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2022-12-09 

 

Slutrapport  

Projektavslut 2022-12-31 

Personcentrerad sammanhållen Mobil närvård med SU, 

Primärvård och Öckerö kommun. 

Bakgrund 
 

2020 

Det mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov av personcentrerad och 
sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och samverkan över 

professions- och vårdgivargränserna. Utgångspunkten för ett personcentrerat 

arbetssätt är att ta reda på patientens behov, kunskap, resurser och förmågor. 
Resultatet vävs därefter ihop med vårdens resurser och expertis. Tillsammans med 
patienten skapas planen för vård och behandling. Det personcentrerade arbetet 
omfattar inte bara mötet mellan patient och vårdpersonal, utan är lika viktigt i 
relationen mellan kollegor, medarbetare och chefer. Förhållningssättet skall alltså 
genomsyra hela organisationen.  

     Det saknas gemensam (kommun, sjukhus, VC) vårdrutin för mobil närvård, den 
ursprungliga modellen i mobil närvård behöver utvecklas. Detta är en stor utmaning 
i Göteborgsområdet med många involverade aktörer/vårdgivare. Utvidgad uppdrag 
avseende mobil hemsjukvårdsläkare under 2020 i Krav och kvalitets boken ställer 
också nya krav på förbättrade samarbetsrutiner. Utvecklingen av Närsjukvårdsteam 
från sjukhusen samt prehospital sjukvård behöver tydligt integreras i mobil närvård 
med kommuner och vårdcentraler såväl offentliga som privata.  
    
Uppdraget personcentrerat sammanhållen mobil närvård utgår från det som gäller 
idag kring ansvarsfördelning, överenskommelser, riktlinjer och 
kommunikationsplaner.   

 Andra aktörer som berörs av mobil närvård t.ex. sjukvårdens larmcentral, 1177, 
omsorgskoordinatorer och psykiatriska mobila team behöver hitta sina roller.  

Styrgrupp Nära vård har gett en arbetsgrupp ett förbättringsuppdrag avseende att 
skapa en sammanhållen mobil närvård i Göteborgs stad med kranskommuner. 2020-
04-21 presenterade arbetsgruppen ett förslag på förbättringsuppdrag. LGS gav då en 
utsedd styrgrupp i uppdrag att genomföra projektet ” Personcentrerad 
sammanhållen mobil närvård”. 

Intentionerna var att starta upp med workshops med tre kommuner. Av olika 
anledningar blev det Öckerö kommun som deltog i projektet. Slutrapport till LGS var 
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planerad till december 2020 men den pågående pandemin gjorde att uppstarten blev 
försenad och slutrapport ska redovisas på LGS möte 2021-12-03. Projektet fick av 
verksamhets- och pandemiorsaker ytterligare förlängas till 2022-12-31.  

1. Uppdraget 
 Ta fram förslag till en gemensam och övergripande vårdrutin för mobil 

närvård för intressenterna inom vårdsamverkan i Göteborgsområdet. 

 Identifiera processer/arbetsmoment lämpliga för digitalisering. 

  Uppstart med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Primärvården och 

Öckerö kommun. 

 Föreslå en plan för implementering och utvärdering 

 Säker informationsöverföring/ Digitalisering. 

 Undvika oplanerade in och utskrivningar från slutenvården 

 Lägga en grund för Omställningen-Nära vård  

2. Syfte  
 

Skapa förutsättningar för: 

• Personcentrerat arbetssätt 

• Vård på rätt vårdnivå 

• Ökad patientsäkerhet 

• Ökad trygghet för patienter/vårdpersonal  

• Strukturerade bedömningar 

• Möjliggöra fortsatt vård i hemmet 

• Tydlighet i ansvarsförhållanden och uppgifter 

 

3. Metod 
Förbättringsarbetet, Personcentrerad och sammanhållen mobil närsjukvård, 
kommer utgå ifrån kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, genom arbetssättet 
Läranderum. Det kommer leda till att personcentrering, samskapande med 
patient och medarbetare, och samarbete över gränser blir möjligt. Läranderum 
är ett arbetssätt som bygger på grundprinciperna; patientperspektiv, 
kunskapsbaserat, personcentrerat och relevant. Det innebär att samla alla 
intressenter som berörs av ett förändringsprojekt, i ett gemensamt fysiskt eller 
digitalt rum, för lärande och praktisk förbättring och utveckling. Arbetssättet 
kräver tydligt ledningsstöd, god förankring i alla berörda verksamheter, 
patientmedverkan eller företrädande och processtöd.  
 
