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Förord
Denna rapport har sammanställts för att i viss mån ge en överblick av det arbete som skett under 2014 i de skånska
ledningskraftsteamen i samverkan med de länsgemensamma utvecklingsledarna. Samverkansparter i det löpande arbetet
har varit SKL på nationell nivå och på den regionala arenan FoU Välfärd på Kommunförbundet Skåne och Enheten för
strategisk kvalitetsutveckling i Region Skåne.
För att få till förbättringar i vården och omsorgen för den enskilde äldre är arbete över huvudmannagränserna en
förutsättning. Det har blivit allt tydligare under arbetets gång att vi måste arbeta långsiktigt och tillsammans med det
systematiska förbättringsarbetet. I de skånska ledningskraftsteamen arbetar därför kommuner, vårdcentraler och sjukhus
tillsammans.
Det finns många förbättringsområden som kräver att vi arbetar med konkreta och mätbara mål för att hålla samman
vård och omsorg för den mest sjuka äldre. Ansvar och uppföljning måste gå hand i hand och vi behöver lära oss av goda
exempel. Därför har våra träffar på Skånenivå tjänat som inspiration i vardagen och även denna rapport visar på goda
lokala exempel. Författarnas analyser av områdena kan ses som inspiration och idéer för framtida förbättringsområden för
teamen ett arbeta vidare med. De baseras på erfarenheter som gjorts i de skånska ledningskraftsteamen.
Den nationella äldreöverenskommelsen har visserligen upphört vid årsskiftet 2014-2015 men arbetet i Skåne fortsätter i
samma omfattning under 2015 med hjälp av regionala och lokala initiativ.
Detta är början på ett långsiktigt arbete där vi ständigt måste ha fokus på vad som är bäst för den enskilde äldre.
För stödstrukturen för en evidensbaserad praktik:

			Ann Danielsson					Annica Forsgren
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Sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre
Målet för satsningen ”sammanhållen vård och omsorg
om de mest sjuka äldre” var att alla ska kunna åldras med
trygghet och självbestämmande, med tillgång till en god
vård och omsorg. För att uppnå detta tillförde regeringen
4,3 miljarder kronor under perioden 2011- 2014 med
syfte att stärka och intensifiera samverkansarbetet mellan
landets landsting och kommuner. Detta så att vården och
omsorgen i större utsträckning ska kunna utgå från de mest
sjuka äldres behov.
Utmärkande för de mest sjuka äldre är att de har ett
stort behov av både en individanpassad och samordnad
vård och omsorg. Något som ställer stora krav på
helhetssyn, kontinuitet och samverkan mellan alla vårdoch omsorgsaktörer – hemtjänst, hemsjukvård, särskilda
boenden, primärvård och sjukhus. Det är framför allt detta
som satsningen handlat om – att lyckas uppnå att alla
aktörer som är involverade i vård- och omsorgsprocessen
runt den äldre ska samverka över specialitets-, professionsoch organisationsgränser.
Den nationella överenskommelsen avslutades vid årsskiftet
2014/2015. Det arbete som bedrivits inom ramen
för satsningen ska fortsätta som en integrerad del av
landstingens och kommunernas ordinarie verksamhet.
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Dessutom förväntas huvudmännen bibehålla fokus
på de mest sjuka äldre och fortsätta att driva vidare
förbättringsarbeten i samverkan.
Sett ur den enskildes perspektiv är målsättningen följande:

Mål

Jag kan åldras med trygghet och självbestämmande och
med tillgång till en god vård och omsorg.

Målbild

Jag kan som äldre med behov av vård och omsorg lita på
att jag får den goda omsorg och vård jag behöver, när jag
behöver den och att det är lätt att få kontakt med den.
Om jag har hemtjänst kan jag så långt som möjligt välja när
och hur stöd och hjälp ges. Jag får stöd att leva ett värdigt
liv och känna välbefinnande även när jag är i behov av
omsorg och vård.
Om jag behöver hembesök av läkare eller annan
sjukvårdspersonal på grund av svårigheter att förflytta mig
erbjuds jag detta.
Jag kan lita på att läkemedelsbehandlingen är korrekt och
följs upp regelbundet.
Ansvaret för att samordna den omsorg och vård jag
behöver är tydligt och något jag får hjälp med om jag
behöver det.
Jag känner mig trygg i att mina behov av omsorg och vård
blir omhändertagen på ett kompetent och säkert sätt med
hög kvalitet och värdigt bemötande.
Jag blir alltid tillfrågad, informerad och får den kunskap jag
behöver om olika vård och hjälpinsatser och får möjlighet
att själv välja. Om jag så önskar är mina närstående väl
informerade om min situation och om den omsorg och

vård jag får samt är delaktiga i planeringen. När jag vårdas
i livets slutskede får jag lindring för smärtor och andra
symtom, får vårdas där jag vill dö och behöver inte dö
ensam.

Grundläggande krav

Följande förutsättningar var uppsatta som grundkrav i
överenskommelsen för 2014:
•

•

Det ska i länet finnas en struktur för ledning och
styrning i samverkan. Det ska finnas ett gemensamt
politiskt förankrat beslut om en handlingsplan för
förbättringar i vård och omsorg om sjuka äldre med
särskilt fokus på en sammanhållen vård och omsorg.
Samtliga kommuner och landsting ska ha fattat ett
beslut om att införa ett ledningssystem för kvalitet
enligt SOFS 2011:9. De ska också ha dokumenterat
hur det systematiska förbättringsarbetet avseende
riskanalys, egenkontroll och avvikelsehantering ska
bedrivas när det gäller vård och omsorg om de äldre
och vilka resultat som har uppnåtts i arbetet med att
säkra verksamheternas kvalitet.

