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SAMMANFATTNING

Äldrehälsa Kronoberg är en satsning för att med innovativa gränsöverskridande lösningar förbättra vård
och omsorg av de mest sjuka äldre utifrån deras självupplevda behov. Projektet är ett gemensamt initiativ
av Region Kronoberg och kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult. Arbetssättet har varit uttalat
personcentrerat där projektets inriktning och arbetsområden baserats på djupgående intervjuer av målgruppen. Arbetsmetoden är baserad på SKLs modell för användardriven innovation, Innovationsguiden.
Ur det insamlade materialet har fyra fokusområden tagits fram som projektet har arbetat med under hela
projekttiden.
•

Äldremottagning i primärvård

•

Slutenvård med inriktning på de mest sjuka äldre (MSÄ-enheten)

•

Förändrad vårdplanering för ökad delaktighet

•

Nära vård

Resultaten visar att Äldrehälsa Kronoberg övergripande arbete har varit värdeskapande för äldre och
närstående samt bidragit till en positiv kulturförändring avseende samverkan mellan vård-och omsorgsaktörer. Ett av projektets viktiga resultat är att det har initierats dialog över organisationsgränser. Vi ser flera
resultat kopplade till upplevd patientnytta och verksamhetsutveckling.
•

På MSÄ-enheten ses ett bättre utnyttjande av undersköterskornas patientnära kunskap, samt förändrade arbetssätt för öka tryggheten för den äldre vid utskrivning.

•

Äldremottagningarna ger en tydlig patientnytta, där en ökad trygghet, kontinuitet och tillgänglighet
minskar oro och stress hos äldre patienter samtidigt som det är sannolikt att onödiga vårdkontakter
också undviks.

•

Inom hemsjukvården ger den mobila läkaren (Nära vård) större trygghet, kontinuitet och tillgänglighet för patienterna samt resulterar i en förbättrad arbetsmiljö för personalen.

•

Förändrad vårdplanering har varit den största utmaningen. Övergången till kommunen vid utskrivning från sjukhus fungerar inte i dagsläget som det är tänkt, och uppfyllandet av projektets mål med
vårdplanering i hemmet ligger ännu i framtiden.

Vid utvärderingen framkommer flera utmaningar att arbeta vidare med. Projektets arbetssätt är inte fullt
ut förankrad på verksamhetsnivå. Kommunikationen kring arbetssättet synes inte nått ut till verksamheternas personal i alla delar, vilket i några fall har lett till viss frustration. Andra faktorer som har hämmat
projektet är resursbrist, främst i form av brist på sjuksköterskor och läkare, samt flera utmaningar kopplat
till samverkansfrågor.
Äldrehälsa Kronoberg har haft möjliggörande förutsättningar genom att arbeta utifrån ett erkänt behov,
som också skapat en gemensam inriktning kring i och med gedigna insatser kopplade till kartläggning av
målgruppen. Projektet har även burits av ett tydligt mandat kopplat till det utvecklingsarbete som bedrivs.
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INLEDNING

BAKGRUND
Kronobergs län har, i likhet med resten av Sverige, en utveckling där befolkningen blir allt äldre och
där den äldre har allt större behov av flera kontakter inom vård och omsorg. Därmed krävs allt högre
grad av komplexitet när det gäller samordning av vård, omsorg- och rehabiliteringsinsatser, och den
äldre befolkningen i sin tur ställer allt högre krav att vara en medskapande och delaktig aktör. Den gemensamma strategin för de äldre i Kronoberg anger riktningen för det arbete som ska göras. Det finns
i strategin en tydlig målbild där den äldre är delaktig och där den äldres behov går före organisatoriska
hinder. Äldrehälsa Kronoberg är ett projekt där kommunerna Ljungby, Markaryd och Älmhult tillsammans med Region Kronoberg tar stort steg i rätt riktning för att förverkliga Äldrestrategins målbild.

SYFTE

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att med utgångspunkt i individens behov, utveckla
hälsa, vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov.

bli. Det är enkelt. Den ena
När jag vaknar så brukar jag tänka på hur dagen kommer att
är värt att stiga upp.
dagen är likt den andra. Ibland vet jag inte om jag tycker det

MÅLGRUPPEN ÄLDRE

r att de inte hinner prata men
De kommer och hjälper mig, men de har så brått. Jag förstå
nån minut.. Tänk om man
det skulle vara trevligt om de någon gång kunde sitta ner, bara
lite om det vardagliga.
kunde få äta frukost tillsammans med någon annan. Bara prata
Det är ju sånt som gör att man känner sig som en människa.
där man kan bo med
Jag ringde till kommunen för att fråga om det fanns någonstans
för pigg, ha ha. Några år…
andra. Men jag får räkna med att det kan ta några år. Jag är
det att jag inte är mycket att
Jag hinner bli över hundra. Men då är jag väl så rörig i huvu
prata med ändå.
osynlig.
Jag vill inte ligga någon till last, men jag vill heller inte vara
inte konstigt att de talar
Man kan väl ändå vara värt något fast man är gammal? Är det
sen har blivit gammal så räkom hur man ska bära sig åt för att leva länge, men när man
nas man inte?
istället, lyssna på mig och
En klapp på huvudet får man som en barnunge. Prata med mig
hjälp om jag inte behöver
fråga mig om saker! Jag har ju levt ett helt liv. Jag ber inte om
det. Jag vill bara leva mina sista år.

Svea 94

RAPPORTENS UPPLÄGG

Rapporten syftar till att beskriva arbetet, effekter och resultat av projektet Äldrehälsa västra. (I rapporten
kallad Äldrehälsa) Projektet har utvärderats utifrån två olika perspektiv, målgruppens och medarbetares. Målgruppsperspektivet har projektet utvärderat löpande under projektets gång. Medarbetar och verksamhetsperspektivet har Sweco Society (i texten kallad Sweco) fått i uppdrag att belysa. Denna rapport sammanfattar de
båda perspektiven och Swecos rapport finns som bilaga att läsa i sin helhet.
De avsnitt i rapporten som berör varje fokusområde inleds med insikter och utmaningar som projektet kom
fram till utifrån inledande intervjuer. Avsnitten avslutas med faktorer för spridning och i vissa fall viktiga
frågor att arbeta vidare med. Rapporten är menad att ses som ett underlag för fortsatt arbete för Äldrehälsa
Kronoberg.
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ARBETSÄTT OCH METOD

”

Det är inte så ofta de ser hur det är. Jag menar de som sitter och skriver reglerna och så. Hade de
kommit hit så hade jag kunnat berätta ett och annat. Hahaha, ja herregud… Men jag tror det
skulle bli ändringar om de finge se med egna ögon…
										 Intervju äldre kvinna

Äldrehälsa vilar på en grund där fokus ligger på den äldres och närståendes upplevelser framför respektive
organisations och verksamhets specialistområde. Förankringen är tydlig till den länsgemensamma Äldrestrategin som prioriterar hur viktigt det är att bejaka hela individens livssituation och inte enbart den statiska bilden
som ”att sätta patienten i centrum” ofta innebär ur ett organisatoriskt perspektiv. För att på ett systematiskt
sätt arbeta med målgruppens fokus har projektet som metod tillämpat SKLs modell för användardriven innovation ”Innovationsguiden” och projektet har också varit ett av SKLs pilotprojekt i utvecklingen av det digitala metodstöd och verktygslåda Innovationsguiden.se

SÅ HÄR GJORDE VI
Insamling av material, initialt och uppföljande under projektets gång har skett genom att på olika sätt har
lyssnat av de äldre, närstående och medarbetare. Genom enskilda djupintervjuer, gruppintervjuer och observationer har vi tagit del av upplevelser, synpunkter och goda idéer. Ett 50-tal äldre, representanter för Nils,
Svea och Linnéa, har genom intervjuer hjälpt projektet att få förståelse för vilka utmaningar vi har stått inför
och vad som skapar värde för de äldre. Genom att observera centrala situationer, tex vid vårdplaneringar, har
projektgruppen haft möjlighet att ta del av den vardag det hela handlar om.
Vi har i samband med presentation av Äldrehälsa funnits på plats på mötesplatser, pensionärsföreningar och
event och där märkt ett stort engagemang för projektet. Vi har i dessa sammanhang deltagit i och lyssnat av
diskussionerna och tagit med oss de reflektioner som kommit fram. Medarbetare från deltagande verksamheter har intervjuats enskilt och i olika grupperingar både inledningsvis och löpande under projektet. Vid
två tillfällen har det hållits verksamhetsöverskridande workshops med medarbetare med olika profession och
funktion som tillförde nya perspektiv till arbetet. Medarbetare har även deltagit i arbetsgrupper som bildats
under projekttidens gång, med syfte att på ett tidigt stadium få synpunkter från de som arbetar i direktkontakt
med förändringen.
Projektgruppen har hämtat in kunskap och inspiration från omvärlden genom att delta på seminarier, mötesplatser och workshops. Genom studiebesök och en gedigen omvärldsbevakning har projektgruppen fått inspiration till nya lösningar där det finns potential för spridning i Kronoberg. Det har också tillfört en djupare
insikt i vad som är lokala utmaningar för oss i Kronoberg och vad som är nationella utmaningar där lösningen
ligger utanför vårt mandat.
Många äldre och närstående har uppskattat att få dela med sig av sina erfarenheter. Dock upptäckte vi under
intervjuerna en utbredd oro för att negativa upplevelser och utlåtanden skulle kunna få konsekvenser för den
enskilde och för många av de äldre har det varit av stor betydelse att kunna vara anonym.

