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Vårdens organisation idag

 Flera aktörer delar på uppdraget

Samordnad vård och omsorg – Myndigheten för vårdanalys 2016



 Flera olika aktörer skapar behov av samordning

Vårdens organisation idag

Samordnad vård och omsorg – Myndigheten för vårdanalys 2016



 Text skrivs i detta fält



 Komplexa vårdflöden med stora kostnader

Effektiv vård – Statens offentliga utredningar 2016  – Göran Stiernstedt



 Organiserad för enstaka diagnoser

Vårdens organisation idag



 Organiserad för enstaka diagnoser

Vårdens organisation idag

Samordnad vård och omsorg – Myndigheten för vårdanalys 2016

Grupp 1: Individer med komplexa behov och små 
förutsättningar att vara delaktiga
i samordningen av sin vård och omsorg
Grupp 2: Nyinsjuknade individer som snabbt kräver 
insatser av flera aktörer och
där det snabba förloppet påverkar individens 
förutsättningar för samordning
Grupp 3: I huvudsak somatiskt friska individer med 
små förutsättningar att vara
delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg
Grupp 4: Individer med komplexa behov, men med 
goda förutsättningar att vara
delaktiga i samordningen av sin vård och omsorg
Grupp 5: I huvudsak psykiskt och somatiskt friska 
individer



 Sjukhustung organisation

 Underdimensionerad primärvård

Vårdens organisation idag

Effektiv vård – Statens offentliga utredningar 2016  – Göran Stiernstedt



 Stora kostnader för patienter med komplexa behov

Vårdens organisation idag

Samordnad vård och omsorg – Myndigheten för vårdanalys 2016
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Positiva exempel



 Norrtälje akutsjukhus

 Vårdcentraler

 Hemtjänst





 Kostnadseffektiv organisation

 Risk finns för initial underfinansiering



 Vården för multisjuka äldre 

har mycket att tjäna på en 

Sammanhållen vårdkedja





Vår definition av multisjuklighet
Minst fyra av nedanstående:

tre eller fler kroniska diagnoser

inlagd på sjukhus tre gånger eller mer senaste
tolv månaderna

sex stående mediciner eller fler
( exkl. ögondroppar, salvor etc )

klarar ej sin personliga vård

75 år eller äldre

inskriven i hemsjukvården



Lönande?
Första utvärdering gjordes sommaren 2009 av 
vårdkonsumtion på sjukhus för patienter inskrivna i 
närsjukvårdsteamet. Den visade:

Reducering av akutbesök 80%

Reducering av mottagningsbesök 89%

Reducering av vårddagar 92%



 Värdebaserad vård

 Personcentrerad vård



 Åldrande befolkning

Förutsättningar Örnsköldsvik

Befolkningsprognos Örnsköldsviks kommun 2011-2020 - Statisticon



 Sollefteå/Kramfors

– Sammanhållet vårdområde Ådalen

 Örnsköldsviks sjukhus

– Omfattande omstruktureringar

– Ortopedi/kirurgi/ÖNH

 Gott samarbete mellan sjukhus 

och omvårdnadsansvariga i kommun

Förutsättningar Örnsköldsvik



 ASIH

– Avancerad sjukvård i hemmet. Antibiotika. Smärtlindring. Palliativ vård. Multisjuka äldre.

 Psykiatri och beroendevård

– Komplexa vårdsituationer

 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS

– Personlig assistans

 Stöd till primärvård av personal från det som nu är sjukhuset

– Utbildning, processförbättring, avlastning

 Stöd till särskilda boenden

– Behandling. Antibiotika. Smärtlindring. Läkemedelsjusteringar

 Stöd till sjukhuset

– Tidig rehabilitering. Initiering av omsorgsåtgärder tidigt.

Möjligheter Örnsköldsvik



 Medborgarperspektiv

– Bättre kontinuitet. Närhet till vård. Större tillgänglighet.

 Medarbetarperspektiv

– Större engagemang. Hjälpa hela patienten. Inga gränsstrider.

 Processperspektiv

– Patientsäker vård med snabb handläggning. Kraftigt minskad risk för att 

information tappas i gränssnitt.

 Ekonomiperspektiv

– Minskad administration. Förenklad kommunikation mellan delar i vårdkedjan. 

Minskat tryck på akuten och slutenvården. Ekonomiskt ansvar över alla delar i 

vårdkedjan. Minskat revirbeteende.

Möjligheter Örnsköldsvik



Möjligheter Örnsköldsvik



 Samordnad vård och omsorg – Myndigheten för vårdanalys, 2016

 Effektiv vård – Göran Stiernstedt, Statens offentliga utredningar, 2015

 Träning ger färdighet – Måns Rosen, Statens offentliga utredningar, 2015

 Tiohundra – Kommun och landsting i samma båt – SKL, 2007

 Befolkningsprognos Örnsköldsviks kommun 2011-2020 – Statisticon
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