Mest sjuka äldre

Idag är vi cirka 9,7 miljoner invånare i Sverige. 1,9 miljoner
är 65 år och äldre. Vi blir allt äldre och de flesta av oss lever
gott och självständigt högt upp i åren. De mest sjuka äldre
uppskattas vara 300 000 individer och gruppen beräknas
stå för mer än 30 % av totalkostnaden för hela sjukvården.
Mest sjuka äldre definieras av Socialstyrelsen som personer
65 år eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt
funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.
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De närmaste 20 åren förväntas antalet personer över 80 år
att öka med 350 000 individer. Om inga stora förändringar
görs befaras kostnaderna för slutenvård, hemtjänst, särskilt
boende, läkemedel etc. att öka med drygt 50 %.

Satsningens målområden:
•
•
•
•
•
•

God vård i livets slut
Preventivt arbetssätt
God vård vid demenssjukdom
God läkemedelsbehandling för äldre
Sammanhållen vård och omsorg – undvikbar
slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar.
Äldres psykiska hälsa

Stödstruktur för en evidensbaserad praktik i Skåne
Ett mål med överenskommelsen var att inrätta regionala
stödstrukturer för kunskapsutveckling.
De regionala stödstrukturerna ska:
• Kunna försörja länet/regionen med praktiskt
verksamhetsstöd
• Skapa förutsättningar för en evidensbaserad praktik
i hela socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård
• Vara en arena för lokala och regionala politiska
prioriteringar och strategier inom välfärdsområdet
Under 2014 har Kommunförbundet Skåne arbetat
med ett förslag till medlemskommunerna som
omfattar en beskrivning av hur en framtida regional
utvecklingsenhet skulle kunna stödja kommunerna i deras
kunskapsutveckling och arbete mot en evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten och angränsande hälso- och
sjukvård.
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Styrgrupp

I styrgruppen för stödstrukturen ingår representanter
från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Styrgruppen har ett övergripande ansvar för satsningar
inom flera av socialtjänstens områden som innefattas i
överenskommelsen ”Stöd till en evidensbaserad praktik för
god kvalitet inom socialtjänsten”.
Styrgruppen ser till helheten på det sociala området
inklusive det angränsande hälso- och sjukvårdsområdet
för både Region Skåne och de skånska kommunerna.
Styrgruppen hanterar de gemensamma resurserna och
ansvarar för att upprätta en länsövergripande handlingsplan
för en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre. Lokala ledningskraftsteam med representanter från
kommun, primärvård och sjukhus arbetar parallellt med
motsvarande lokala handlingsplaner i Skånes kommuner.

Regionala utvecklingsledare

De regionala utvecklingsledarna understödjer
förbättringsarbete ute i verksamheterna, inom de områden
som fastställs i den länsövergripande handlingsplanen.
De arbetar för att brukarna ska få del av insatser som
bygger på bästa tillgängliga kunskap.
Utvecklingsledarna fungerar som ett regionalt stöd för
kunskaps- och förbättringsarbete när det gäller att utveckla
en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre. De medverkar till att verksamheter inom kommun,
primärvård och sjukhusvård lär av varandras goda exempel
och att det gemensamma förbättringsarbetet sker långsiktigt
och systematiskt med fokus på de mest sjuka äldre.
Utvecklingsledarna i Skåne är processledare för helheten
och inte specialister på sakfrågorna i det skånska arbetet
med Ledningskraft. Den regionala samordnaren har
en samordnande roll för utvecklingsledarna inom
äldreområdet.

Ledningskraft Skåne

Kontaktperson:
Margareta Albinsson
Strateg Enheten för strategisk kvalitetsutveckling,
Region Skåne.
margareta.albinsson@skane.se

Det finns ledningskraftsteam med representation från
samtliga kommuner, slutenvården, privata vårdgivare
och primärvården i Skånes kommuner. Cirka hälften av
Skånes hälsovalsenheter, privata och offentliga är med i
ledningskraftsteamen.
Representanterna i ledningskraftsteamen är
verksamhetschefer, avdelningschefer, MASar eller andra
ledningspersoner. Ledningskraftsteamen utarbetar
handlingsplaner, sätter upp gemensamma mål och följer
upp resultat. Teamet initierar olika förbättringsidéer
gemensamt eller varje verksamhet för sig och planerar
aktiviteter för att nå målen.
Stödstrukturen bjuder in ledningskraftsteamen till ett
antal mötesplatser i dialogform varje år med syfte att
kraftsamla och ta del av varandras exempel och resultat.
Mötesplatserna har fokus på förverkligande och resultat.
Vi kommer nedan att presentera resultat från varje
målområde med ett efterföljande gott exempel. Vi vill
dock poängtera att dessa goda exempel endast är axplock
av alla de förbättringsarbeten som varit igång under 2014
och där en utvecklingsledare varit involverad. Det pågår
förbättringsarbete ute i verksamheterna både på enskild
enhet och i samverkan med annan huvudman, med och
utan utvecklingsledare som vi inte presenterar i denna
rapport.
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling på Region Skåne
har dessutom genomfört förbättringsprogam inom följande
område; Riskanalys i vårdens övergångar, Patient/brukar/
närstående-medverkan, Äldrefrågor/demensvård. De team
som deltagit har haft representation både från kommun
och slutenvård/primärvård.
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God vård i livets slutskede

Svenska palliativregistret

Det finns en enighet bland experter, personal, patienter och
närstående om vad som är viktiga åtgärder och mål inom
vård och omsorg i livets slutskede ur ett individperspektiv.