”

Metoden bygger på ett utforskande arbetssätt för att lösa utmaningar utifrån målgruppens perspektiv. Fokus är den äldres situation, upplevelse och behov och låta det ligga till grund för problemområden som är
relevanta att arbeta med. För att fördjupa förståelsen för de utmaningar som finns inom respektive område
inhämtas reflektioner, upplevelser och synpunkter från medarbetarna. Utifrån denna kunskap utvecklas nya
lösningsförslag som testas i mindre skala. Det samskapande och användarcentrerade arbetssättet leder till att
skapa bättre patientupplevelser och hållbara vård och omsorgstjänster. Mer information finns att hämta på
Innovationsguiden.se
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Jag vill inte att de ska tro att jag är sån… en sån som aldrig är nöjd. Jag klagar inte men det är
klart ibland så kan man tycka att… Asch jag klagar inte det ska ni veta.
											

Äldre kvinna

En del av insikterna som kom fram under intervjuerna rör områden som ligger utanför både kommunens och
regionens uppdrag som det ser ut idag, tex problem kring ensamhet. Det blir också tydligt att det inte nödvändigtvis är den äldres behov som är komplexa, utan det är systemet som är uppbyggt för att klara behoven
som skapar komplexitet. Det i sig är en insikt som har följt med under arbetets gång. Kan vi genom samverkan
förenkla vård-och omsorgskedjan för att möta de behov som de äldre beskriver?
Ur det insamlade materialet utkristalliserades fyra fokusområden som framstod som särskilt viktiga och projektet har arbetat med samtliga områden under hela projekttiden.
•

Äldremottagning i primärvård

•

Slutenvård med inriktning på de mest sjuka äldre

•

Förändrad vårdplanering för ökad delaktighet

•

Nära vård (Initialt Mobil läkare)
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DISKUSSION OCH UTMANINGAR

FRÅGOR ATT JOBBA VIDARE MED

Organisatoriska förändringar och samverkan har inget egenvärde, det är när patienten upplever höjd kvalitet
som ett resultat har uppnåtts.(Sweco). Rapporten ”Från samverkan till samordnad vård och omsorg – en analys av systemet runt mest sjuka äldre” (Norén et al 2015), pekar på vikten av att söka lösningar ur den äldres
perspektiv för att uppnå en mer samordnad vård och omsorg över organisationsgränser. Rapporten visar att
ett tydligt fokus på den äldre personens behov är en framgångsfaktor för att utveckla samordnade insatser som
utgör en fungerande helhet med hänsyn till individens livssituation. En annan framgångsfaktor som utpekas
är att det finns ett kraftfullt stöd i form av strategisk inriktning.

•

Hur kan vi arbeta i framtiden för att behålla fokus på ”Vilken lösning skapar mest värde för den äldre”

•

Hur kan vi på ett ännu tydligare sätt koppla de äldre till arbetet? (Referensgrupp eller liknande)

•

Hur ska vi i framtiden mäta effekten av samverkan och samhällseffekten av att skapa värde?

Sweco bedömer att valet av arbetsmetod har bidragit till att integrera ett patientcentrerat perspektiv i arbetet,
att skapa en gemensam målbild och därmed har det varit en övergripande framgångsfaktor för samverkan
inom projektet. I Swecos rapport framhålls också att den kartläggning som genomförts med avseende på patientgruppen har bidragit till att primärmålgruppen är tydliggjord, och att det synes råda konsensus kring att
man ska samverka kring patienterna.
Samtidigt noterar Sweco att det på verksamhetsnivå finns en ovana att arbeta på det sättet och att medarbetare
därför på någon av enheterna har uttryckt viss frustration över att inte ha en tydligare detaljstyrning i HUR
man ska göra. Att arbeta fritt med fokus på målbilden, det som skapar värde för den äldre, och för övrigt inte
vara styrt på detaljnivå har medfört att några medarbetare har saknat konkreta lösningsförslag och har upplevt
att projektledningen har arbetat på en för abstrakt och visionär nivå. Samtidigt konstaterar Sweco att medarbetarna på äldremottagningarna generellt har sett ett värde i att förändringarna har kunnat växa fram utifrån
ett gemensam målbild. Det lyfts fram som en framgångsfaktor att mottagningarna har kunnat växa fram
utifrån varje enhets förutsättningar framför att ha fokus på ett detaljerat styrdokument som kanske inte passar
alla.

”

Att driva utveckling i de mellanrum som uppstår mellan organisationer medför en komplexitet som kräver en
annan projektstuktur än den vi traditionellt använder. Utvecklingsarbete i komplexa sammanhang tenderar
annars att öka graden av oenighet och minska graden av förutsägbarhet. I ett samverkansprojekt som Äldrehälsa handlar komplexiteten att inrymma olika organisationer med olika huvuduppdrag samt olika professioner som dessutom arbetar i olika lagrum. Dessutom finns hela projektet i en verklighet som hela tiden rör på
sig, både i organisationerna och i omvärlden.

KLASSISK PROJEKTORGANISATION ENLIGT MATRISMODELL
I matrisorganisationen är projektet tilldelat de personella resurser som det behöver från ett flertal linjeorganisationer. Projektledningen styr helt över hur
resurserna skall utnyttjas för att nå projektets uppsatta mål. Vad som ska göras och hur det ska göras är
under projektledningens ledning och kontroll.

Om man systematiserar för mycket så tappar man ju lätt patientens delaktighet

						
							

Sjuksköterska äldremottagning

Tjänstedesign som metod och Innovationsguiden som verktygslåda har under de tre år som projektet pågått
fått ett mycket stort genomslag, inte minst internt i Region Kronoberg. Det har funnits ett stort intresse för
att använda sig av användardrivna metoder i det strukturerade förbättringsarbetet och i uppföljning av de
tjänster som levereras idag.
En utmaning i sammanhanget är att nya sätt att arbeta och skapa värde också kräver utveckling av nya metoder och verktyg för att mäta effekt och resultat. Idag finns väldigt lite plats i våra traditionella mätsystem för
att kunna göra systematiska mätningar och utvärderingar av människors upplevelse. Det är en stor utmaning
generellt för offentlig sektor att utveckla mätmetoder som kan visa på effekten av samverkan och sociala innovationer i framtiden.

8

NÅGRA ORD OM ÄLDREHÄLSA PROJEKTFORM

PROJEKTMODELL ÄLDREHÄLSA
För att genomföra beslutade förändringar i ett samverkansprojekt som Äldrehälsa måste projektgruppen arbeta genom att påverka de delar av de organisationer som är aktuella för den givna lösningen.
Det går inte att lämna och kräva ett genomförande
av ett alltför detaljerat förslag på arbetssätt. Det som
kan beskrivas är ramar med krav på vissa grundläggande innehållande faktorer och funktioner samt ett
angivet mål med förändringen. Varje enskild enhet
måste själv ta fram de lösningar som är genomförbara i den egna verksamheten för att uppnå målet.

9

Klara Palmberg Broryd, PhD Luleå universitet, beskriver i sin avhandling ”Beyond process management”, att
för att åstadkomma förnyelse och stora förändringar i komplexa system där ingen enskild funktion har mandat att ta beslut över någon annan, är det viktigt att alla aktörer strävar i samma riktning. I samma avhandling
poängteras också hur viktigt det är att i dessa sammanhang inte hamna i långa analys- och planeringsskeden
utan istället driva utveckling genom små tester, prototyper och piloter och på så sätt lära sig vad som fungerar.

ORGANISATION

För Äldrehälsa har målbildsbeskrivningarna från den länsgemensamma äldrestrategin samt resultatet av äldreintervjuerna gett den gemensamma riktningen. Projektet har i hög grad använt metoden att driva tester i
mindre skala och har haft ett så kallat 70/30 arbetssätt. Det vill säga, påbörja test av nya arbetssätt när 70 %
av planeringen är klar och sen låta detaljplaneringen, de sista 30 %, växa fram efterhand. SWECOS rapport
bekräftar att projektets arbetssätt har varit framgångsrikt för ömsesidig förståelse och samverkan och för att
lokalt anpassade verksamhetsförändringar har kunnat växa fram.

”

Jag tycker verkligen att samarbetet har blivit bättre. Vi träffas, kan diskutera utifrån ett
gemensamt mål. Det här med att vi ska utgå från patienten kan vara svårt, vi har ju alltid
haft ett organisatoriskt perspektiv. Och jag tror att vi har börjat tänka annorlunda, att vi inte
ser begränsningar på samma sätt. Vi har fått bättre samarbete med biståndshandläggare och
diskussionen har varit mer öppen.

						

Personal från äldremottagning

Vid projektets start fanns hos alla involverade en något naiv inställning till hur svårt det är att genomföra
gränsöverskridande nytänkande förändringar. Det har tagit tid att förstå, formulera och förmedla hur Äldrehälsas arbetssätt skiljer sig mot mer traditionella projekt. Denna insikt och kunskap är mycket värdefull för
det fortsatta arbetet.
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FOKUSOMRÅDEN

Projektet är organiserat i flera nivåer där deltagande organisationer ingår i alla nivåerna. Mer detaljerad
beskrivning om projektorganisation och gruppsammansättningen finns på faktasidan längst bak i rapporten
samt att läsa i Swecos rapport.

1

PUNKTER GÄLLANDE ORGANISATIONEN SOM UPPLEVS BIDRA TILL FRAMGÅNG
I PROJEKTET:

•

Ett utmaningsdrivet arbetssätt. Arbetsområden och uppdrag initieras framförallt från projektgruppen
och lyfts till styrgruppen för godkännande. Initiativ kan komma från styrgruppen men förankras i projektgruppen innan beslut.

•

Varje organisation bör ha en tydlig struktur för att kommunicera och driva projektet på lokal nivå. Styrgruppens medlemmar är ytterst ansvariga att beslutade arbetssätt genomförs.

•

Styrgruppens medlemmar bör vara chefer på övergripande nivå i respektive organisation.

•

Projektledare bör vara en person från regionen och en från kommunerna. Det är av största betydelse att
det finns tid avsatt för projektledning.

•

Processledare i projektledningen är en avgörande tillgång för att utveckla innovativa arbetssätt och metoder.

•

Projektgruppens medlemmar bör vara personer med chefsposition eller ha ett tydligt beslutsmandat i
den organisation de företräder.