Samverkande sjukvård Öckerö är ett implementerat arbetssätt i Öckerö 
kommun och hänsyn har tagits till det upprättade styrande dokument som 
omger det arbetssättet. Samverkande sjukvård innebär ett samverkansavtal 
mellan kommunal hälso- och sjukvård och Ambulanssjukvården SU. Den verkar 
för att invånarna i Öckerö kommun ska få rätt vård på rätt plats och att de 
samlade sjukvårdsresurserna används för invånarnas bästa. 
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4. Organisation   
 Uppdragsgivare 

LGS 

 Operativ styrgrupp 
Björn Gunnarsson processledare Kommun och sjukvård samverkan i 

Göteborgsområdet.  

Robert Höglind Samordnare Mobil närsjukvård Ambulans och 

prehospital akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Mikael Bengtsson och Katrin Modig Pallin 

Regionutvecklare, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och 

metodstödjare 

Kunskapscentrum för jämlik vård 

Ann-Katrin Schutz Regional samordnare mobil närvård 

Camilla Nilsson sjuksköterska Hemsjukvårdsteam 

Lars Jansson sjuksköterska Hemsjukvårdsteam 

  
 Arbetsgrupper: Öckerö  

Marie Gülich, Catrin Hermansson MAS 

Anna Gustafsson Enhetschef/avdelningschef kommunal hälso- och 

sjukvård 

Camilla Grimberg Biståndshandläggare  

   Bengt Sköld Läkare Hönö vårdcentral 

  Anders Palmgren Verksamhetschef Hönö Vårdcentral 

Maria Palm Vårdplaneringssköterska Närhälsan Öckerö Vårdcentral  

Camilla Nilsson Äldresjuksköterska Hönö vårdcentral  

Lars Jansson sjuksköterska Hemsjukvårdsteam 

Javad Farahami-Sjuksköterska Närsjukvårdsteam Östra/ Sahlgrenska 

Cecilia Solvestad, Annelie Lundström Sjuksköterska 

Ambulanssjukvården SU 

 

 Gemensamma workshops: Två per termin. Lokala 
arbetsgruppsmöten mellan workshopen. 
Tre lärandeseminarier/workshops har genomförts. 

WS 1 21-02-02  

Inleddes med fokus på att ta fram berättelser som beskriver just 

upplevelser och erfarenheter av samverkan, vård, information och/eller 

stöd när det fungerar som bäst. Målsättningen var att berätta för 

varandra, dela erfarenhet och använda berättelserna för att bättre förstå 

och bygga vidare på de styrkor som kan tas tillvara. ”Det vi gör ska ha ett 

värde för alla”. 
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Utifrån berättelserna klustrades- vad som fungerar bra, vad som kan bli 

bättre, vad som saknas. De fyra grupperingarna (Ambulansen SU- 

Vårdcentralen Hönö- Hemsjukvården – Vårdplaneringsteam Närhälsans 

vårdcentral) fick i uppgift att ta fram handlingsplaner som skulle bygga 

på det som kommit fram under seminariet.  

På grund av pågående covid pandemi var det svårt att få med 

brukarrepresentanter. Istället skulle brukarperspektivet tas till vara 

genom en filmad intervju. 

WS 2 21-03-18 

Presentation och dialog runt de framtagna handlingsplanerna. Den 

inspelade filmen med Solveig 87 år visades.  

Det som bland annat kom fram i intervjun var behov av 

hälsoplan/vårdplan för att alla vårdgivare ska få rätt information för att 

undvika/förhindra att personer åker in till sjukhus. Solveigs definition på 

mobil närvård-Min sjuksköterska-Min doktor-i mitt hem. 

Genomgående i dialogerna var att det saknades kunskap om varandras 

organisation och tillgängliga resurser. Men också vad som förväntas av 

respektive vårdgivare som inte alltid stämmer med verkligheten och 

överenskommelser.  

WS 3 21-09-01 

Handlingsplanerna fastställdes och uppföljning kommer att genomföras 

med ett seminarium maj 2022. 

 

5. Resultat 

 

För att nå ett personcentrerat samverkansfokus i omhändertagandet i 

den mobila närsjukvården har arbetet mellan vårdaktörerna, i Öckerö 

Kommun, fokuserat på att lyfta fram de för projektet viktigaste 

områdena att förbättra. Syftet i arbetet är att skapa goda förutsättningar 

för medarbetarna att samarbeta i mötet med de personer som har ett 

behov av mobil närvård samt att rätt kompetens möter detta behov. 