Mål:
•
•
•
•
•
•
•

Jag och mina närstående är informerade om min situation
Jag är lindrad från smärta och andra besvärande symtom
Jag är ordinerad läkemedel vid behov
Jag får god omvårdnad utifrån mina behov
Jag vårdas där jag vill dö
Jag behöver inte dö ensam
Jag vet att mina närstående får stöd
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Syftet med Svenska palliativregistret är att förbättra vården i
livets slut oberoende av diagnos och vem som utför vården.
Registrering av olika palliativindikatorer sker efter att en
person avlidit. Genom att följa resultat på indikatorerna får
man ett mått på kvaliteten av den palliativa vården.

Grundkrav: Täckningsgraden för registrering av dödsfall i
Svenska palliativregistret är minst 70 % av dödsfallen bland
befolkningen i en kommun.

Prestationskrav:
•

•

•

Medel fördelas till de kommuner och landsting som
förbättrar vård och omsorg i livets slutskede med i
genomsnitt 5 % för fyra indikatorer i resultatspindeln;
brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa och
ordination av injektionsmedel mot ångest vid behov.
De som har förbättrat de fyra indikatorerna med 10 %
eller mer eller de som under mätperioden har en
genomsnittlig måluppfyllelse för de fyra indikatorerna
på 60 % eller mer får vara med och dela på ytterligare
medel.
Kommunerna erhåller 70 % och landstingen erhåller
30 %.

I Skåne har det skett en förbättring under 2013-2015 inom
samtliga indikatorer, i genomsnitt med 3,5 %.
Dock når inte Skåne upp till en täckningsgrad på 70 %.
Tre kommuner nådde upp till målet med 70 %
täckningsgrad och 10 % förbättring av indikatorerna.
Nio kommuner nådde upp till målet med 70 %
täckningsgrad och 5 % förbättring av indikatorerna.
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Av erfarenhet ser vi att ett standardiserat sätt att arbeta, till
exempel med NVP (Nationell vårdplan) ger förbättringar
inom den palliativa vården.

Bromölla kommun

Bromölla är en kommun i Skåne som under 2014 lyckats
förbättra sitt resultat både vad gäller smärtskattning och
munhälsobedömning. Bromölla kommun har alltid varit
stolta över och jobbat aktivt med att förbättra den palliativa
vården. Det som förändrats i och med att kommunen
anslöt sig till Svenska palliativregistret är att registret
har gett ett metodstöd i och med den strukturerade
smärtskattningen och en checklista för vad som ska vara
gjort och vad som ska dokumenteras för att uppnå en god
sista tid i livet.
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Det har också gett ett verktyg för att medvetandegöra
resultat och visualisera förbättringspotential.
Kvalitetsportalen visade att Bromölla kommun låg lägre
på smärtskattning och munhälsobedömning och man

beslöt gemensamt i arbetsgruppen av sjuksköterskor
att förbättra dessa parametrar. Bromölla kommun bjöd
in en grannkommun för att berätta hur de arbetade
med smärtskattning. Kommunen utbildade också
vårdpersonalen i munhälsobedömning med ROAG och
munvårdskit köptes in.

Kontaktperson:
Maria Kusagård
Enhetschef Bromölla kommun
maria.kusagard@bromolla.se
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Preventivt arbetssätt
Undernäring, fall, trycksår och dålig munhälsa är vanligt
förekommande hos äldre personer inom slutenvård,
primärvård, hemsjukvård och äldreomsorg.
De fyra områden som innefattas i det preventiva
arbetssättet har en stark koppling till varandra. Dålig
munhälsa kan leda till undernäring. En undernärd person
har lättare för att falla och att utveckla sår. Om man faller
och blir sängliggande ökar risken att utveckla trycksår.
Genom att jobba med Senior alert går det att förebygga
riskerna och genomföra individuella förebyggande åtgärder
på ett systematiskt och standardiserat sätt.

Senior alert

Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som är
tillgängligt via webben där varje person, 65 år eller äldre,
registreras med riskbedömning, vidtagna åtgärder och
resultat inom områdena fall, undernäring, trycksår och
munhälsa.
Med hjälp av Senior alert vill kommuner och landsting
utveckla nya förebyggande arbetssätt som ökar möjligheten
till bästa möjliga vård och omsorg oavsett vem som
tillhandahåller den.
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Prestationskrav:
Ett grundläggande krav för att få del av medlen är att
kommunen deltar i punktprevalensmätningar som sker i
regi av Senior alert.
• Medel fördelas till de kommuner som för minst
90 % av dem som bor i särskilda boenden och
korttidsboenden för äldre, oavsett driftsform,
genomfört riskbedömningar och planerat
förebyggande åtgärder med registrering i Senior alert.
• Medel fördelas till de kommuner och landsting
vars utförare oavsett driftsform genomfört
riskbedömningar, planerat förebyggande åtgärder och
gjort uppföljning med registrering i Senior alert när det
gäller sjukhus, vårdcentral, hemtjänst och hemsjukvård.
Medlen fördelas med 70 % till kommunerna och 30 %
till landstingen.
• Medel fördelas till de kommuner och landsting vars
utförare oavsett driftsform utfört bedömning av
munhälsa enligt Revised Oral Assessment Guide
(ROAG) med registrering i Senior alert.

Täckningsgrad (%) per kommun i Skåne län 2014
100
90

Täckningsgrad (%) per kommun i Skåne län
Senior alert
2014

80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Andel riskbedömning inklusive ROAG 2014 i Skånes kommuner.