•

Verklighetsförankrade arbetsgrupper med representation av tex olika professioner, representanter från
målgruppen.

•

Tydlig och direkt koppling till Tvärgrupp äldre.

•

Att se Äldrehälsa Kronoberg som en arena där även andra projekt och utvecklingsarbeten kan kopplas.

KOMMUNIKATION

För projektet har en av de stora utmaningarna varit att få det som händer i navet (projektgruppen) ut
på lokal verksamhetsnivå. Det är avgörande att det finns fungerande kommunikationsvägar och en lokal
organisation för att hantera, underlätta och påskynda implementeringen av de lösningar som ska nå ut till
målgruppen och göra en positiv skillnad. Swecos rapport pekar på att de svårigheter som har funnits med
kommunikationen ut på lokal nivå har bidragit till att arbetssätt och kunskap om projektet inte har nått
ut till verksamheternas personal i alla delar. Bristande vägar för kommunikation har haft betydelse för att
det finns en diskrepans i hur projektgruppen och några av verksamheterna ser på Äldrehälsas arbetssätt. De
lokala ledningsstrukturerna förefaller inte ha tagit sitt fulla ansvar för att få till en fungerande struktur för
att förmedla information om projektet och arbetssättet på lokal nivå.

FRÅGOR ATT JOBBA VIDARE MED
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•

Vad behöver vi göra för att förbättra kommunikationen i det fortsatta arbetet?

•

Hur kan vi skapa innovativa arbetsmiljöer på hemmaplan för att testa nya arbetssätt och metoder?

•

Varför blir vissa arbetssätt framgångsrika medan andra stannar av och en del fortsätter fast de
kanske borde ha stoppats för länge sedan?

ÄLDREMOTTAGNING

INSIKTER

Vi har funnit:
… att de äldre i mycket hög utsträckning vill bevara sin självständighet så länge som möjligt men att många
osamordnade vård- och omsorgskontakter gör att den äldre och närstående tappar överblick och bollas runt
mellan olika instanser.
… att kontinuitet, helhetssyn och bli sedd som den person man är, är viktigt för den äldre som besöker vårdcentralen.
… att många äldre tycker det är svårt att få kontakt med vårdcentralen och att dålig tillgänglighet och korta
besökstider skapar otrygghet och medför ett ökat sökande.

UTMANINGEN
Vi ville veta:
•

Kan äldremottagningens verksamhet öka den äldres trygghet, delaktighet och självständighet samt tillgodose behovet av kontinuitet och att bli sedd som den person man är?

•

Kan äldremottagningen bidra till ökad samverkan mellan kommun och äldremottagning och bidra till att
den äldre upplever bättre koordination av vård-och omsorgstjänster?

•

Kan äldremottagningens verksamhet öka tillgängligheten till primärvården för de äldre?

•

Kan ökad tillgänglighet i primärvården medföra minskat behov av besök på akuten och sjukhusvistelse?

•

På vilket sätt påverkas vårdcentralens övriga verksamhet av att äldremottagningen skapar trygghet, delaktighet och självständighet hos den äldre patientgruppen? Ändrat sökbeteende?

”

Jag vet inte vad det är. Man blir nervös i förväg och grunnar på om man ska ringa.
Det är så lätt att det blir en siffra fel. Sen om man inte hör… Sist provade jag två
gånger men sen la jag på luren. Och när man sen kommer fram – Det är som det är
något man hittar på. Men jag ringer inte i onödan, det kan du hälsa!
							Äldre kvinna på äldremottagning
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SÅ HÄR GJORDE VI

Inom ramen för Äldrehälsa Västra har fyra äldremottagningar växt fram. Vårdcentralen i Älmhult var
redan innan Äldrehälsas uppstart långt framme i planeringen hur deras mottagning skulle fungera och
det framfördes som viktigt ifrån samtliga involverade vårdcentraler att det måste finnas en frihet att skapa
äldremottagningar utifrån varje vårdcentrals förutsättningar. Varje äldremottagning har därför växt fram
organiskt och utifrån de behov och resurser som har funnits på plats och med den gemensamma målbilden
att skapa värde för den äldre. Äldremottagningarna har inbördes haft kontakt för inspiration och kunskapsutbyte och det har inhämtats erfarenheter från liknande verksamheter runt om i landet. Det finns
flera gemensamma nämnare för äldremottagningarnas arbetssätt och inom dessa finns variationer som till
viss del har visat sig haft betydelse för de äldres upplevelse att komma till äldremottagningen.
Samtliga äldremottagningar utgår från ett helhetsperspektiv kring den multisjuka eller sköra äldre och dennes samlade behov och livssituation. Tillgängligheten tillgodoses genom direktlinje till sjuksköterska eller
undersköterska på mottagningen. På äldremottagningarna finns geriatrisk sjuksköterska alternativt distriktsköterska och/eller undersköterska. Ingen av mottagningarna har fast läkare kopplat till verksamheten utan
patienten behåller sin fasta läkarkontakt om sådan finns.
På äldremottagningar i Älmhult och Ljungby har projektet ”Apotekare på vårdcentral”genomförts. Projektet visar på stora vinster för de äldre i form av ökad kunskap om de läkemedel man tar och förbättrade
läkemedelsuppföljningar. Även läkare på deltagande vårdcentraler upplever Apotekare på vårdcentral som
ett stöd i förskrivningen av läkemedel till multisjuka äldre. I de uppföljande intervjuer av äldre på äldremottagning uttrycker ett flertal äldre sig positivt om mötet med apotekaren på äldremottagningen.
Projektrapporten ”Apotekare på vårdcentral” finns som bilaga att läsa i sin helhet.

”

Hon var väldig kunnig. Jag fick veta om tabletterna och sånt. Man kan fråga på apoteket
också om det är något man undrar.

							Äldre kvinna om apotekare på vårdcentral

På en vårdcentral i Ljungby jobbar man systematiskt med en geriatrisk riskprofil för att identifiera behovet
att vara patient på äldremottagningen och här finns det också ett tydligt inskrivningsförfarande. På övriga
mottagningar är det öppet för den som känner behov att ta kontakt. Ibland stannar det vid ett samtal och
ibland etableras en mer kontinuerlig kontakt. Samtliga mottagningar har längre tid avsatt för samtal än på
ordinarie distriktssköterskemottagningar och om behov finns så återkopplar man till den äldre någon dag
efter besöket per telefon. Äldremottagningen i Älmhult har en tid bjudit in alla 80-åringar till hälsosamtal
där man förebygger ohälsa genom samtal om tex kost och fysisk aktivitet.
En av grundtankarna bakom äldremottagningarna är att det ska finnas ”en väg in” och att den äldre ska
slippa att bollas runt mellan olika aktörer. Alla äldremottagningarna har utvecklat strukturer för samverkan
med kommunernas verksamhet och kan på ett enkelt sätt komma i kontakt med tex biståndshandläggare
och arbetsterapeut. Markaryd och Strömsnäsbruk utmärker sig särskilt genom ett välutvecklat samarbete
med kommunens verksamheter och civilsamhällets äldreaktiviteter.

”
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RESULTAT OCH EFFEKT

Den bild som de äldre och anhöriga ger om äldremottagningarna är i mycket hög grad positiv. Upplevelsen av
att bli sedd, hörd och respekterad som person återkommer i samtliga intervjuer. Det handlar om ett personligt
bemötande och känslan av att det finns en grundläggande kännedom och förståelse för personens historia och
den situation man lever i. Flera äldre har i de inledande intervjuerna gett uttryck för en känsla av utanförskap,
att inte ha något värde längre och att vara betydelselös för samhället i stort. I de uppföljande intervjuerna beskrivs det vid ett flertal tillfällen hur äldremottagningens verksamhet bidrar till att skapa en känsla av att den
du är har betydelse.

”

Nu när jag vet att jag kommer fram då tycker jag knappt jag behöver ringa dit. Jag är mycket
lugnare nu.

Många äldre återkommer i intervjuerna till att äldremottagningen skapar känslan av att någon bryr sig. Det
uppföljande telefonsamtalet som samtliga äldremottagningar använder sig av bidrar i mycket hög grad till den
känslan. Flera av de äldre lyfter just det uppföljande telefonsamtalet som en åtgärd som skapar trygghet och
som i stor utsträckning bidrar till att man själv avvaktar med att ringa.

”

Hon är ju rent omöjlig till att vilja hjälpa till med allt. Hon känner ju allt och alla! Nu sist
ordnade hon så jag fick rollatorn ordnat.

Medarbetarna på äldremottagningarna ser också att behovet för läkarbesök verkar minska för mottagningens patienter samt att ”mångbesökarnas” sökbeteende förändras efter en tids kontakt. Projektets ambition
att använda Webbkollen för uppföljning av äldremottagningens arbete visade sig inte fungera. Medarbetare
upplevde att frågeställningarna som ingår i Webbkollen inte kändes relevanta och att samtalet blev krystat och
mindre personligt.

”

Hon hejade på mig när hon gick förbi där jag satt. Du vet.. när man hälsar med namn och det…
Man blir glad. När man inte känner sig som luft.

Både äldre och närstående ger uttryck för att det känns bra att ha någon som kan hjälpa till att koordinera
alla kontakter och någon att dela ansvaret med. Det upplevs som en stor börda att behöver vara drivande och
många, specielt närstående, upplever att de måste bevaka att det ”händer något” så de beslut som är tagna
också genomförs. Det är en genomgående uppfattning hos de äldre, att äldremottagningens medarbetare har
en ”spindel i nätet” funktion och det skapar stort värde att få hjälp att ta kontakt och koordinera.

Det är någonting så perfekt så det går inte säga! Det vore räddningen för de gamle om de finge
komma med i den ordningen!