Handlingsplaner är framtagna och arbetade med under tiden för 

projektet. Det är fyra handlingsplaner (bilaga 1-4) kopplade till var och 

en av verksamheterna; Närhälsan Öckerö, Vårdcentralen Hönö, 

Kommunal Hälso- och sjukvård samt Ambulanssjukvård SU. I 

handlingsplanerna har Samordnad Individuell Planering (SIP), 

kommunikationsplattformen SAMSA, hälsoplaner, digitalisering och 

vårdcentralernas läkarmedverkan setts som bärande delar i det 

personcentrerade omhändertagande. Diskussioner har lyft fram att 

behovet av kontaktvägar till varandra måste tydliggöras och att 

närområdesplanerna skall samverkas, efterlevas och göras kända i 
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verksamheterna. Vidare har begreppet ”mobil närvård”, i dialog, fått en 

vidare betydelse. Projektgruppen ser att det handlar om att 

kompetensförflytta utifrån brukare/patienters behov. Det medför att 

själva kompetensförflyttningen behöver digitaliseras för att tillgänglig- 

och möjliggöra en utveckling av den goda och nära vården. 

 

Vid projektets start identifierades att kännedomen om 

närsjukvårdsteamen SU:s uppdrag och medverkan, i den mobila 

närvården, var ett viktigt område att belysa. Styrgrupp för 

Närsjukvårdsteamen SU utarbetade en kontakt- och 

kommunikationsrutin (bilaga 5) som samverkades i vårdsamverkan 

Temagrupp Äldre och implementerades i hela Göteborgsområdet. 

 

Delar i handlingsplanerna är genomförda medan vissa punkter arbetas 

vidare med. Inom områden som tex SIP och SAMSA har Vårdsamverkan 

genomfört ett brett informations- och förbättringsarbete i hela 

Göteborgsregionen. För projektet har det medfört att centralt framtagna 

rutiner, utbildningar och arbetssätt har kunnat implementeras i 

samverkan under projekttiden. För att skapa värde för de personer som 

är i behov av mobil närvård är det av största vikt att dessa rutiner, 

utbildningar och arbetssätt systematiskt tillgängliggörs på 

medarbetarnivå. Projektgruppen ser ett värde i att samordnat planera så 

att gemensamma satsningar genomförs periodvis sett över tid. 

 

Under hösten 2022 har fokus legat på att ta fram en modell för att 

fortsatt stärka samverkan i syfte att bibehålla och ständigt förbättra 

samarbetet mellan vårdaktörerna inom den mobila närvården. Det ses 

som viktigt att strukturerat och hållbart fortsätta i en arbetsgrupp där 

funktioner från aktörerna medverkar. Den 28/10-2022 tillsattes en 

processledare inom ramen för kommunalt stadsbidrag för omställningen 

till god och nära vård. Det fattades beslut i NOSAM Öckerö i enlighet med 

presenterat underlag (bilaga 6). Personcentrerad sammanhållen mobil 

närvård kommer under 2023 gå in under detta mer omfattande arbete. 

 

2022-12-01 

Status Projekt ”omställningen god och nära vård Öckerö” 

 

Processledare (bilaga 6) har startat upp ett samarbete i samverkan 

mellan Öckerö kommuns hemsjukvård och Närhälsan Öckerö VC. Under 

hösten har två möten genomförts där genomgång skett kring 

gemensamma frågor och rutiner. Det har beslutats att ha dessa 
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samverkansmöten 1 ggr/ månad. Personcentrerad sammanhållen Mobil 

närvård är med som en punkt på dagordningen. Det kommer inte att 

startas upp olika projektgrupper för samverkan och mobil närvård. 

Dessa ämnen berör varandra och beslut är fattat att utvecklings-och 

samverkansarbete skall ske i samma projektgrupp.  

Även samverkansmöten mellan Hemsjukvården i Öckerö kommun och 

Hönö VC startar upp inom kort. Initialt hålls separata samverkansmöten 

med de två vårdcentralerna och HSV i kommunen. Framöver är planen 

att samverkan sker tillsammans på en gemensam mötesplattform; 

kommunal HSV, Närhälsan Öckerö och Hönö VC.  

 

6. Reflektion 

Projektet genomfördes under pandemin och skedde därför digitalt. Det 

finns utmaningar i detta men även mycket som är positivt. Att använda 

sig av den digitala arenan kräver träning både vad gäller tillgängliga 

verktyg som att skapa digitala workshops vilka skall vara tilltalande och 

värdeskapande för de medverkande. Vidare ger digitala workshops ökad 

möjlighet till medverkan och mindre resande för intressenterna, vilket är 

av stort värde då det likt detta projekt kan vara betydande avstånd till 

fysisk lokal för vissa. 

