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    Inledning och bakgrund  

Runtom i Sverige pågår omställningen till en god och nära vård. Omställningen syftar till en 
hälso- och sjukvård som tillhandahålls sömlöst med utgångspunkt i patientens individuella 
behov och förutsättningar så att individens hela livssituation kan beaktas. Utvecklingen av 
nära vård innebär inte en ny organisationsform eller vårdnivå.  

Nära vård är heller inte en ny benämning på dagens primärvård. Innebörden av begreppen 
nära och tillgänglig ska definieras med utgångspunkt i patientens behov. Det handlar om 
ett förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbetet 
och samverkan mellan region och kommun är central. Målet med omställningen av hälso- 
och sjukvården är att patienten får en god, nära och samordnad vård som stärker hälsan.  

Målet är även att skapa ett mer samhällsekonomiskt, effektivt och långsiktigt hållbart 
hälso- och sjukvårdssystem. Det tydliggörs att primärvården, som utförs av såväl 
kommuner, regioner som privata utförare, är basen och navet i vården. Primärvården 
behöver samspela med den specialiserade vården både inom och utanför sjukhusen, den 
kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån 
patientens perspektiv  

 

    1. Samverkan kring sköra äldre 
Omställning av vården innebär förändrade arbetssätt inom hälso-och sjukvården. I den 
nära vården är den enskilde och dess anhöriga medskapare till vården som har 
primärvården (region- och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård) som bas, vilket 
innebär ett skifte från dagens sjukhusbaserade specialistvård. 

Sköra äldre är en prioriterad patientgrupp i omställningen mot Nära vård och behöver 
omhändertas på bästa sätt efter den äldres specifika behov.  

Initialt är det Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS som driver en modul för Sköra äldre och 
utvecklingsarbete kring samverkan kopplas med vårdcentral och kommun, i syfte att bidra 
till att patienten får en god och sammanhållen vård i hela vårdkedjan. Dialog ska ske om 
fortsatt utveckling bland annat om den kommande avdelningen ska drivas av regional 
primärvård (vårdcentral) tillsammans med specialistvården inom slutenvården.  

Denna samverkansplan har arbetats fram inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och 
kommer att genomföras i samverkan mellan parter inom SÄS, offentliga och privata 
vårdcentraler och rehabiliteringsenheter samt kommunerna i Södra Älvsborg. Till 
samverkansplanen ska en aktivitetsplan finnas med utgångspunkt i den regionala och 
delregionala färdplanen Nära vård. Samverkansplanen är strukturerad utifrån 
huvudrubriker som har koppling till de aktiviteter som listas i den delregionala färdplanen. 
På så vis får både samverkansplanen och aktivitetsplanen en tydlig koppling till den 
regionala och delregionala färdplanen. 

Aktivitetsplanen är ett levande dokument som genom återkommande uppföljningar kan 
komma att förändras under tidens gång med både kortsiktiga och långsiktiga mål. Detta 
för att pröva nya arbetssätt inom aktuellt område, med syfte att säkerställa att arbetssätt 
fungerar bra och är genomförbart i samverkan.  
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1.1 Ansvar 

Samordnare från Närvårdskontoret tillsammans med projektledning från SÄS samt 

regional och kommunal primärvård. Forskare från Sahlgrenska akademin, Göteborgs 

universitet. Gruppen kan också adjungera in andra personer för uppdraget viktiga 

personer.   

 

    1.2 Hur?  

Rutiner, gemensamma arbetssätt och kriterier för målgruppen sköra äldre tas fram i 

samverkan. Med i arbetet är också Göteborgs universitet & Chalmers, då 

evidensperspektivet ska lyftas fram och befästas.  

    1.3 När?  

    Arbetet startas upp under hösten 2022. I september startas modul för Sköra    

    äldre vid SÄS.      

 

    1.4 Uppföljning  

    Insatser och aktiviteter följs upp av Styrgrupp närvård.  

  

2. Samverkansprocessens syfte 

För att möta kommande utmaningar och utveckling kring omställningen, däribland de 
demografiska, är det avgörande att vården också arbetar för att utnyttja kompetensen 
bättre. Nya arbetssätt, inte minst med stöd av ny teknik och ökad samverkan, kan bidra 
till utvecklingen. Att nyttiggöra tekniska och vetenskapliga framsteg inom området är 
centralt i ett långsiktigt perspektiv. Forskning och innovationer är grundläggande för 
utvecklingen av hälso- och sjukvården. För att nå önskad utveckling behöver stat, 
regioner och kommuner arbeta med samma inriktning, samt även ha samma målbild om 
vad som är bäst för patientgruppen och för organisatorisk planering av vården.  

 

3. Mål 

En tydlig målsättning under de kommande åren är att stärka samverkan mellan region 
och kommun i syfte att skapa en mer sammanhållen vård och omsorg, enligt 
omställningsarbetet på nationell nivå.   