								Äldre kvinna om äldremottagning
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Enligt Swecos utvärdering ser även medarbetarna stora vinster med äldremottagningarna både för den äldre
och ur ett verksamhetsperspektiv. Speciellt lyfter man i rapporten att patienten i högre grad får vård på rätt
vårdnivå, att undersköterskans patientnära kunskap tas till vara på ett bra sätt och man upplever att äldremottagningens verksamhet minskar antalet onödiga läkarbesök. Från medarbetarhåll lyfter man också att
äldremottagningens arbetssätt inte enbart sparar tid ur ett verksamhetsperspektiv. Det är också ett sätt att visa
respekt för den äldres och närståendes tid. Sweco pekar på att äldremottagningarnas arbete, genom sin helhetssyn och samverkan med andra vård och omsorgsaktörer, skapar goda förutsättningar för ett hälsofrämjande och proaktivt arbete. Detta inte minst för de äldre som har risk för psykisk ohälsa och social isolering utan
också när det gäller andra förebyggande insatser.

FOKUSOMRÅDEN

2

NÄRA VÅRD

INSIKTER

Vi har funnit:
Konceptet äldremottagning är på inget sätt en ny företeelse nationellt sett. I Region Skåne har man under de
senaste 8 åren utvecklat äldremottagningar och det finns i Skåne idag över 100 verksamheter. I Stockholms
läns landsting finns äldremottagningar på större delen av vårdcentralerna och konceptet sprider sig snabbt över
Sverige. 2011 visade överläkare Anne W Ekdahl i sitt forskningsprojekt ”Dirrigent finns” att sköra äldre som
är knutna till en äldremottagning har färre dagar på sjukhus och känner sig tryggare med vården. Det fanns
också en stark tendens till minskat dödlighet i äldremottagningsgruppen. I samma projekt visas att äldremottagningar inte innebar en ökad kostnad för primärvården.

SPRIDNINGSPOTENTIAL
Projektet kan konstatera att det har uppstått ett stort intresse för äldremottagningarna från vårdcentraler i
övriga länet. Information efterfrågas till verksamhetsträffar och liknande och äldremottagningarna märker ett
stort tryck på efterfrågningar om studiebesök. För att kunna tillgodose intresset och behovet för information
planeras ett seminarium för spridning av de goda exemplen från Äldrehälsa västras äldremottagningar i början
av 2019.
Faktorer som upplevs som framgångsrika och som bör ingå i etablering av nya äldremottagningar:
• God tillgänglighet. En väg in, direkttelefon till sjuksköterska eller undersköterska. Telefonen bör vara öppen dagligen och med generöst tilltagna öppettider, exempelvis minst tre timmar per dag.
• Prioritera äldremottagningens verksamhet och planera för att bemanningen inte blir personberoende.
Undvik tex stängning under sommarperioden.
• Bemanna med sjuksköterska och undersköterska som patientens team för att starka kontinuiteten.
• Bred ansats när det gäller målgruppen. Den äldre som känner behov ska kunna ta kontakt.
• Återkoppling till patienten per telefon inom 3 dagar efter besöket.
• Etablering av tät samverkan med relevanta verksamheter. Vägar för direktkontakt med kommunens hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering.
• Skapa samverkan med andra relevanta lokala aktörer t.ex. fotvård.
• Erbjuda möjlighet för att träffa apotekare på äldremottagningen
• Avsätt tid för inskrivningssamtal med sjuksköterska alternativt undersköterska
• Avsätt längre tid för läkarbesök för äldremottagningens patienter.

… att den äldre ibland skickas till akutmottagning för bedömning och/eller enklare undersökning som skulle
kunna utföras i hemmet.
… att när mobil läkare tillsammans gör hembesök med hemsjukvårdens ssk så medför det ökad kontinuitet
och trygghet för den äldre.
… att mobil läkares arbete direkt i team med kommunens hemsjukvård leder till en mer hållbar planering av
vården över organisationsgränserna och ökad trygghet för äldre och närstående.
… att mest sjuka äldre gruppen har mycket komplexa behov och sjukdomstillstånd som dagens sjukvård har
svårt att hantera.
… att hemsjukvården i Kronoberg i nationell jämförelse har en hög kompetensnivå med möjlighet att utföra
avancerad vård i hemmet om den har ett tillräckligt läkarstöd.

UTMANINGEN
Vi ville veta:
•

På vilket sätt påverkar tillgången till mobil läkare hemsjukvårdens arbete?

•

På vilket sätt påverkar mobil läkare övrig verksamhet när det gäller läkarbesök på vårdcentral och/eller
besök på akutmottagning och/eller inläggning på sjukhus?

•

Kan mobil röntgen leda till att den äldre med bibehållen patientsäkerhet kan undvika att skickas till akutmottagning för bedömning?

•

Kan ökad samverkan mellan ambulans, hemtjänst och hemsjukvård medföra lösningar så att den äldre
och anhöriga känner sig trygga utan att behöva besök på akutmottagningen?
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Nära vård innebär att vård erbjuds i eller nära vårdtagarens hem. Det är ett nationellt prioriterat arbetssätt
och har beskrivits i flera nationella utredningar som framtidens stora vårdlösning. Den Regionala utvecklingsstrategin Närmare kronobergaren gör det tydligt att förflyttningen prioriteras även på den regionala
nivån.

MOBIL LÄKARE
Den kommunala hemsjukvårdens höga kompetens utnyttjades av Kjell Petterson när han 2009 började
arbeta som mobil läkare i Ljungby. Han tog fram grunden för det arbetssätt som mobila läkare inom Äldrehälsa västra fortfarande använder.
Mobil läkare var det enda fokusområdet som angavs som ett krav i det ursprungliga projektuppdraget.
Orsaken var ett politiskt önskemål om att mobila läkare skulle spridas till de två andra kommunerna då
arbetssättet var dokumenterat framgångsrikt och var väl känt både inom och utom länet. Det passade även
väl in i projektets intention om personcentrerade och gränsöverskridande lösningar och var en av inspirationskällorna till hela projektet.

ARBETSSÄTT MOBIL LÄKARE
Arbetssättet riktar sig till personer som har långsiktig och regelbunden hemsjukvård i eget boende och den
mobile läkaren arbetar som en resurs i den kommunala hemsjukvårdens team. Rekrytering av patienter
sker på hemsjukvårdens initiativ med ett stort mått av flexibilitet och med en personcentrerad inriktning i
bedömningarna. Äldre med stora medicinska behov och som har svårigheter att ta sig till vårdinrättningar
är prioriterade grupper, d.v.s. Svea och Linnea. Patientarbetet sker i huvudsak vid teamronder med läkaren
på plats hos respektive hemsjukvårdsgrupp och vid behov görs hembesök där både sjuksköterska och läkare deltar. Formen kan enklast beskrivas som en virtuell vårdavdelning med bättre kontinuitet och kvalitet
för patienten. Uppföljning av bedömningar och beslut utförs av hemsjukvården enligt plan som läggs upp
i samband med ronder och hembesök. Arbetssättet innebär att läkaren kan arbeta direkt utifrån uppkomna behov och med mycket hög tillgänglighet.
Den mobila läkaren tar efter inskrivning över det grundläggande behandlingsansvaret och den äldre behåller sin listning till vårdcentralen eftersom det är vårdcentralen som i första hand ersätter vid den mobile
läkarens frånvaro.
Den mobila läkaren utgår från en arbetsplats som är placerad i nära anslutning till medicinklinikens läkare
på sjukhuset och har organisatorisk varit knuten till den internmedicinska verksamheten med chefen för
medicin- och akutcentrum (MAC) som närmaste chef. Orsaken till kopplingen till MAC är från början
av organisatoriskt praktiska skäl som t.ex. att MAC chefen var läkare och kunde ha ett medicinskt ledningsansvar för verksamheten, men det har visats sig vara mycket bra för dess funktion och resultat när det
gäller att skapa möjlighet för sjukhusvård i hemmet.
Kommun och region har i samverkan löst praktiska utmaningar, t.ex. har respektive kommun tillhandahållit bil medan regionen har ansvarat för medicinsk utrustning.
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RESULTAT OCH DISKUSSION
Swecos rapport och projektets uppföljande intervjuer beskriver entydigt positiva effekter av arbetssättet mobil
läkare. Den äldre och närstående känner sig mer delaktiga och införstådda och det skapar hög grad av trygghet och kontinuitet att det är hemsjukvårdens sjuksköterska som är den sammanhållande länken. Arbetssättet
medför att den äldre genom att kontakta sin ansvariga sjuksköterska enkelt får tillgång till all den vård och
omsorg som behövs, vilken fråga det än gäller. Det nära samarbetet med hemsjukvården är den stora skillnaden mellan Kronobergs modell för mobil läkare och de modeller som bedrivs i andra delar av landet. Mer
vanligt är tex i Ängelholm, att skapa mobila akutteam där läkare och sjuksköterskor från ett sjukhus akutverksamhet rycker ut och gör bedömningar i patientens hem. Det handlar därmed enbart om akuta insatser. Den
långsiktiga planeringen saknas och för patienten saknas kontinuiteten och förankringen hos hemsjukvården
som känner patienten.