 

Projektet genomfördes inom ramen för läranderum som metod (bilaga 

7). Läranderum skapar, enligt min mening, goda förutsättningar till att 

skapa ett personcentrerat fokus hos medverkande intressenter i 

”rummet”. Vidare är det ett krav på patient/brukarmedverkan eller 

företrädare vilket medför att vi via läranderummet kan forma 

värdeskapande tjänster för de vi är till för. Jag vill även skicka med att 

extra viktiga delar i projektarbete i allmänhet och samverkansprojekt i 

synnerhet är tydlighet, intressentanalysen och att återkommande leda 

arbetet utifrån förankrat syfte och uppsatt mål. Det är även av stor vikt 

att fokusera på att resultatet skall var tillgängligt och användbart i det 

operativa samarbetet, vårdaktörernas medarbetare emellan. 

 

Öckerö kommun har sedan tidigare ”Samverkande sjukvård” 

implementerad som avtalsmässig samverkansmodell mellan kommunal 

hälso- och sjukvård och region (Ambulanssjukvården SU). Vidare ses en 

god samverkanskultur och vilja, till omställningen mot en god och nära 

vård, hos samtliga medverkande i projektet. Jag ser det som en 

framgångsfaktor att arbetet med mobil närvård förvaltas vidare inom 

NOSAN Öckerö. 
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Jag vill även tacka samtliga medverkande för ett gott samverkansarbete. 

 

Robert Höglind  

Delregional samordnare mobil närvård 

 

Robert Höglind 

 

Ansvariga för metodstöd:  

Mikael Bengtsson och Katrin Modig Pallin 

Regionutvecklare, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling och 

metodstödjare 

Kunskapscentrum för jämlik vård 

Enhet kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

Koncernstab hälso-och sjukvård, Koncernkontoret  

Västra Götalandsregionen 

 

Processledare   
Björn Gunnarsson processledare Kommun och sjukvård samverkan i 

Göteborgsområdet.  

Robert Höglind Samordnare Mobil närsjukvård Ambulans och 

prehospital akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

  

7. Tidplan  
Presentation uppdragshandling LGS 2020-04-27 

Uppstart av uppdrag workshop   

WS 2    2021-02-02 

Delrapport 1LGS   2020-12-01 

Delrapport 2 LGS   2021-12-03 

Slutrapport    LGS   2022-12-09 
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BILAGA 1 

Handlingsplan 

Ambulanssjukvården SU, enhet Öckerö 

 

Vad Hur När Vem 

Rätt patient får 

rätt vård på rätt 

nivå. 

Viktigt att alla 

vårdgivarparter 

vet vad det 

finns för 

resurser. 

Vara mer frikostig med 

telefonkontakt till HSV-PV, NSVT 

Informera amb. Kollegor. Göra 

checklista/rutin. 

Under hösten-21. 

Kontakt med 

Vårdcentraler. 

Kommunikationsruti

n närsjukvårdsteam 

upprättad och 

implementerad i 

vårdsamverkan 

under projekttiden. 

Anneli

, 

Cecilia 

Rutin för att PV 

och Kommunal 

Hälso- och 

sjukvård skall 

värdera rätt 

transportresurs 

för patienten till 

sjukhus. 

-Ambulans –sjuktransport-

taxi- anhörig med- gå, stå 

sittande-liggande –ev. 

Behandling? Behov? Checklista 

Under hösten-21. 

Flyttat till 2022 

Förslag utarbetas 

Anneli

, 

Cecilia 

Alla inblandade 

ska ha 

rätt information

. 

Utbilda ambulanskollegorna 

i informationsöverföring SAMSA.

  

Pilotprojekt SAMSA utbildning 

och test av 

dokumentationsflöden. 

Pilotprojekt ”SAMSA i 

Ambulanssjukvården 

SU” startas i 

december 2022. 

Anneli

, 

Cecilia 
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BILAGA 2 

Handlingsplan 

Kommunal Hälso- och sjukvård Öckerö 

 

 

Vad Hur När Vem 

Bra tydlig 

kommunikation 

Introducera SBAR kort för 

omvårdnadspersonal 

Våren -21 Korttid 

SSK 2 april 

220922Alla 

verkasmheter  

inom 

äldreomsorgen 

beräknas vara klara 

september 2022 

SSK, Ref.grupp 

Anna ec hsv 

Pågår 

Hälsoplan på alla Hembesök SSK,  

Först SiP sedan hälsoplan 

Viktigt för mångsökare 

Starta omgående,  

220922arbete 

pågår 

 nytt journalsystem 

life care hösten -22 

Ref.grupp APT 

Anna. ec. hsv  

Pågår 

Nosam Kommun och vårdcentraler. 