I Socialstyrelsens bedömningsrapport finns resultat
om att nio av Skånes kommuner nådde upp till 90 %
täckningsgrad med riskbedömning i särskilt boende,
jämfört med fem kommuner 2013. Alla nio kommuner var
också med i en eller två punktprevalensmätningar under
2014. I 16 kommuner fanns även registreringar inom
någon/några av registreringsenheterna sjukhus, vårdcentral,
hemtjänst och hemsjukvård.
Region Skåne arbetar med riskbedömningar och
åtgärdsplaner i journalsystemet och 13479 riskbedömningar
är gjorda. Under året har systemet för överföring av
riskbedömningar från journalsystem till Senior Alert
påbörjats.
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Vi tror att det strukturerade förebyggande arbetet med
riskbedömningar kunde få bättre resultat och mer värde
för den äldre om man riskbedömer tidigare än i dag då
de flesta riskbedömningar i dag görs på kommunala
vårdboenden. Riskbedömningar på vårdcentral, hemtjänst
och hemsjukvård är svårare att arbeta med då man bland
annat har att förhålla sig till gränssnitt mellan kommunal
hemsjukvård och vårdcentral. För att kunna uppnå högre
täckningsgrad i dessa verksamheter krävs det ett ännu
bättre samarbete mellan huvudmännen.
I Skånes verksamheter registrerades cirka 9500
bedömningar av munhälsa i Senior alert. Det är en
dubblering av antalet munhälsobedömningar som
genomfördes i Skånes kommuner 2013.

Perstorps kommun

I Perstorps kommun har man arbetat strukturerat och med
fokus på teamarbetet med Senior alert sedan 2013.
Detta gav goda resultat för vårdtagarna i Perstorp och även
i form av ett gott tillskott av prestationsersättning 2014.
Man behåller sina goda resultat även i inledningen av 2015.
En sjuksköterska utsågs och fick i uppdrag att ansvara
för att planera, driva, utbilda och följa upp arbetet med
Senior alert i särskilt boende. En arbetsgrupp bestående
av alla professioner tog 2013 fram ett schema för flödet i
Senior alert. Man är särskilt nöjda med hur teamarbetet har
utvecklats i och med att man jobbar med Senior alert. På
de avdelningar som arbetet med senior alert fungerar bäst,
fungerar också teamarbetet bäst.

Kontaktperson:
Ann Karlsson
Sjuksköterska, Perstorps kommun
ann.karlsson@perstorp.se

Under året kommer man under informationsträffar för
personalen lägga mer fokus på att förklara bakgrunden,
varför det är bra att arbeta med senior alert, man tycker att
man missade det lite i uppstarten och som ett sätt att få
ännu fler i personalen engagerade så fokuserar man nu på
vinsterna för vårdtagaren och nyttan med ett strukturerat
verktyg i arbetet. För 2015 satsar man även på att fortsätta
inför senior alert i hemsjukvården.
Att utvecklingsledaren och den ansvariga sjuksköterskan
har god och tät kontakt är som en fördel. Det känns tryggt
att kunna vända sig till utvecklingsledaren med frågor, små
som stora. När vårdtagarna flyttar i på särskilt boende
för de och anhöriga muntlig och skriftlig info om senior
alert. Vårdtagarna medverkar i riskbedömning, planering
av förebyggande åtgärder. Det blir bra diskussioner om
bakomliggande orsaker och hjälpen med olika åtgärder.
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God vård vid demenssjukdom

Tidig upptäckt, utredning och diagnos är viktigt vid
demenssjukdom. Sjukdomsförloppet vid denna obotliga
sjukdom kan lindras och ge fler år med bibehållen
självständighet. Svenska Demensregistret (SveDem) och
Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom
(BPSD) är de två kvalitetsregister som används för att
säkerställa och utveckla demensvården.
Prestationskrav:
• Medel fördelas till landsting i relation till antalet
personer som nyinsjuknat i demenssjukdom, erhållit
utredning med registrering i SveDem och fått diagnos i
primärvården (vårdcentralerna), oavsett driftsform och
medel till landsting för uppföljning i primärvården av
personer som har en diagnosticerad demenssjukdom
och registrerats i SveDem.
• Medel fördelas till de kommuner, vars utförare
oavsett driftsform inför ett standardiserat arbetssätt
vid BPSD-symptom och registrerar i BPSD-registret.
Prestationsersättningen utbetalas till kommunerna
i relation till antalet utförda registreringar i BPSDregistret. Utbetalning av medel baseras på uppnådda
resultat under perioden 1 oktober 2013 - 30 september
2014.
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SveDem
Personer som nyinsjuknat i demenssjukdom ska erhålla en
utredning och diagnos som registreras i SveDem.
De patienter som fått diagnos ska årligen följas upp vilket
också ska registreras i SveDem.

Jämfört med riket ligger Skåne på en 3:e plats i antalet
grundregistreringar enligt uppgifter från SveDem.
För att beskriva hur det ser ut med diagnoser och förväntad
prevalens för de äldre presenterar vi siffror hämtade från
medicinsk rådgivare inom Region Skåne, Magnus Kåregård.
Förväntad prevalens är att cirka 14 400 skåningar >75 år
har en demenssjukdom, men endast 8023 fått en diagnos
(201402).

19

Enligt Socialstyrelsens bedömningsrapport för 2014 har
752 personer >65 år fått en diagnos med registrering i
SveDem. Genom att varje person med demenssjukdom
får en diagnos, med fördel tidigt, kan sjukdomsförloppet
lindras och livskvalitet höjas. I ackrediteringsvillkoren för
hälsovalsenheterna är demensutredningar prioriterade.