”

Åhh, vad ska jag börja med. Det är så bra så bra. De tar hit han och han reder ut allting. Han
är som en kompis. Jag kan inte få det bättre.
								Äldre kvinna om mobil läkare

Elin-Sofie Forsgärde, doktorand vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap på Linnéuniversitetet, konstaterar i sina studier att möjligheten till att träffa läkare och sjuksköterska i hemmet underlättar det dagliga livet
och minskar stressen av praktisk planering med transport och bärhjälp etc. De äldre lyfter också känslan av att
vara beroende av andra och att ligga till last. Om den äldre hade behövt själv åka till vårdcentralen skulle man
vara beroende av att andra hjälpte dem dit och hem, anhöriga skulle behöva ta ledigt från jobbet, dyrbar hemtjänsttid skulle behövas för ledsagning etc. Det efterfrågas, speciellt från närstående ,möjlighet till att bredda
arbetssättet och vidga målgruppen till att omfatta även de som bor på särskilt boende, men den bemanning
som har funnits inom projektet har ett åtagande gentemot särskilt boende inte varit genomförbart.
Ur verksamhetsperspektiv lyfter Sweco det faktum att mobil läkare tycks vara en avgörande faktor för att
hemsjukvården på ett bra och patientsäkert sätt ska kunna utföra alltmer avancerad vård och omsorg i hemmet. Samtidigt pekar man i verksamheterna på att det i framtiden kommer att krävas en samordning av
resurser mellan region och kommun om patienter ska kunna få sin vård hemma inom ramen för kommunal
hemsjukvård. Enligt sjuksköterskorna är det en avsevärd skillnad mellan kontakten med vårdcentralens läkare
och mobil läkare. Den mobila läkaren har en mycket hög tillgänglighet och har mer tid till varje patient på
ett sätt som vårdcentralens läkare inte har möjlighet till. För sjuksköterskorna betyder det ökad kontinuitet i
arbetet och ett effektivare arbetssätt. Sjuksköterskorna upplever också att patienterna vågar vara mer ärliga om
sitt tillstånd då de inte riskerar att behöva åka till sjukhuset. Den samlade utvärdering tyder på att den mobila
läkaren avlastar den övriga vården och att även onödig sjukhusvård kan minskas. De mobila läkarna själva
uppfattar att arbetssättet ger möjlighet till att ge patienterna en bra vård på rätt vårdnivå.

”

En mobil läkare är inte en distriktsläkare som gör hembesök. Det finns en en skillnad!
									
									Röst från hemsjukvården
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Sweco beskriver i sin rapport en del utmaningar som dock inte är kopplade till arbetssättet i sig. Den organisatoriska tillhörigheten för mobil läkare har sedan konceptets början 2009 varit föremål för mycket diskussion. Den mobile läkaren måste kunna arbeta helt självständigt och långsiktigt med hemsjukvården som enda
uppdragsgivare. Det är av stor vikt att verksamheten inte styrs av andra produktionskrav än de egna, tex skall
läkaren inte kunna tvingas till att lösa vakanser inom andra delar av organisationen. För att upprätthålla
tilliten från patient och personal får det inte finnas misstankar om att mobila läkaren agerar utifrån något
annat motiv än att ge god vård i hemmet för den enskilde, dvs ingen får tro att mobil läkare finns till för att
rädda sjukhusplatser eller minska primärvårdens belastning.
Sweco lyfter att det ibland verkar finnas ett motstånd från vårdcentralernas läkare att lämna över patienter till
mobila läkare. Primärvården förefaller ha svårt att se fördelarna med arbetssättet. Vad detta motstånd grundar
sig i går inte rapporten på djupet med, men problematiken är sedan länge känd och det krävs en genomlysning av regionens ledning och styrning utanför projektets ramar om arbetssättet mobil läkare ska ha möjlighet
att implementeras fullt ut i framtiden.
Rekrytering av mobil läkare har varit en utmaning större än väntat. Rekryteringsproblematiken lyfts av Sweco
som en hämmande faktor för vidareutveckling och implementering. En närliggande förklaring kan vara att det
råder mycket stor brist på specialister inom intern- och allmänmedicin generellt i landet, men man kan också
i framtiden reda ut om det finns lokala faktorer som spelar in. Det är till exempel oklart hur primärvårdens
inställning till mobila läkare påverkar möjligheten till rekrytering. Det finns en risk att den påverkar negativt.

POTENTIAL FÖR SPRIDNING
Äldrehälsa fick inledningsvis ett uppdrag från styrgruppen att sprida konceptet mobil läkare inom ramarna för
den organisering och det arbetssätt som fanns vid projektets start.
Följande faktorer har identifierats som viktiga för funktionen mobil läkare:
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MOBIL RÖNTGEN
Många av de undersökningar som behövs för att kunna göra adekvata bedömningar och en bra vård måste
idag göras utanför hemmet och ofta på sjukhus. Röntgenundersökningar är en sådan typ av undersökning.
Det finns i Sverige flera projekt, t.ex. i Region Skåne, med dokumenterade vinster att flytta enklare röntgenundersökningar från sjukhus till hemmet eller dess närhet. En mycket intressant aspekt är att patienter som
idag inte kan genomföra viktiga undersökningar på grund av att de har svårt att lämna hemmet får en möjlighet att göra det.
Sedan början av 2018 har Äldrehälsa västra arbetat för att genomföra ett pilotprojekt och testa mobil röntgen
i Kronoberg. Sedan sommaren 2018 har vi fått draghjälp i arbetet genom att ett företag i länet som tar fram
mobila röntgenlösningar kontaktat representanter för regionens politiska organisation och det finns nu en
bred politisk uppbackning för ett genomförande.
September 2018 togs ett beslut i styrgruppen att genomföra ett pilotprojekt med mobil röntgen inom ramen
för Äldrehälsa västra och projektledningen fick i uppdrag att ansvara för genomförandet. En arbetsgrupp har
utsetts från projektgruppen och arbetet har påbörjats.

AMBULANSSAMVERKAN
Länets ambulansverksamhet är en resurs som skulle kunna användas för att minska risken för vård på sjukhus
som inte är nödvändig. På ambulansklinikens initiativ pågår ett arbete inom ramen för Äldrehälsa att utveckla
arbetssätt och öka samverkan mellan kommun, slutenvård och primärvård. Sedan våren 2018 finns en arbetsgrupp med personer från projektgruppen och ambulansen för detta syfte. Initialt gjordes en processkartläggning utifrån verklighetsbaserade händelser där förbättringsområden identifierades.
I september 2018 togs beslut om att genomföra ett pilotprojekt i Älmhults kommun. Det syftade till att lösa
kommunikationen mellan ambulans och kommunpersonal för att förbättra ambulansens möjligheter att lämna personer som inte behöver vård på sjukhus hemma. På grund av tidsbrist och svårigheter att få rätt personal till det förberedande arbetet har försöken med att få till stånd denna pilot avbrutits.

•

Den mobila läkaren arbetar i direkt samverkan med den kommunala hemsjukvården och ingår som en del
av det samlade teamet runt patienten.

•

Rekrytering av patienter sker genom hemsjukvården.

•

Arbetssätt som kan liknas vid sjukhusvård i hemmet

•

Patienten behåller sin listning på vårdcentralen

•

Närhet till sjukhusvården och främst internmedicin.

MOBIL TANDVÅRD

•

Läkaren bör ha kompetens inom allmänmedicin eller internmedicin.

•

Läkaren skall inte vara bunden till annat arbete.

Ett samarbete har inletts med tandvården med syfte att på sikt kunna
erbjuda de äldre mobil tandvård med länets tandvårdsbussar. En arbetsgrupp är
tillsatt och arbetet har påbörjats.

•

Läkaren skall kunna agera vid behov och med kort varsel.

I november 2018 togs arbetet upp på nytt och det beslutades att genomföra en liknande pilot i Ljungby och
Markaryds kommuner. Planeringen för denna pilot har påbörjats.
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FOKUSOMRÅDEN

3

MEST SJUKA ÄLDRE AVDELNING

- ARBETET MED PERSONCENTRERING OCH
FÖRÄNDRING AV UNDERSKÖTERSKORNAS ROLL

INSIKTER

Vi har funnit:
… att de äldre och anhöriga upplever att patientnära information behöver upprepas och att informationen
inte går fram. Detta skapar otrygghet och leder till minskad delaktighet och mindre personcentrerad vård.
… att den patientnära informationen från undersköterskan inte dokumenteras, tas i beaktning och rapporteras över professions- och organisationsgränserna.
… att ADL-bedömningen inte alltid visar den ”sanna bilden” av patientens funktionsnivå och adekvat hemgångsplanering därmed försvåras.
… att vården av mest sjuka äldre patienter behöver värderas och planeras annorlunda än hos andra patienter
inom akut internmedicinsk slutenvård.
… att arbetet med patientgruppen innebär stora utmaningar för personalen och kan påverka arbetsmiljön
negativt.

UTMANINGEN

FÖRÄNDRINGAR VI HAR JOBBAT MED OCH VILKA RESULTAT DET HAR LETT TILL
MSÄ-enheten är en del av avdelning två som även bedriver neurologisk slutenvård inkluderande strokevård
och rehabilitering. Avdelningen har som en del av medicinklinikens arbete för att införa personcentrerad vård
sedan hösten 2016 arbetat systematiskt med att implementera ett personcentrerat arbetssätt. Personcentrerad
vård har varit temat på ett två-dagars internat där klinikens samtliga medarbetare har deltagit i workshops och
föreläsningar. Dessutom har medarbetarna deltagit i utbildningsdagar och genomfört förbättringsarbeten med
syfte att införa det personcentrerade synsättet.
För att få fokus på de frågor som är särskilt viktiga för MSÄ-patienterna har det bildats en intern arbetsgrupp
med representanter från relevanta professioner runt patienten. Denna grupp arbetar med att ta fram konkreta
lösningar för lösa de utmaningar som finns kring MSÄ. Bla har gruppens arbete lett till att delar av personalgruppen har fått kompetensutveckling inom palliativ vård och omsorg. MSÄ-gruppen fungerar också som en
kommunikationskanal för de frågor som lyfts i Äldrehälsas projektgrupp.
Nyckelbegrepp inom personcentrerad vård är enligt Prof. Inger Ekman. (Centrum för personcentrerad vård
vid Göteborgs universitet) patientberättelsen, partnerskap och dokumentation. Personcentrerat förhållningssätt innebär att lyssna på patientens berättelse och därigenom medvetandegöra patienternas vilja, motiv och
resurser. Många patienter har en förväntning på att informeras av vårdpersonalen snarare än att berätta själva
och det kan vara svårt för patienterna att på uppmaning i en viss situation berätta om sin sjukdomsförståelse.
Tydliggörs patients livshistoria kan vårdpersonalen få förståelse för vad som är viktigt för patienten. Därigenom kan patientens vård individualiseras.

Vi ville veta:
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•

Kan en förändring av undersköterskans roll och arbetssätt medverka till att den patientnära informationen
bli tydligare och av högre kvalitet och att vården blir mer personcentrerad?