3.1 Delmål 

  Arbetet tar sin utgångspunkt i avdelningen Sköra äldre och därefter provas olika   
  arbetssätt som sedan kan gälla alla. Nedan finns exempel på delmål som arbetsgruppen   
  ska eller förväntas arbeta med. Varje delmål ska följas av en separat aktivitetsplan.   
  Arbetsgruppen kan ge exempel på nya aktiviteter. Allt startar med en analysfas för  
  struktur, se punkt 4.2.   
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Definition av målgruppen och kriterier 
Bedömningsverktyg / Screeningsinstrument  
Digitalisering- digital vårdplan  
Hybridmöte med slutenvården / geriatriker   

Personcentrat arbetssätt  
Definiera roller 
Samverkan och samsyn  
Omvärldsbevakning  

 

4. Utvecklingsområden  

• Öka hälsofrämjande och förebyggande insatser  

• Utveckla personcentrerade arbetssätt  

• Stärk samverkanskultur för att öka tillit mellan huvudmännen  

• Stärk kontinuitet och samordningen mellan huvudmännen  

• Utveckling av arbetssätt med stöd av digitalisering  

• Utveckling av mobila team som stöd för vård i hemmet 

• Den primära vården är navet – i regional och kommunal primärvård  

            4.1 Omfattning   

• Möten med arbetsgrupp ca 2–4 timmar/vecka eller vid behov.  

• Möten med styrgrupp vid ledningsmöten en gång per månad.  
 

            4.2 Struktur och aktiviteter   

• Analysfas, probleminventering   

• Följa tydligt processflöde   

• Utbildning     

• Rutiner      

• Ansvarsfördelning 

• Fokusgrupper 

• Riskanalys  

• Jämförelser   

• Godkännande  

• Implementeringsfas 

• Utvärdering 
 

5. Kritiska framgångsfaktorer 

• För att arbetet skall lyckas måste de personer som ingår i arbetsgrupp ges 
tid att närvara vid de möten och utbildningstillfällen som initieras, samt få 
möjlighet att avsätta tid för analys. 

• Engagemang under hela införandeprojektet. 

• Låg omsättning av personal under arbetets gång. 
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       6.  Avgränsning 
      Arbetet avser hela upptagningsområdet inom Södra Älvsborg för somatiskt sköra 
      äldre personer. SÄS, offentlig och privat regional och kommunal primärvård.  
 

 

        7. Tids- och leveransplan 

         7.1 Tidsram 

     Planering av processen med start hösten 2022. 

         7.2 Etappindelning 

     Följa struktur och aktiviteter. 

 

      8. Roller och ansvar 
   Beslut av styrgrupp Närvård  

   En arbetsgrupp bestående av chefer från samtliga vårdgivare, läkare samt MAS. Forskare   

   från Göteborgs universitet samt samordnare från Närvårdskontoret som håller   

   ihop och är sammankallande.  

    

   Personerna ska ha gedigen kunskap inom området. Arbetsgruppen har   

   uppdrag och mandat att adjungera personer till arbetsmöten.  Deltagarna i 

   arbetsgruppen är sammankallande för ett nätverk för kollegor med samma funktion   

   mellan organisationsgränserna, för att kunna informera och inhämta synpunkter. Tex.   

   chef för kommunala handläggare i arbetsgruppen, sammankallar chefer för kommunala 

   handläggare i de åtta kommunerna.   

 

        8.1 Samverkande parter  

Adjungerad vid behov när och om det uppstår under arbetets gång    
Samverkan med forskning    
Samverkande sjukvård och hybridteam  
Närsjukhus Skene 
Arbetsgrupper Mobil närvård  
Uppdragsgrupper 
Nätverksgrupper   

 

     9. Avslutskriterier 

  Denna arbetsprocess anses avslutat när implementering är genomförd och när  

      uppföljning av införandet är genomfört. 

 

       10. Rapportering 
  Samordnare från Närvårdskontoret lämnar lägesrapport till Styrgrupp närvård, Södra    

  Älvsborg.  
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11. Arbetsgrupp   

Namn:   Yrke:   Enhet: 

Ingela Sunneskär  Samordnare  Närvårdskontoret 

Anna-Lena Hardtmann  Samordnare  Närvårdskontoret 

 Sara Lundqvist  Vårdenhetschef  SÄS, Sköra äldre 

 Pauline Ahl  Verksamhetscheftrainee  SÄS, Sköra äldre  

 Karin Scharl, inledningsvis  Chefssjuksköterska SÄS  

Sonja Nilsson  Utvecklingsledare Offentlig primärvård 

Annika Arvidsson  MAS  HSL- kommunerna   

Jessica Johansen  Projektledare Nära vård Kommunerna  

Marko Anttila   Projektledare  Närsjukhuset, Skene 

Zahra Ebrahimi  Forskare SU  Göteborg universitet                                     

Xx   Läkare/ vårdcentralchef Privat primärvård  

Xx   Läkare   SÄS 

Xx   Chef   Myndighet- kommunerna  

Xx   Chef  HSL- kommunerna  

Xx   Chef  Utförare- kommunerna   

 

         

 

 


