
Head and Neck Center: 54 % av patienterna ingår i 
forskningsprogram 



Teammedlemmar  

ÖNH-onkologisk kirurg 
Medicinsk onkolog 
Radiologisk onkolog 
Diagnostisk radiolog 
Patolog 
Onkolog tandläkare 
Ögonläkare 
 



Teammedlemmar  

Sjuksköterskor 
Logoped (tal, sväljning) 
Dietist 
Audiolog 
Kurator 
Patient advokat (mål att lösa klagomål inom 
24h) 
 



Vårdprocessen 

Patient Access Service 
 - inom 24 h svar på remiss 
 - samlar in information (journaler, lab, bilder) 
 - schemalägger aktiviteterna (ytterligare diagnostisk    
 testning samt initiala möten)  

Clinical Team Captain  
 utses och följer patienten under diagnostisering,  behandling 
 och under långsiktiga rehabiliteringsprocessen 

 



Vårdprocessen 

Efter första eller andra dagen har de flesta en diagnos och en 
behandlingsplan klar 
Tar det mer än fem dagar görs en händelseanalys  



Uppdrag för Tema Åldrande  
•  Säkerställa tillgången till specialiserad geriatrisk  

•  forskningsintensiv vård och 
•  frontlinjebehandling för patienter i Europas potentiellt 

största geriatriska universitetssjukvård   

•  Att starta upp, utveckla och beforska  
•  Geriatrisk konsult- och liaison verksamhet  
•  Högspecialiserad geriatrisk slutenvård  
•  Ny teknologi som kan främja äldres hälsa och 

självständighet 
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Beslut i  
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-21 
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Samsjuklighetsavdelning med psykiatrin 2019 på NKS?    



Kognitiv mottagning - AI 

42 Dagens Nyheter jan 2017 



  
Tema Åldrande 

 
Geriatrisk Universitetssjukvård på Karolinska  

Navet i den Geriatriska Universitetssjukvården i regionen	
Mars 30, 2017 

Tack! 