•

Kan förändring av undersköterskerollen medföra ökad känsla av kontinuitet och därmed trygghet hos den
äldre och närstående?

•

Kan ett förändrat personcentrerat arbetssätt leda till högre grad av arbetsglädje för usk, ssk och läkare och
därmed bidra till ett gynnsamt rekryteringsläge?

•

Kan ett personcentrat arbetssätt bättre anpassa vården till patientens och anhörigas önskemål om vårdnivå
och åtgärder tex genom att genomföra brytpunktsamtal?

•

Kan en förbättrad långsiktig medicinsk planering förhindra nya vårdtillfällen?

•

Kan en förändrad avdelningsstruktur på medicinkliniken med skapande av en särskild Mest Sjuka Äldre
enhet förbättra vården för denna patientgrupp och öka personalens intresse och engagemang för den och
samtidigt förbättra klinikens rekryteringsmöjligheter?

”
”

Undersköterskan träffar ju oftast patienten mer än vad jag gör och får en bild av hur patienten
klarar sig. Så har man ett bra teamarbete så får man ju ändå ihop det.
										Sjuksköterska MSÄ

Nästa dag var det som nollställt. Ingen visste nånting om det vi hade pratat om. Så var det jämt.
Jag kände mig tjatig för – ja, det var kanske småsaker för dem. Men för mor var det viktigt. Och
jag kunde omöjligt vara där jämt.

										Anhörig till äldre patient
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Ett stort steg i arbetet att implementera ett personcentrerat arbetssätt har varit att förändra undersköterskans
roll i vårdteamet och skapa ett fast vårdteam runt den äldre. Syftet med insatsen är att öka den äldres delaktighet och trygghet genom att ta vara på och synliggöra undersköterskans kompetens och patientnära kunskap.
Undersköterskan är den professionen som kommer närmast patienten i vardagliga situationer som daglig
hygien, matsituationer mm. och har därmed god kunskap om i vilka situationer det behövs hjälp och stöd.
Ofta får undersköterskan också god insikt i och kännedom om patientens hela livssituation och får ta del av
de funderingar som patienten har. Exempel kan vara vilka tankar patienten har om fortsatt behandling eller
hemgång. Den patientnära kunskapen kan vara av stor betydelse till exempel när beslut ska tas om övergång
till palliativ vård och omsorg.

”

”

Undersköterska MSÄ

Ovanstående insatser har lett till en större helhetssyn på den äldre och den livssituation den äldre befinner sig
i. Den information som den äldre och närstående ger tas om hand och förs vidare in i de sammanhang där det
är aktuellt. Därmed ökar förutsättningarna för att den planering och behandling som beslutas är anpassad till
den enskilde individen. Sweco konstaterar i sin rapport, att ett närmare samarbete mellan läkare och undersköterska gynnar den äldre genom att undersköterskan får större kunskap om vad som är planerad och vilka
beslut som är tagna tex på ronden. För patienten minskar oron när all berörd personal har samma information och det går att få ett snabbt svar på eventuella oroliga frågor. Undersköterskor uttrycker att de nu känner
sig mer värdefulla i teamet runt den äldre och att det känns som det på sikt kan leda till en statushöjning av
undersköterskans yrke.

								Marie Karlsson, avdelningschef, MSÄ

		

”

Det förändrade arbetssättet innebär att undersköterskan deltar i ronden och lyfter in patientens perspektiv i
den planeringen som sker där. Det skapar trygghet för både den äldre och de närstående, att undersköterskan
kan ”föra patientens talan” i de sammanhang där patienten eller närstående inte själv har möjlighet. Samtidigt
skapar det en möjlighet för undersköterskan att fånga upp frågor från den äldre och närstående i efterhand
och medverka till att förtydliga information. Undersköterskorna dokumenterar även den patientnära informationen i omvårdnadsjournalen istället för som tidigare muntligt rapportera till den sjuksköterska som för
tillfället är i tjänst.

Det är ofta vi som känner till patienten men när det sen ska rapporteras så handlar det mest om
tabletter och behandling och röntgensvar. Vi är inte ens med på vårdplaneringarna och där är
det väl ändå våra bitar som är viktiga. Men vem ska vi rapportera till?
									

Vi har som mål att undersköterskorna ska vara med på ronden eftersom det är de som jobbar
närmast patienterna, men även för att någon mer än patienten ska höra vad doktorn säger.
Då blir det lättare att sedan svara på de frågor som patient och anhöriga har. Frågor som kan
dyka upp efter hand.

Vi har frågat flera gånger om läkarna har fått information om vad MSÄ
är, vad vi gör och vad vi har för patienter, men det känns som det inte går
in...och då finns ändå arbetssätt och patientkriterier dokumenterade , men
läkarna fattar ändå inte.
							Undersköterska MSÄ

Sweco konstaterar att den stora utmaningen för att skapa ett välfungerande professionellt team runt den äldre
på MSÄ är att rekrytera och behålla personal. Avsaknaden av fast läkare som är kopplat till MSÄ betyder
bristande kontinuitet i läkararbetet som i sin tur leder till att viktiga beslut som tex. övergång till palliativ vård
skjuts upp och utskrivningsprocessen försvåras. I intervjuerna beskrivs även svårigheterna att implementera
MSÄ-konceptet i läkargruppen och att det krävs större intresse och engagemang från läkarna om man ska nå
framgång.

FRÅGOR ATT ARBETA VIDARE MED
•

Hur skapar vi en struktur som säkerställer överrapportering av patientnära kunskap från slutenvårdens undersköterska till kommunens undersköterska?

•

Hur skapar vi engagemang hos läkarna för att vara med som aktiv del av Äldrehälsa?

•

Hur skapar vi lösningar som är hållbara utifrån den personalbrist som råder?

•

Hur kan vi förbättra den medicinska planeringen så att återinläggningar förhindras?

En vidareutveckling av undersköterskans roll skulle vara att utveckla nya arbetssätt som säkerställer att den
patientnära kunskapen rapporteras över när den äldre skrivs ut från avdelningen. Idag finns det tydliga kanaler
och mottagare för överrapportering av information från läkare, sjuksköterskor och professioner inom rehabilitering. Överrapportering av den patientnära kunskapen från slutenvårdens undersköterska till kommunens
undersköterska finns det idag ingen tradition eller struktur för. Avdelningen har tagit ett första steg i den riktningen genom att samordningsfunktionen som ansvarar för hemgångsplanering och kommunikation i LINK
nu testas med en undersköterska på tjänsten.
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3

MSÄ SAMORDNINGSSJUKSKÖTERSKA

INSIKTER

Vi har funnit:
… att den äldre och anhöriga upplever oro och stress över bristande samordning vid utskrivning
… att den äldre ofta inte känner sig delaktig i den planering som sker inför hemgång

UTMANINGEN
Vi ville veta:
•

Kan en samordningsjuksköterska skapa bättre samordning och kommunikation med kommunen och
därmed förbättra förutsättningarna för patienten att känna trygghet inför hemgång.

•

Kan återuppringning från sjukhuset medföra ökad trygghet för patient och närstående och därmed minska behovet av att ta kontakt med sjukhus eller vårdcentral?

”

Det bara snurrade i huvudet av allt som skulle klaffa när han skulle hem. Jag tog ledigt för jag
vågade inte lita på att det skulle funka. Och det gjorde det ju som sagt inte heller..
											Anhörig

Slutenvård och kommuner har under årtionden arbetat för att utveckla arbetssätt som skulle förbättra förutsättningarna för en trygg och säker vårdplanering. Genom att starka kontakter över organisationsgränserna
i vårdkedjan ökar förutsättningarna att patienten känner sig trygg inför hemgång och att hemsituationen
fungerar efter utskrivning.

VILKEN FÖRÄNDRING HAR VI GJORT - RESULTAT
På MSÄ-avdelningen har en samordningsfunktion testats med inspiration av en modell framtagen på ortopedavdelning 5, Ljungby lasarett. (Se beskrivning av modell nedan) Omedelbart efter testets början signalerade kommunernas aktörer om förbättrad kommunikation i LINK, större förståelse mellan inblandade aktörer,
småproblem som kunde lösas enkelt och smidigt och inte minst nöjda patienter och närstående. Kommunernas sjuksköterskor upplevde att säkerheten för patienten ökade tex sjönk antalet tillfällen där medicin fattades
vid hemgång.
Både kommunernas biståndshandläggare och samordningssjuksköterskan tryckte på betydelsen av att det
byggs upp en relation, att det finns en tillit mellan organisationerna, att man samarbetar om att hitta den
bästa lösningen för patienten och inte misstror den andra parten för att ha dolda syften. För patienten och
närstående skapar det trygghet att det finns en namngiven person som ansvarar för utskrivningen. I flera intervjuer talas det om osäkerheten att viktig information inte kommer fram och att det känns osäkert vem som
är ansvarig. Intervjuerna visar också att det i regel är de första dagarna och ibland de första timmarna hemma
som oroar mest och att det är svårt för både patient och anhörig att föreställa sig hur det ska bli längre fram.
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Utmaningen med samordningsfunktionen är att det leder till viss specialisering kring LINK-hantering och
vårdplaneringsarbete och att det i sin tur leder till en sårbarhet som måste tas höjd för om modellen ska fungera. På MSÄ-avdelningen har en sjuksköterska haft samordningstjänsten och det ställer till stora problem vid
semestrar och annan frånvaro, när övriga sjuksköterskor inte längre har kunskap och rutin för att vårdplanera
optimalt. Dessutom har samma sjuksköterska haft samordningsfunktionen även på övriga medicinavdelningar
och det har periodvis varit mycket stor arbetsbelastning.
För att komma till rätta med sårbarhet och personberoende testas nu en variant på modellen. Samordningstjänsten fungerar som en konsult och som ett stöd till sjuksköterskorna på avdelningen för att kunna hantera
kommunikation och vårdplanering i LINK. Samordningstjänsten innehas idag av en undersköterska som
också är den som kommer att återkoppla till patienten via Webbkollen efter hemgång.
Sweco konstaterar i sin utvärdering att arbetssättet med en samordningsfunktion enligt ”avd 5 modellen” är
en betydande framgångsfaktor för samverkan, men att det på MSÄ-enheten inte har fungerat på grund av att
funktionen har varit för personberoende. Det finns även i rapporten en viss skepsis till att den ”konsultfunktion” som nu testas kommer att fungera, även det på grund av att lösningen är beroende av en person.

