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Källa: BMJ, UK

Det finns många skäl till att hitta nya former av samordning



Trendbrott: Den demografiska resursklyftan ökar radikalt

Om inga åtgärder vidtas skulle det 
uppstå ett gap mellan kostnader och 
intäkter på 59 miljarder kronor år 
2021, varav 39 i kommunerna och 20 
i landstingen
Källa: Ekonomirapporten oktober 2017, SKL



Slutsatser från Ekonomirapporterna oktober 2017 och maj 2018, SKL

▪ ”Det finns vare sig tid eller råd att fastna i gamla sätt att 
tänka och arbeta”

▪ ”Det krävs ett nytänkande om verksamheterna kan 
utvecklas och omformas”

▪ ”För att kunna klara ekonomin långsiktigt behövs tidiga 
insatser för motverka kroniska sjukdomar”

▪ Ny teknik som kan stödja nya arbetssätt, exempelvis med 
egenvård och tidig upptäckt, måste användas mer 
systematiskt”



Vårdlogik

”Akut”

Vårdlogik

”Tillgänglighet”

Vårdlogik

”Kontinuitet”

BEHOVSGRUNDER FÖR
KONTINUITETSVÅRD
→ Ofta många kontakter
→ Inget avslut
→ Ofta föränderligt,

stark variation
DESSA PATIENTER ÄR I DE 
FLESTA FALL GEMENSAMMA 
FÖR DE TVÅ HUVUDMÄNNEN

Tre olika behovsgrunder inom vården

Den nya 

”nära vården”



Vårdlogik

”Akut”

Vårdlogik

”Tillgänglighet”

Vårdlogik

”Kontinuitet”

Viktigaste vårdlogik för kroniskt 
sjuka = 80-85% av de samlade 

sjukvårdskostnaderna

..eller för de 3-5% av 65 år och äldre 
= 50% av de samlade resurserna

Den minst utvecklade 
vårdlogiken som samtidigt

är den mest resurskrävande..

.. och som är beroende av 
båda huvudmännens insatser 

i nya arbetssätt 

Tre olika behovsgrunder inom vården

”Effektiv vård”
”En god och 

”nära vård”

”Omställningen”



STUDIE I SAMARBETE MED SKL

En av de främsta utmaningarna för effektivt resursutnyttjande
Typfallet äldre multisjuk person – En vårdorganisation för varje insats och organ

Denna ”modell” driver fram
ökade insatsbehov hos båda 
huvudmännen.
Vårt antagande är att patienternas
sjuklighet i allmänhet förvärras
med dessa arbetssätt och att det 
driver fram ökade behov även inom 
kommunal hemsjukvård och äldre-
omsorg.

Källa: 298 kartlagda patientfall inom 
Programmet ”Bättre liv för sjuka äldre”, 
SKL 2012-2013



STUDIE I SAMARBETE MED SKL

Studier av individfall och kostnadsdrivare 
Individfall Äldre multisjuk: Ständiga omtag istället för en anpassad vårdform 

I denna ”modell” skyfflas
patienten mellan huvud-
männen utan långsiktiga
lösningar.

Sammantaget är detta 
kostnadsdrivande för 
båda huvudmännen.
Källa: Vårdanalys 2015, 
SKL 2012



❑ Begränsad tillgänglighet till rätt insatskompetens när den behövs

❑ Arbetstid som åtgår för att utreda vem som har ansvaret och oklara 

ledningsstrukturer samt mandatförhållanden

❑ Ständiga ställtider och omplaneringar efter att ”ansvarsbyten” sker löpande 

och ofta med hög frekvens

❑ Brist på tid för funktionsuppbyggande och hälsofrämjande insatser till 

patienter/brukare

❑ Arbetssätt som utmärks av att en ”akutlogik” dominerar och begränsar 

utrymmet för att arbeta med en ”kontinuitetslogik”

❑ Begränsad gemensam insikt mellan de inblandade om särskilda förhållanden 

för vissa målgrupper och hur mer hållbara resultat kan uppstå

❑ Svårigheter med informationsutbytet (ex.vis kring läkemedel)

Icke-optimal

arbetsorganisering

Icke-optimal

vårdlogik och 

fokus

Brist på 

utbyte av 

varandras 

kunskaper och

information

De verkliga kostnadsdrivarna (3)



Målgruppernas storlek i Skåne – en uppskattning baserat på nyckeltal

Riskgrupper med symptom
och funktionsnedsättningar 

med behov av förebyggande insatser

Tidvis sviktande
grupper med 

behov av tätare
samverkan och

förberedda insatser

Mest
sjuka 

med behov av
fast organiserat

omhändertagande 

Cirka 11 000 personer  
(inklusive gruppen yngre än 65)

Cirka 29 000 personer  
(med möjlig uppräkning upp till
15% för gruppen yngre än 65 år)

Cirka 25 000 personer  
Avser 65 år och äldre)

Cirka 26 000 personer
Målgrupp för tätare samordning
mellan huvudmännen

Källor: 
▪ Utredningen ”Målgrupper i fokus för 

samverkan – bedömning av kostnadsutveckling 
och potentialer,, Kommunförbundet Skåne
och Region Skåne, 2016