BPSD- registret (beteendemässiga och
psykiska symptom vid demenssjukdom)
Kommuner, oavsett utförare, kan med stöd av ett
standardiserat arbetssätt vid BPSD-symptom till exempel
med hjälp av skattningar i BPSD-registret, utveckla
och säkerställa kvaliteten på vården för personer med
demenssjukdom
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Under 2014 registrerades cirka 3200 kompletta
bedömningar i Skåne i BPSD-registret. Som kan utläsas
ovan så har antalet registreringar ökat från 2013 till 2014.
30 kommuner är anslutna till BPSD registret 141231.
Många kommuner anser att det är ett effektivt och konkret
verktyg att arbeta med i vardagen och man ser tydliga
resultat på ökad livskvalitet för den äldre.

Kontaktpersoner:

Sjöbo kommun

Det startade med ett Future Café 2011 om hur Sjöbo
kommun skulle utveckla demensomsorgen. Det gjordes
tillsammans med politiken, nyckelpersoner i verksamheten,
primärvård och Region Skåne och syftade till att skapa en
samsyn på demensomsorgen och tydliggöra hur teamet
kring personer med demenssjukdom skulle arbeta.
En arbetsgrupp bildades där även primärvården och
utvecklingsledare från Kommunförbundet Skåne deltog.
Gruppen fick stöttning av utvecklingsledaren i att arbeta
med olika verktyg för att hitta samordning, flöde och ett
gemensamt mål. Målet var att alla personer som får sin
demensdiagnos på vårdcentral eller minnesmottagning ska
erbjudas en kontakt med kommunens demensteam.
Mätningar i olika tidsomgångar gjordes för att följa upp
hur många av de som fick diagnos även önskade kontakt

Christin Andersson,
Verksamhetschef, Sjöbo kommun
christin.andersson@sjobo.se
Peter Johansson
Läkare, Region Skåne
peter.m.johansson@skane.se

med demensteamet. Den statliga satsningen har hjälpt till
att komma framåt. Utvecklingsledaren har hjälpt till med
att plocka fram material, tagit många kontakter och drivit
på arbetet. Från att mycket var oklart i början fick gruppen
också hjälp med att tydliggöra förbättringsarbetet så att det
blev begripligt och meningsfullt och att det gick att följa
upp. Förankringen från ledningen och ut i verksamheten
har varit viktig och det har vi blivit bättre på och ledningskraft
finns med som en punkt på ledningsgruppens dagordning.
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Brukarmedverkan har funnits med via anhörigutbildningar
och återkopplingar även till anhörigkonsulent och Silvia
systrar och en anhörig har deltagit på Future Café.
En metod för att hitta samverkanspartners från regionen
och vårdcentraler har utarbetats.

God läkemedelsbehandling för äldre
Prestationskrav:
• Medel fördelas till de län som under 4 av 6
månader 2014 minskar värdet på indikatorn
Olämpliga läkemedel för dem som är 75 år och
äldre jämfört med motsvarande månad 2013
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och det samma gäller för indikatorn läkemedel
mot psykos för dem som är 75 år och äldre och
användningen av antiinflammatoriska läkemedel
för dem som är 75 år och äldre. 70 % av medlen
för ett län som uppnått uppsatta mål utbetalas till
kommunerna och 30 % till landstinget i länet.
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Kontaktperson:
Åsa Bondesson
Leg apotekare, Dr Med Vet
Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne
asa.bondesson@skane.se

I Skåne minskade under 2014 både användningen av
antiinflammatoriska läkemedel >= 75år och användningen
av olämpliga läkemedel >= 75år medan användningen
av antipsykotiska läkemedel >= 75år ligger på i stort sätt
samma nivå som 2013. Genom strategiskt arbete med
läkemedelsanvändningen i ledningskraftsteamen har man
satt läkemedelsgenomgångarna i fokus.
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Enligt uppgift från enheten för läkemedelsstyrning
har antalet läkemedelsgenomgångar minskat under
2014 i jämförelse med 2013. 2014 genomfördes 7169
tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar i slutenvård,
35 % av målpopulationen.

Med målpopulation avses: patienter 75 år och äldre med
fem eller fler läkemedel, vårdade inom enheter för allmän
internmedicin/närsjukvård eller motsvarande, geriatrik,
neurologi, infektion samt ortopedi.
4456 tvärprofessionella läkemedelsgenomgångar
genomfördes i primärvården:, varav 3774 (85 %) i offentlig
primärvård, uppskattningsvis 18 % av målpopulationen.
Med målpopulation avses; patienter boende i kommunala
vård- och omsorgsboenden för äldre samt patienter 65 år
och äldre i eget boende ned med insatser från kommunal
hemsjukvård rörande läkemedelsanvändningen.

Det som är viktigt att tänka på är att en
läkemedelsgenomgång inte per automatik genererar en
förändring i läkemedelslistan för den äldre och det mäts
inte i nuläget.
Förbättringsområde att arbeta vidare med är att samköra
läkemedelslistor, de olika huvudmännen ser inte varandras
listor vilket bidrar till bristande helhet och är en risk för
felbehandling. Även att titta vidare på i vilken omfattning
en läkemedelsgenomgång genererar en förändring
(förbättring) i läkemedelsbehandlingen.