Ex. Bjuda in ambulansen 

samt SU/ 

Pågår,220922 Nytt 

beslut att bjuda in 

ansvarig Chef för 

närsjukvårdsteamet 

Sahlgrenska. 

Anna ec hsv 

Tar upp detta på 

NOSAM 10/9 

Välutvecklad 

närområdesplan 

  Avvaktas ny 

närområdesplan 

220922 

närområdesplanen 

klar 

Rutin mobil 

närvård 

Personcentrering 

Utgå från personen, 

människans behov och 

förmågor, delaktighet i sin 

egen vård genom 

Planeringsmöten 

Hälsoplaner 

SIP 

Pågår  220922 

Planerar att SIP 

utbilda alla ssk i 

hemsjukvården 

221013,  

Hälsoplaner 

kommer få ny fart i 

och med life care 

 Anna e.c. hsv 

Biståndsbedömare 

vårdcentralerna 

Journalgranskning Uppföljning vårdflöde-

diagnos- ansvarig  mm. 

Kontinuerligt MAS 
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BILAGA 3 

Handlingsplan 

Hönö Vårdcentral 

 

 

 

 

  

Vad Hur När Vem    

Ökad 

tillgänglighet för 

akuta hembesök 

med läkare 

Avsätta tid i 

veckoschema. (idag 

finns mobila hsvteamet på 

torsdagar). 

VC filial på Björkö har 

öppet två dagar i veckan, 

finns då möjlighet 

till hembesök på Björkö 

samt att ssk i HSV 

kommer ronda med 

läkare på Björkö. Bättre 

kontinuitet för de som bor 

på Björkö/Kalvsund och 

att tid frisätts till läkare 

som rondar HSV. 

 

VC på björkö har 

öppnat 

Rond 

tillsammans med 

HSV och läkare 

på Björkö 

kommer snart 

att starta. Pågår 

Camilla och Bengt bildar team 

med hsv. 

Äldresjuksköterska kontaktyta 

mot hsv 

 

Ska vara angivet i 

journal vem 

som ska 

kontaktas 

så pat hamnar i 

rätt spår 

Ska skrivas i journalen om 

patient tillhör HSV 

Pågår Camilla, Bengt och Adam 

Lättare för sköra 

äldre att komma 

i kontakt med VC 

Finns 

direkttelefon för sköra 

äldre som är kopplade 

till äldresjuksköterska  

Hemtjänsten har även 

telefonnummret för att 

lättare komma i kontakt 

med VC när behov 

uppstår för dem som inte 

är inskrivna i HSV 

Pågår Camilla 
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BILAGA 4 

Handlingsplan 

Närhälsan Öckerö Vårdcentral 

 

Vad Hur När Vem 

Kommunikation/vårdbeg

äran. 

Skapa och upprättahålla 

gemensamma rutiner. 

Gemensamma vpl. 

morgonmöten, hsv, 

bistånd,rehab, VC 

Använda SAMSA som 

information mellan 

HSV-PV 

Förlängt möte 1:a 

måndagen varje 

månad för att 

upprätthålla 

gemensamma 

rutiner kring 

SAMSA/SIP, 

pågående Ht-22 

Utveckla rutin för 

informationsöverfö

ring via SAMSA till 

VC när pat skrivs ut 

från HSV, pågående 

Ht-22 

Maria Palm 

SIP  Alla ska vara 

uppmärksamma på 

behov av SIP inom 

resp organisation. 

SIP-utbildning 

pågår via SIP-

utbildare Ht-22 

Maria Palm 

med flera 

Ta fram 

flödesschema/org.skiss 

på alla tillgängliga 

resurser 

Varje verksamhet 

tar lista från egna 

verksamheten 

därefter 

sammanställning. 

Ej klart Ht-22 Maria Palm 

med flera 

Nätverk/arbetsgrupp 

med representant från 

samtliga 

samverkansparter i 

Öckerö kommun  kring 

mobil närvård 

2-3 

träffar/termin för 

avstämning och för 

att upprätthålla 

gemensamma 

rutiner kring pat 

samt 

omvärldsbevakning. 

Lära sig om 

varandras 

verksamheter. 

Pågående arbete 

under Ht-22 

Processled

are Nära 

vård 

Öckerö 

kommun 
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BILAGA 5 

Delregional rutin för Kontakt och kommunikation men Närsjukvårdsteamen SU 

https://mellanarkiv-

offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/su8455-

443025746-

295/surrogate/Delregional%20rutin%20N%c3%a4rsjukv%c3%a5rdsteam%20SU%20%e2%

80%93%20Kontakt%20och%20kommunikation.pdf 
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