▪ Organiseringen av Region Skånes läkarstöd till
kommunal hemsjukvård – samt vissa övriga 
mobila läkarinsatser utanför vårdinrättning,
Lars Stavenow, februari 2019, Region Skåne



✓ Kostnadsutvecklingen för vård och omsorg till de med större 
behov beräknas öka med 20-40 procent  till år 2025– gäller båda 
sjukvårdshuvudmännen

✓ Utvecklingen i detta spann är beroende av hur väl 
hälsofrämjande och funktionsfrämjande insatser kan utvecklas –
vilket förutsätter bättre samverkan mellan huvudmännen

✓ Huvudmännen är ömsesidigt beroende av varandras insatser för 
att bemöta kostnadsutvecklingen på bästa sätt.

✓ Samverkan enligt den etablerade synen (utifrån 
ansvarsuppdelningar och ”konsultativa arbetssätt) behöver skifta 
till ett synsätt av praktisk integration kring vissa mer omfattande 
volymgrupper – samordningsinitiativ

✓ Det måste till nya synsätt och angreppssätt för att lyckas – från 
”gränssnittspolitik” till samordningskultur

Källor:
▪ Vårdanalys, Hemtjänst, vård- och omsorgsboende 

eller mitt emellan? Ett kunskapsunderlag för 
planeringen av  morgondagens äldreomsorg, 2015

▪ SKL, Ekonomirapporten, 2018

Kostnadsutvecklingen framåt avgörs av kommunernas och regionens
förmåga till samordning kring grupper med stora behov



Samsyn kring målgruppernas behov

Utveckla gemensamma vårdlösningar

Uppnå ”äkta teamsamverkan”

Direkta och säkrade kontaktvägar

Gemensamma ledningssystem

Löpande uppföljning och lärande –
gemensamt förbättringsarbete

Lyfta bort målkonflikterna

= GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR
FÖR ATT SAMORDNING SKA FUNGERA

Källor: 
▪ Utredningen ”Målgrupper i fokus för 

samverkan – bedömning av kostnadsutveckling 
och potentialer,, Region Skåne, 2016

▪ Följeutvärdering Mobil Närvård i Västra Götaland, 
Delrapporter 2 och 3

Vad krävs då för att samordning ska lyckas mellan huvudmännen?



✓ Effektivare nyttjande av kunskaper och arbetstid – om läkarstöd och 
kontaktvägar utgår från ”äkta teamsamverkan”

- Mätningar visar att cirka 20% av en sjuksköterskas arbetstid i 
hemsjukvården behövs för att hantera ”strulfaktorer”

✓Med ”äkta teamsamverkan” har arbetsmiljön förbättras väsentligt 
inom hemsjukvården (med potential för även sociala omsorgsinsatser)

✓ Ökningstakten av hemsjukvårdsinsatser till de mest sjuka bromsas

✓För målgruppen periodvis sviktande (”mellangruppen”) finns 
möjligheter att förutom ökning av hemsjukvården även reducera 
hemtjänstinsatserna

- Referens: Trygg hemgång i Ronneby, reducering av hemtjänstinsatser 
med i genomsnitt 62%

✓Väsentligt minskade eller helt reducerade behov av korttidsboenden 
och övrig växelvård för aktuella målgrupper

✓Mindre behov av särskilt boende

Källor: 
▪ Utredningen ”Målgrupper i fokus för 

samverkan – bedömning av kostnadsutveckling 
och potentialer,, Region Skåne, 2016

▪ Följeutvärdering Mobil Närvård i Västra Götaland, 
Delrapporter 2 och 3

Vilka är då möjligheterna för kommunerna av effektiv samordning?



Vårdlösning 1

Vårdlösning 2

Vårdlösning 3

Vårdlösning 4

Vårdlösning 5

Vårdlösning 6

BEHOVSGRUNDER ❑ Vi vet att det fungerar

❑ Vi vet att patienter och 
närstående får en 
betydligt bättre vård och 
omsorg

❑ Vi vet att båda 
huvudmännen vinner 
stort på att arbeta på 
detta sätt 

Ett nytt sätt att styra vården? Vi tar samordningen först



Mobil närvård bygger på att kommunens 
hemsjukvård är utgångspunkten för 
planeringen och med tät samverkan med 
specialistteam och hemsjukvårdsläkare.

Vården ges i hemmet och utgår från 
individens behov.
Syftet är att skapa en ökad upplevelse av 
trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande 
av gemensamma resurser samt att 
minska undvikbar slutenvård.

Modellen förutsätter ett väl fungerande 
samarbete och gemensam ledning mellan 
kommun, primärvård och sjukhus.

Kommunal 
hemsjukvård Mobil 

hemsjuk-
vårdsläkare

Mobilt 
palliativt 
team

Mobilt
närsjukvårds-
team

Exemplet Mobil Närvård i Västra Götaland
En god sammanhållen vård utifrån gemensamma team