Örkelljunga kommun
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Örkelljunga kommun ligger under genomsnittet
både i jämförelse med Riket och Skåne. De har ett
utmärkt resultat i alla tre delarna vad gäller god
läkemedelsbehandling för äldre. Där arbetar man
systematiskt med områdena inom ledningskraft samt
läkarmedverkansavtal som förnyas minst en gång/år.
Det sker regelbundna träffar med vårdcentralerna för
avstämning och överenskommelse om utbildningsinsatser.
Utifrån resultat omfördelas ersättningen som regionen
betalar till hälsovalsenheterna. Båda vårdcentralerna har
licensierade läkare med farmaceutisk kompetens och
minst en gång/år och vid varje receptförnyelse görs basal
läkemedelsgenomgång. Tvärprofessionell genomgång görs
också.
I starten av processen med ledningskraft genomfördes
Future cafe- tillfällen, tillsammans med vårdcentralerna, där
utvecklingsledaren tog en aktiv roll och etablerade kontakt
med utvecklingsenheten i Region Skåne.
De regionala ledningskraftsmötena har haft stor betydelse
för förbättringsarbetet. Vid uppstarten av Senior alert
fick kommunen mycket gott stöd av utvecklingsledaren
och Senior-alertcoacherna. BPSD-registret har etablerats
av demenssjuksköt. som är licensierad utbildare och
anhörigutbildning har genomförts vid flera tillfällen
tillsammans med undersköterska och dessa två är
Silviasystrar.

Kontaktpersoner:
Mats Håkansson
HSL-chef, Örkelljunga kommun
mats.hakansson@orkelljunga.se
Marie Carnling
Verksamhetschef, Örkelljunga vårdcentral
marie.carnling@skane.se
Mona Andersson
Verksamhetschef, Solljungahälsan
mona.andersson@solljungahalsan.se
SveDem håller på att införas i våra vårdboenden
och demensteam ska bildas. I nuläget arbetar
funktionsansvariga sjuksköterskor och rehabpersonal med
ledningskraftsområdena inom hela verksamheten.
Det finns en styrgrupp med enhetschefer,
funktionsansvariga, verksamhetschef HSL, MAS och
utvecklingsledare och dessutom finns ett funktionsteam där
även omvårdnadspersonal ingår.
I team Örkelljunga utifrån det palliativa programmet
som startar nu i mars månad finns medverkan av patient
och närstående. Regelbundna redovisningar görs till
kommunala pensionärsrådet och handikapprådet.
Vi arbetar på bred front med tydlig förankring ut
i verksamheterna samt med aktiv samverkan med
primärvården. Alla dessa insatser bidrar till det utmärkta
resultat vi har när det gäller god läkemedelsbehandling för
äldre.
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Sammanhållen vård och omsorg

När de mest sjuka äldre har behov av insatser från olika
huvudmän kan de individuella behoven lätt falla mellan
stolarna trots många insatser och mycket personal omkring
dem.
De mest sjuka äldre har ett stort behov av en
individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och
omsorg som ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet
och samverkan över specialitets- professions- och
organisationsgränser.
Den dagliga vården och omsorgen ska säkerställa
och förebygga att de mest sjuka äldre inte drabbas av
sjukdomstillstånd som leder till slutenvård som hade kunnat
undvikas.

Prestationskrav:
•

En förutsättning för att få del av medlen är att
landstingens inrapportering av data sker månadsvis.
Rapporteringen ska finnas i SKL:s databas senast den
20:e månaden efter den månad som mätperioden avser.
Från och med den 20 januari 2014 ska landstingen även
för varje kommun inom landstingsområdet rapportera
antal vårddygn på sjukhus för personer 65 år och
äldre som avser vård av personer efter att de bedömts
utskrivningsklara.
Medel fördelas till de län som under minst 4 av 6
månader 2014 minskar värdet på indikatorn Undvikbar
slutenvård jämfört med motsvarande månad 2013 vilket
även gäller återinläggningar inom 30 dagar.
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Andel undvikbar slutenv per hemort
Jan-Dec 2014
Lomma
Staffanstorp
Höganäs
Båstad
Lund
Höör
Kävlinge
Örkelljunga
Skurup
Åstorp
Osby
Svedala
Svalöv
Hörby
Tomelilla
Ängelholm
Vellinge
Bromölla
Östra Göinge
Helsingborg
Kristianstad
Perstorp
Hässleholm
Malmö
Eslöv
Klippan
Landskrona
Burlöv
Ystad
Simrishamn
Sjöbo
Bjuv
Trelleborg
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Återinskrivning < 30 dagar per hemort
jan-dec 2014
Tomelilla
Svedala
Simrishamn
Lomma
Vellinge
Osby
Östra Göinge
Klippan
Åstorp
Örkelljunga
Höganäs
Sjöbo
Skurup
Eslöv
Hässleholm
Helsingborg
Lund
Malmö
Båstad
Hörby
Bjuv
Trelleborg
Höör
Landskrona
Bromölla
Perstorp
Ängelholm
Staffanstorp
Kävlinge
Burlöv
Ystad
Kristianstad
Svalöv
0,0%

Det har varit svårt att analysera resultaten för undvikbar
slutenvård och återinskrivningar <30 dagar vilket även
SKL:s slutrapport beskriver. Siffrorna i kvalitetsportalen
är inte tillförlitliga och inte alltid jämförbara nationellt. Att
det är stora variationer mellan kommunerna och mellan de
olika sjukvårdsförvaltningarna indikerar att förbättringar är
möjliga. Det är många olika bakomliggande faktorer som
påverkar resultaten inom områdena undvikbar slutenvård
och återinskrivningar, det behövs förbättringar inom många
olika områden samtidigt, såsom förebyggande arbete,
information och uppföljning, tillgänglighet, kontinuitet,
kundfokus med mera.
Ett område som vi fokuserat på i Skåne under 2014 är SIP
(Samordnad Individuell Plan). Dock finns mycket kvar att
göra och utifrån det har en förvaltningsgrupp bildats med
representation från kommun, primärvård, slutenvård.
Under året har en flertal olika utbildningar och workshopar
om SIP genomförts. På primärvårdens initiativ har
workshopar i KRYHs upptagningsområde med personal från
alla tre verksamheterna genomförts.