”

Det är en väldig skillnad faktiskt, det är mycket enklare nu när det är nån
som vet vad det är vi behöver veta
							Biståndshandläggare

FRAMGÅNGSRIK MODELL FÖR SPRIDNING AV SAMORDNINGSSJUKSKÖTERSKA

Med syftet att öka säkerheten, tryggheten och delaktigheten för den äldre personen i samband med utskrivning, har ortopedavdelning fem på Ljungby lasarett sedan 2009 arbetat med en specialistfunktion med särskilt
ansvar för en sammanhållen utskrivningsprocess. På avd fem finns två sjuksköterskor med samordningsfunktion och på det viset har man eliminerat en del av sårbarheten i arbetssättet. Samordningssjuksköterskan har
dialog med patienten löpande under inläggningstiden för att lyssna av tankar, behov och eventuella orosmoln
inför hemgång och kommunicerar i LINK med kommunens aktörer. I modellen finns även en del praktiska
moment att samordna inför hemgång, transport, bestämma tid med de som ska möta upp hemma, är journalanteckningar klara, finns aktuell medicin och medicinlista osv.
Efter utskrivningen används Webbkollen ”ring up” för att återkoppla till patienten och räta ut eventuella
frågetecken. Mätningar i Webbkollen visar att patienterna känner sig trygga vid utskrivningen, de är i mycket
hög grad medvetna om vad som är planerat, vart man ska vända sig efter utskrivning och de har även bättre
koll på läkemedlen. Ett annat resultat som framhålls av avd chef Karin Fritzell är att arbetssättet optimerar
sjuksköterskekompetensen och minskar stressen och förbättrar arbetsmiljön i sjuksköterske gruppen. Webbkollen är ett webbaserat verktyg som utgår från patienternas upplevelse av vård och omsorg. Metoden är enkel
och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med läkemedelsbehandling och till
återinskrivningar på sjukhus.
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4

VÅRDPLANERING

INSIKTER

Vi har funnit:
… att den äldre inte känner sig delaktig i vårdplaneringen på sjukhus och ofta inte är medveten om att en
vårdplanering hade ägt rum.

VILKA FÖRÄNDRINGAR HAR VI JOBBAT MED?
Projektgruppen tog fram detaljerade riktlinjer för hur planeringen inför utskrivning skulle genomföras.
Förändringen skulle genomföras stegvis med ett ökande antal testpatienter till det att merparten av vårdplaneringarna kunde göras i hemmet. I grunden innebar arbetssättet en ökad dialog i kommunikationsverktyget LINK, där man redan vid inskrivning på sjukhuset påbörjade planeringen av den hjälp som patienten
var i behov av för att komma hem i väntan på att den slutgiltiga vårdplaneringen genomfördes. De fall som
skulle testas skulle inte inbegripas av avtalet för ersättning av överskridande vårddagar d.v.s. de s.k. betaldagarna avskaffades i de fallen. För att förbättra personalens kunskap i användandet av LINK genomfördes utbildningar med blandade grupper från kommunerna och regionen under ledning av LINK ansvarig, Maria
Evertsson Magnusson.

… att vårdplanering på sjukhus ofta behöver justeras eller göras om en kort tid efter hemgång.
… att vårdplanering på sjukhus i många fall innebär långa resor och tidsåtgång för anhöriga och kommunal
personal.

I de medarbetarintervjuer som genomfördes initialt stod det klart att det fanns mycket stora utmaningar att
arbeta med när det gällde kännedom och förståelse för varandras arbetssituation. Samverkan över organisationsgränserna var minst sagt konfliktfylld.

UTMANINGEN
Vi ville veta:
•

Kan vårdplanering i hemmet öka känslan av delaktighet hos patienter och anhöriga?

•

Kan vårdplanering i hemmet ge mer verklighetsanpassade insatser och längre hållbarhet?

•

Kan ett förändrat sätt att planera utskrivning från sjukhus ge kortare vårdtider och därigenom minska
risken för vårdtidsrelaterade vårdskador?

•

Kan vårdplanering i hemmet leda till att större del av anhöriga och kommunens personal kan medverka
vid mötet?

•

Kan en förbättrad kommunikation mellan sjukhus och kommun ge ett bättre samarbete och överbrygga
organisationsgränser?

”

Jo det var något möte av något slag men vad det var om…. De ville nog mest se hur jag såg ut
								Äldre man om vårdplanering

En genomgående upptäckt inledningsvis i projektet var att den äldre sällan hade någon uppfattning om att det
hade varit en vårdplanering inför utskrivning. I de fall där den äldre visste om att det hade varit en planering
så var den genomgående upplevelsen att man hade blivit informerat om vilka insatser som andra upplevde
man behövde och att man i liten utsträckning hade någonting att säga till om. Medarbetare från både kommun och slutenvård bjuder in den äldre att vara delaktig bland annat genom att fysiskt närvara vid mötet och
genom att på mötet utgå från den äldres upplevda behov.
Den äldre och anhöriga förväntades formulera önskemål om insatser samtidigt som de gav uttryck för att inte
känna till ”insatskatalogen”. Ofta genomfördes också vårdplaneringen på en tidpunkt i förloppet där den äldre och närstående inte var förberedda på att utskrivning var aktuellt. I flera fall uppstod oro när kommunens
medarbetare i slutat av vårdplaneringen började diskutera konkret hemgångsdatum.
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”

Det spelar ingen roll hur mycket man förbereder sig. Det känns som…ja som man ska på
förhör eller nåt. Som de försöker sätta dit en och hitta nån fråga som man inte kan svara
på. När man var ny så kunde man ha svårt att somna kvällen innan… och efteråt var
man helt slut
					Sjuksköterska i slutenvården om vårdplanering

För att öka samsynen och kännedomen om varandras verksamheter genomfördes workshops med blandade
grupper från kommunen och regionen. Projektgruppen har varit på studiebesök i Jönköpings kommun för
att ta del av deras arbetssätt för trygg- och säker hemgång med hemgångsteam och vårdplanering i hemmet.
Projektet har haft löpande kontakt med Maria Evertsson Magnusson för att få till oss de problem hon ser
LINK-systemet och för att få information om kommande förändringar i LINK.

”
”

Det är så lätt att patienter och anhöriga redan har falska förväntningar om korttids. Det
är bara det att sjuksköterskorna inte alltid har så bra koll på hur det funkar i kommunen.
							

Biståndshandläggare kommun

Kan ni höra med doktorn först om hur det är? Så det inte blir fel?
								Äldre kvinna vid utskrivning
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Våren 2018 utvidgades projektet till att även gälla sjukhusets övriga slutenvård med att kirurg- och ortopedklinikernas vårdavdelningar togs med. Ortopedavdelning fem har sedan flera år haft ett föredömligt arbetssätt
med samordningssjuksköterskor för vårdplanering. Kirurgavdelning sex påbörjade i och med deltagandet i
projektet planering och uppstart av ett arbetssätt liknande ortopedavdelningens. Projektet har delfinansierat
en sjukskötersketjänst till 50% under sex månader för detta arbete.

”

Sen jag kom hem så kommer de och städar. Jag vet inte varför det blev så. Damma kan jag väl
likväl göra själv. Jag tycker mest de är i vägen egentligen.
							Äldre man efter vårdplanering på sjukhus

RESULTAT OCH DISKUSSION
Till en början fanns det tydliga positiva effekter av de åtgärder som genomförts. Kommunikationen i LINK
förbättrades avsevärt. Förståelsen över organisationsgränserna ökade. En viktig faktor till denna förändring var
att medicinkliniken anställde en sjuksköterska som ansvarade för hemgångsplaneringen och LINK-kommunikation med kommunen.
Vårdplaneringen i hemmet upplevs positivt av äldre och närstående. Det upplevs som man har fått ett personligt bemötande och den äldre känner sig mer bekväm att i hemmet ge uttryck för egna önskemål och
behov framför sjukhusmiljön som i flera fall beskrivs som stressig och obekväm. Trots detta var det svårt att
genomföra vårdplaneringar i hemmet på det sätt som planerats. En orsak var att biståndshandläggarna upplevde att de fick svårt att genomföra sina myndighetsbeslut i enlighet med Socialtjänstlagen(SOL)s regelverk.
Viljan bland kommunalpersonalen till att arbeta för att genomföra vårdplanering i hemmet var också avhängig av hur nära den egna arbetsplatsen låg till sjukhuset. De kommuner som ligger längre från sjukhuset har till
större andel genomfört vårdplaneringar i hemmet än de som ligger nära sjukhuset.
En arbetsgrupp tillsattes med personal från kommuner och region med syfte att lösa de praktiska hindren för
genomförande. Tonläget och förhållningsättet vid gruppens möten har visat på stora klyftor och misstro mellan verksamheterna. Trots ett flertal möten har det varit svårt att hitta lösningar på de problem som förhindrat
ett genomförande.

”

Sweco bedömer i sin rapport att det inte finns någon förankrad samsyn kring hur vårdplanering bör ske. I
Swecos intervjuer framkommer att vårdplaneringar ofta sker på telefon mellan biståndshandläggare och patienten. Det är ett arbetssätt som utvecklats vid sidan om projektet och som inte stöds av projektets intentioner och beslut. Sweco beskriver även att funktionen vårdplanerings sjuksköterska på medicinkliniken varit för
personberoende.

