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Vården har aldrig varit så bra som nu

Förekomst av stroke



Inte våra bästa grenar…

Delaktighet, kontinuitet och 
tillgänglighet











Från organisation till relation

 Utgå från patientens/brukarens 

individuella förutsättningar, 

förmågor och behov och bidra 

till trygghet

 Utgå från att relationer är 

centrala för kvalitet och 

effektivitet



Vad är viktigt för dig?

Det visar sig ofta att det som 

vården eller forskningen tycker är 

viktigt sällan är det som patienten 

tycker är angeläget

Sara Riggare

Avdelningen för vård och omsorg 9



Från reaktiv till proaktiv 
och hälsofrämjande

 Hälsofrämjande, förebyggande 

och proaktiva insatser är det 

mest hållbara arbetssättet

 Skapa förutsättningar för 

självständighet och livskvalitet

 Skapa förutsättningar för 

jämlik hälsa



Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

För att ge utslag i folkhälsan är det bättre att 

många med normal risk ändrar sig lite grand än 

att några få med hög risk ändrar sig mycket

Den preventiva paradoxen



Från isolerade vård- och omsorgsinsatser 
till samordning utifrån personens fokus

 Utgå från det bästa för 

patienten/brukaren i hela vård-

och omsorgsprocessen.

 Främja gemensamt 

ansvarstagande och tillit.

 Skapa förutsättningar för 

jämlik vård och omsorg.



Från passiv mottagare till aktiv 
medskapare

 Skapa tillsammans med 

invånare, patienter och 

brukare
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Gemensam värdegrund och samverkan är en förutsättning

Fast kontakt med vården
• Fasta vårdkontakter – samordningsansvar, kontinuitet
• Fast läkarkontakt I PV – medicinskt ansvar, kontinuitet

Överenskommen tid
• Bokade tider i samråd

Sammanhållen planering
• Planering, överblick och stöd för koordinerade insatser

Patientkontrakt

Gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare



Vård- och omsorgskollen ger svar på

Trygghet

 Känner du dig trygg med dina vård och 
omsorgskontakter?

 Har du några fasta kontakter med vård 
och omsorgen?

Tillgänglighet

 Har du enkla sätt att ta kontakt med 
vård och omsorg?

Samordning

 Har du fått hjälp med att samordna dina 
vård och omsorgskontakter efter dina 
behov?

Samverkan 

 Fick du den hjälp du behövde när du 
kom hem?

Kontinuitet

 Får du träffa samma personal i 
hemmet/mottagningen?

Överenskommelse

 Har du en överenskommelse eller plan 
av din vård och omsorg

Delaktighet

 Har du /dina närstående varit delaktig i 
överenskommelsen/planeringen i den 
utsträckning du/ni önskar?



Påverkbar slutenvård vi kronisk sjukdom



Var finns vårdsängarna?

Verksamhet Antal sängar

Sjukhus 18 511

Hemsjukvård 161 848

Särskilt boende 74 110

Korttidsplats 7 175

LSS-boende 29 610



Rapporter från SKR

Nära vård i hemmet - inspiration för dig som arbetar inom vård och 

omsorg https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nara-vard-i-hemmet-for-

aldre.html

Nära vård för barn och unga, 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/naravard

forbarnochunga.65306.html

Nära vård för rätt stöd till psykisk hälsa, 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/naravard

forrattstodtillpsykiskhalsa.66991.html

 Kontinuitet och fasta kontakter i Nära vård, 

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/kontinuit

etochfastakontakterinaravard.68161.html

https://webbutik.skr.se/sv/artiklar/nara-vard-i-hemmet-for-aldre.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/naravardforbarnochunga.65306.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/naravardforrattstodtillpsykiskhalsa.66991.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/kontinuitetochfastakontakterinaravard.68161.html