Kontaktperson:
5,0%

10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Lorna Molin
Kvalitetsutvecklare Region Skåne
VC Östermalm i Kristianstad
lorna.molin@skane.se

Kontaktpersoner:
Ingrid Nyman
MAS och Hälso- och sjukvårdsstrateg, Helsingborgs stad
ingrid.nyman@helsingborg.se
Primärvård, finns ett tiotal enheter med i arbetet.
Nedan presenteras två representanter.
Eva Atlefjord, verksamhetschef, eva.atlefjord@capio.se
Ingela Haraldsson, verksamhetschef.
ingela.haraldsson@skane.se
Marie Nielsen, områdeschef Skånevård Sund,
marie.nielsen@skane.se

Helsingborg stad

Under hösten 2014 ordnade Ledningskraftsteam
Helsingborg en workshop för medarbetare från offentlig
och privat primärvård, kirurgi och medicin på Helsingborgs
lasarett samt privata och kommunala utförare av kommunal
vård och omsorg.

presenteras för teamet i april 2015. En primärvårdsenhet
har regelbundna samverkansmöte, 2 gånger/termin, där
sjuksköterska i hemsjukvården deltar tillsammans med läkare
och äldresjuksköterska på vårdcentralen. De träffarna syftar
bland annat till att tillsammans komma fram till hur arbetet
med SIP ska utvecklas i just deras område.

Syftet med workshopen var att titta närmare på hur de olika
huvudmännen gemensamt ska arbeta med SIP. Utifrån
denna dag har organisationerna valt olika sätt att arbeta
vidare inom sina egna organisationer. Omsorg Helsingborg
valde att samla alla enhetschefer som arbetar med hemvård/
hemsjukvård och vårdboende. En liknande workshop
arrangerades och i den framkom att de ska arbeta med att
få SIP mer känd på sina respektive enheter och att de vill ha
SIP inskrivet i Råd och stöd avtalen med primärvården.
Tre enhetschefer arbetar med att ta fram en mall för detta.

Utvecklingsledaren har varit en stor tillgång i vårt arbete.
Både på mötena med inspirationstips och förslag men också
genom att leda workshoparna. Framgångsrikt har varit att
chefer deltagit från olika organisationer och det fanns en vilja
att arbeta med SIP hos de inblandade. Svårigheter har varit
att få med alla privata hälsovalsenheter. Det är många och
stora organisationer. Beslut om detta förbättringsarbete är
förankrat hos chefer på olika nivåer, ganska väl förankrat ute
bland personal men här behöver mer göras. Det arbetet tar
tid eftersom det är stora organisationer.

Inom Ledningskraftsteam Helsingborg har det kommit fram
önskemål om att arbeta fram en SIP process som kan se
likadan ut för alla organisationerna vad gäller förberedelser,
genomförande, dokumentation och uppföljning. Personal
från de olika organisationerna har startat en arbetsgrupp
som arbetar med detta och processen ska vara klar och

Blir vi bättre på att arbeta med SIP stärker det också den
enskildes rätt att få vara delaktig och göra sin röst hörd.
Brukarinflytandet synliggörs i en upprättad SIP när de
planerade insatserna utgår från den enskildes önskemål.
Vi ser det som att det är ett sätt för den enskilde att få hjälp
att samordna sina insatser från kommunen och regionen.
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Lunds kommun

Ökad delaktighet för äldre och anhöriga i
vårdplaneringsprocessen med fokus på att minska
återinskrivning på sjukhus i Lund. Under 2014 har Lunds
kommun, Primärvården i Lund och Region Skåne (avdelning
7 och 8, Internmedicinska kliniken) samverkat i ett
förbättringsprojekt kring vårdplaneringsprocessen.
Ledningskraftsteamet beslutade att ge arbetsgrupp uppdraget
att starta projektet med att delta i ett förbättringsprogram
kring brukar/närståendemedverkan i regi av enheten för
strategisk kvalitetsutveckling i Region Skåne. Målet med
projektet var att förbättra vårdplaneringsprocessen för att
minska återinläggningar. Projektgruppen ville också öka
delaktigheten för patienter och anhöriga vid vårdplaneringen.
Projektet har indelats i fyra aktivitetsområden; Förberedelse
inför samt delaktighet i det samordnade vårdplaneringsmötet
på sjukhuset, Anhörigas syn på vårdplaneringsmötet,
uppföljning med intervjuer av patienter som kommit hem till
den egna bostaden efter sjukhusvistelse, Journalgranskning
av återinläggningar från korttidsenheten Höjeågården.