LÄRDOMAR
Förändrat arbetsätt vid vårdplanering är det mest övergripande och komplexa av projektets fokusområden.
Det inbegriper till skillnad från de andra områdena flera organisationer och lagrum och problematiken med
arbete över gränser, kulturförändringar, kommunikation och samordning blir mycket tydlig. Svårigheterna
med att genomföra det har gett oss många viktiga lärdomar som vi kunnat utnyttja i arbetet med andra områden.
•

En för detaljerat plan på förändring från början försvårar genomförande.

•

Alla personalkompettenser som påverkas av en förändring måste finnas med från start.

•

Det nya arbetssättet måste kommuniceras tydligt till alla berörda före start av test.
Organisationernas ledningar måste vara tydliga med att förändringen skall genomföras och se till att det
finns möjligheter för personalen att göra det. De måste också värdera vad som behövs i den egna organisationen för ett genomförande tex en rutin för trygg- och säker hemgång för att kunna ha vårdplanering
hemma.

•

Nyckelfunktioner för genomförande får inte göras för personberoende.

•

Vid förändrade förutsättningar som t.ex. en ny lag krävs en tydlighet om vad som gäller för hur det påverkar projektets arbetsätt och hur verksamheterna ska hantera och prioritera mellan olika styrdokument.

•

Förståelsen för varandras vardag är avgörande för framgång när en stor förändring i flera organisationer
skall göras samtidigt.

FRAMTID
Vårdplanering i hemmet är ett bra och personcentrerat arbetssätt. Det är viktigt att det genomförs i det fortsatta Äldrehälsa arbetet. Ett omtag behövs som skall innebära:
•

Omarbetning av arbetssättet där alla personalkategoriers vardag och nya lagen tas med.

Jo men man försöker ju stålsätta sig. Det har ju faktiskt hänt att man har sett nån
som börjar gråta. Alltså när de kommer ut. Men visst – det är kanske mest de nya
som tar så illa vid sig. Men det är ju inget man längtar efter, det är det inte.

•

Ny kommunikationsprocess med tydlighet från ledningarna vad som gäller.

•

Innovationspraktik för att förbättra samsyn över organisationsgränser. Planering pågår och första praktikutbytet kommer genomföras första veckan i februari 2019.

					

•

Primärvården med i arbetsgruppen för vårdplanering.

Sjuksköterska i slutenvård om vårdplanering

I och med att Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård implementerades i Kronoberg i mars 2018 komplicerades arbetet ytterligare. Detta trots att lagens intentioner och hur den
genomförts i Kronoberg passar mycket väl med projektets planerade arbetssätt. I Swecos rapport beskrivs att
det inte har varit tydligt för personalen hur de skall prioritera mellan instruktioner från projektet och den nya
lagen. Till detta har samordningssjuksköterskan på medicinkliniken slutat och inte kunnat ersättas. Mycket
av det som byggts upp och som fungerat tidigare under projekttiden har under det senaste halvåret fungerat
sämre.
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SLUTORD

FAKTA

ÖVERGRIPANDE OM RESULTAT OCH EFFEKTER

STYRGRUPP ÄLDREHÄLSA VÄSTRA

Äldrehälsa har primärt bedrivit utvecklingsarbete utifrån en kvalitativ måttstock med fokus att mäta kvalitativa effekter för målgruppen äldre. För att kunna säkerställa lösningarnas hållbarhet över tid har det även varit
relevant att ta del av medarbetarnas upplevelser av de förändringar som har skett. Utvärderingen har pågått
löpande under projektets gång för att kunna justera de arbetssätt som har testats. För att mäta långsiktiga
effekter och resultat av mer kvantitativ karaktär så finns det nu etablerade arbetssätt med potential att genomföra detta. Tex äldremottagning i primärvård, mobil läkare och samordningsfunktionen i slutenvård.

Ordförande i styrgruppen är Region Kronobergs hälso- och sjukvårds direktör. Övriga medlemmar i styrgruppen är socialcheferna i kommunerna Älmhult, Markaryd och Ljungby, cheferna för primärvårds- och rehabcentrum (PRC) och medicin- och akutcentrum (MAC), verksamhetschef för vårdcentralen Achima i Älmhult
samt projektets projektledning. Projektledningen är ansvarig för sammankallande, upprättande av dagordning
och dokumentation av styrgruppens möten. Styrgruppen träffas två gånger per termin.

Sweco pekar på flera områden där projektet har bidragit till en större förståelse och samverkan över organisationsgränser. Det användardrivna arbetssättet har varit betydelsefullt för att få till den kulturförändring som
behövs för att skapa organisationsövergripande lösningar. Att mäta och utvärdera vilken effekt denna kulturförändring har på längre sikt i ekosystemet av vård-och omsorgstjänster kräver horisontella mätmetoder som
inte finns tillgängliga idag.

PROJEKTLEDNING ÄLDREHÄLSA VÄSTRA
Projektledningen är utsedd av styrgruppen och består av två projektledare, en från kommunerna och en från
regionen, samt en processledare.

PROJEKTGRUPP ÄLDREHÄLSA VÄSTRA

Projektledningens förslag till fortsatt utveckling av Äldrehälsa är att koppla arbetet till följeforskning eller
liknande långsiktig uppföljning som ser sammanhang mellan sociala och numeriska effekter.

Projektgruppen är navet i projektet. Gruppen består av representanter från regionen och de tre kommunerna.
Projektgruppens medlemmar är utsedda av respektive chef i styrgruppen i dialog med projektledningen. Projektgruppen har möten en gång per månad med uppehåll under sommaren.

FRAMTIDENS ÄLDREHÄLSA

ARBETSGRUPPER ÄLDREHÄLSA VÄSTRA

Styrgruppen har tagit beslut om att arbetet med äldrehälsa ska fortsätta i framtiden. Projektformen avslutas
vid årsskiftet 2018 och hur organisation och struktur för arbetet kommer att se ut är i skrivande stund inte
klart.
Fortsatt arbete för Äldrehälsa:
•

Utveckla de områden som ingått i projektet under projekttiden med fortsatt implementering och spridning arbetssätt. Så t.ex. Äldremottagning ska kunna erbjudas på alla vårdcentraler i länet.

•

Ta fram proaktiva arbetssätt med förebyggande åtgärder för Nilsgruppen.

•

Verka för en ökad digitalisering.

•

Ta med civilsamhället och de äldre mer tydligt i arbetet tex. genom deltagande i arbetsgrupper.

•

Genomföra innovationspraktik i stor skala för ökad förståelse och samsyn.

•

Mer utvecklat samarbete med äldrehälsaarbetet i östra länet

Projektgruppen inklusive projektledning ser att Äldrehälsa har potential att utvecklas till en arena för framtida
satsningar och innovativa idéer för målgruppen äldre.

Projektgruppen skapar efter behov arbetsgrupper för att bereda och driva enskilda frågor. I dem ingår en eller
flera personer från projektgruppen samt personer från de verksamheter som den aktuella frågan berör.

LOKALA ARBETSGRUPPER
Lokala arbetsgrupper har skapats på lokala initiativ i de verksamheter som berörs av projektet. Dessa grupper
styrs från de enskilda verksamheterna delvis i dialog med projektgruppen.

KOMMUNIKATION
Till projektet har kopplats en kommunikatörsgrupp med kommunikatörer från varje deltagande organisation.
Regionens kommunikatör har varit sammanhållande för arbetet i gruppen.

LEDNINGSGRUPPEN FÖR SAMORDNING AV LÄNETS HÄLSO-OCH SJUKVÅRD OCH SOCIALTJÄNST I KRONOBERGS LÄN.
Lednings¬gruppen består av kommunernas socialchefer/förvaltningschefer, regionens berörda centrumchefer
samt hälso- och sjukvårdsdirektör. Ofta kallad länets ledningsgrupp.

TVÄRGRUPP ÄLDRE
Tvär grupp äldre är en tvärprofessionellt sammansatt grupp med representanter från länets kommuner, slutenvård, primärvård samt utvecklingsledare.

LINK
Vårdplaneringsplattformen kopplat till journalsystemet Cambio Cosmic. Här kommunicerar aktuella aktörer
för vårdplanering vid utskrivning från slutenvården. Patienten har inte tillgång till LINK.
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INNOVATIONSGUIDEN
Innovationsguiden är ett metodverktyg för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Metoderna bygger på Tjänstedesign som utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser men lyfter också fram
medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna. Läs mer på innovationsguiden.se

WEBBKOLLEN
Webbkollen är ett webbaserat verktyg som utgår från patienternas upplevelse av vård och omsorg. Metoden är
enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till otrygghet, problem med läkemedelsbehandling och
till återinskrivningar på sjukhus

INNOVATIONSPRAKTIK
Innovationspraktik innebär att strukturerat och med ett tydligt mål, göra ett studiebesök i en annan verksamhet. Tanken är att göra det enklare för medarbetarna att träffas, lära av varandra och införskaffa sig kunskap
om varandras verksamheter – på tvären av verksamheter och organisationer. Mer finns att läsa på coi.dk

DOKUMENT, STRATEGIER, ANALYSER OCH
RAPPORTER AV BETYDELSE FÖR
ÄLDREHÄLSAS ARBETE

•

Gemensam strategi för de äldre i Kronoberg

•

Gemensam handlingsplan för de äldre i Kronoberg

•

Närmare Kronobergaren, Utvecklingsstrategi inom hälso-och sjukvård, Region Kronoberg

•

Anna Nergårdh, Samordnad utveckling för god och nära vård

•

Dag Norens rapport Hälso-och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte i vården

•

Vårdanalys Analys av samordningsutmaningar i ett fragmenterat vård-och omsorgssystem

•

Socialstyrelsen Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2016

•

Göran Stiernstedts utredning Effektiv vård

•

Klara Palmberg Broryd, Att driva förnyelse i komplexitet

BILAGOR
Projektrapport Apotekare på vårdcentral, pdf, öppnas i nytt fönster
Swecos utvärdering av Äldrehälsa Kronoberg, pdf, öppnas i nytt fönster
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