Kontaktpersoner:
Elisabeth Schwind- Johansson
Anhörigkonsulent i Lunds kommun
elisabeth.schwindjohansson@lund.se
Maria Askelund
Distriktssköterska på VC Getinge
maria.askelund@skane.se

Erfarenheterna som kommit fram under förbättringsarbetet
kommer att tas till vara och fortsättningsprojekt kommer att
påbörjas under 2015. Projektgruppen ser med tillförsikt på
framtiden, arbetet har stor möjlighet att fortsätta i och med
engagerade chefer i ledningskraftsteamet som efterfrågar
resultat och driver på för framtiden.
Projektet har också lett till ökad förståelse för de
samverkande organisationernas olika verksamheter.
Projektets resultat och framtid har kommunicerats med
pensionärsorganisationer, referensgrupp för anhörigstöd och
i andra forum i kommunen.
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Äldres psykiska hälsa

Området har inte tidigare uppmärksammats trots hög
förekomst av psykisk ohälsa och stora behov av insatser
hos gruppen 65 år och äldre. Detta har flera orsaker
såsom föreställningar om att till exempel depression
är en ”naturlig” del av åldrandet, att den fysiska hälsan
ofta prioriteras och samverkan krävs mellan många
parter. Äldre med psykisk ohälsa kan förklaras som dels
äldre vilka drabbas av psykisk ohälsa i samband med
åldrandet, framförallt depression och ångest, dels äldre
som tidigt i livet drabbats av psykisk ohälsa, till exempel
schizofreni eller bipolär sjukdom. Självmord är den yttersta
konsekvensen av psykisk ohälsa och aktuell statistik visar
att de flesta fullbordade självmorden återfinns bland
män över 65 år. Äldres tankar om självmord inrymmer
ytterligare en komponent - gränsdragningen mellan vad
som är psykisk ohälsa och vad som är existentiella frågor
när livet närmar sig slutet. Det kräver kompetens och
mognad hos såväl personal som organisation att möta dessa
frågor.
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Under 2013 tillkom målområdet äldres psykiska hälsa
i den nationella satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”.
För Skånes ledningskraftsteam har det inneburit ett nytt
målområde att arbeta med i de gemensamma lokala
handlingsplanerna. Det stöd som erbjudits nationellt inom
ramen för satsningen är utbildningar, som den webbaserade
utbildningen ”Våga fråga – våga se!” och utbildningen
”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre” där den sistnämnda
arbetats fram av Nationellt centrum för suicidforskning
och prevention av psykisk ohälsa (NASP).
Målet för Skånes arbete inom målområdet 2014 var att
uppmärksamma och öka kunskapen om äldres psykiska
hälsa och ohälsa i Skåne samt att anordna 10 tillfällen av
utbildningen ”Första hjälpen till psykisk hälsa äldre”
I Skåne gavs fem utbildningstillfällen under 2014 och det
finns numera 15 instruktörer med rätt att utbilda i ”Första
hjälpen till psykisk hälsa äldre” som i huvudsak handlar om
att göra personal trygga i mötet med psykisk ohälsa, kunna
prata om självmord och stödja den enskilde att ta kontakt
med rätt vårdnivå.

Kontaktperson:
Magnus Sjögren
Samordnare, Landskrona stad
magnus.sjogren@landskrona.se

Landskrona stad

I Landskrona stad valde man ut tre anställda som i oktober
2014 gick instruktörsutbildningen och blev certifierade
instruktörer i ”första hjälpen mot psykisk ohälsa äldre.
De tre instruktörerna var erfaren personal med olika
bakgrund och profession, en undersköterska, en vägledare
demens och psykisk ohälsa och en sjuksköterska. Den
första utbildningen instruktörerna planerade på hemmaplan
hölls för enhetschefer i hemvården i december 2014.
Efter detta första utbildningstillfälle i kommunen såg
ledningen tydligt vilket stöd utbildningen skulle kunna
utgöra för vårdpersonalen. Det beslutades, avsattes medel
och planerades för massutbildning av personal, man
prioriterade gruppen personal i hemvården som är cirka 400 st.
Utbildningarna pågår varannan vecka och man har precis
beslutat om att fortsätta utbilda all personal i äldrevården.
Personalen som går utbildningen vittnar om att det är ett
uppvaknade, att man har jobbat i många år utan att se eller
vågat lyssna på problemet med psykisk ohälsa men att man
efter utbildningen har ett praktiskt stöd i att arbeta med
problemet.
Utbildningens fokus är dialog, handlingskraft och praktiska
exempel. Instruktörerna ser det som en styrka att vara tre
som hjälps åt att hålla i utbildningen, man har ett gott stöd
i varandras olika profession och bakgrund.
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Som en uppskattning för genomfört arbete, har de två utvecklingsledarna tillika instruktörerna i
Skånes stödstruktur utmärkts med ett nationellt utdelat diplom för ”Bästa organisering” av det
regionala arbetet kring äldres psykiska hälsa.
Än finns mycket kvar att göra för att öka kunskap och handlingsberedskap
i verksamheter som möter äldre i sitt dagliga arbete gällande äldres psykiska
hälsa och ohälsa. Det finns dock numera goda förutsättningar för Skåne
som står bättre rustat idag än tidigare.
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Aktuella länkar för information, resultat och goda exempel
Sveriges kommuner och landsting. Satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre”
http://skl.se/socialomsorgstod/aldre/battrelivforsjukaaldre.1689.html
Överenskommelsen 2014 på SKLs hemsida
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/overenskommelsen-aldre-2014
Stödstrukturen för evidensbaserad praktik i Skånes hemsida
http://ebp.kfsk.se/
Realtidsrapporter med resultat på vissa indikatorer i satsningen
http://www.kvalitetsportal.se/Start.aspx
Enheten för strategisk kvalitetsutveckling i Region Skåne
http://www.skane.se/webbplatser/kvalitetsutveckling/
Senior alert
http://plus.rjl.se/senioralert
Svenska palliativregistret
http://palliativ.se/
Svenskt register för beetendemässiga och psykiska symptom vid demens, BPSD
http://www.bpsd.se/
Enheten för läkemedelsstyrning, Region Skåne
http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/god-lakemedelsbehandling-till-aldre/
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