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Målbild och färdplan
• Länsgemensam målbild, strategi och färdplan som delrapporterats i augusti och 

kommer att slutrapporteras i slutet av detta år. Region Dalarna och 15 kommuner
• Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans

• Programkontor God och nära vård startades upp i maj med projektledare och 
Utvecklingsledare.

• Arbetsgrupp där förvaltningarna , divisionerna och stödfunktionerna finns 
representerade, styrgrupp är ledningsgruppen för Hälso-och sjukvården
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Nära för mig Nära för 
alla

Nära i hela 
Dalarna

Nära 
mellan oss

Nära till 
hälsa



Uppföljning
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Målbild – vår vision i 
Dalarna

Målområden/Strategiska 
områden – vilka områden 
som prioriteras i Dalarna

Definition av God och 
Nära vård – kärnvärden i 

Dalarna 

Enkla principer för 
hur samverkan ska 

lyckas i Dalarna

Nyckeltal – mått för 
att följa upp att vi 

lyckas nå dit vi vill i 
Dalarna



Exempel pågående omställningsprocess

• Vårdnära service – Breddinförande

• Samarbetsvård psykiatri – primärvård

• Närakut Ludvika

• Närsjukvårdsplats Särna
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Utmaningar i omställningsarbetet 

• Samverkan största utmaningen men en absolut nödvändighet för att 
lyckas med omställningen.

• Ha modet att göra annorlunda
• All uppskjuten vård
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Nära vård
- Tillsammans utvecklar vi hälsa, vård och omsorg i Värmland

Region Värmland

Kristin Törnqvist
Samordnare Nära vård
Region Värmland



MÅLBILDSPROCESS



Målbildsprocessen 2021 

Plan
för 

insatser 
2022->

Omvärldsbevakning
Målbilder från andra län? 

Genomförande av 
insatser för kommande 
år 2022-2032 (?)

Uppstart
Ta fram en 

process

Samlas kring frågan kring vad 
är nära vård? Flera 

perspektiv/målgrupper

Workshops
Intervjuer
Samtal

Beslut om 
process inkl
finansiering

sammanställa data och material / testa / 
förankra / samsyn / kommunikation

Q3 2021

förankring och beslut om  
målbild / ta fram handlingsplan / kommunikation 

Q4 2021

samla data / involvera / förankra / kommunikation

Q1, Q2 2021

Samla in och 
visa kvantitativ/
kvalitativ data 

Sammanställa tematiseringar / 
områden centrala för målbilden
ur flera perspektiv /målgrupper

Genomföra tester 
inom olika områden 

Definitioner
Gemensamma begrepp, 

bilder och principer
Skapa dialogunderlag 

att utgå ifrån

Involvera olika 
målgrupper

Vad gör vi idag?
Kartlägga

förbereda / förankra

Q4 2020

Målbild 
Nära 
vård

Forma handlingsplan
Förslag finansiering av 

insatser

Godkännande i 
Värmlandsrådet För beslut i 

kommuner och 
regionen



Målbildsprocess 2021 

Plan
för 

insatser 
2022->

KAMPANJ/ Fokusvecka 
målbild

Nå ut till medborgaren

Genomförande av 
insatser för kommande 
år 2022-2032 (?)

Analys av 
data

WS del 1 210922
Högsta ledning 

region och 
kommuner samt 

politikSammanställning 
av material

OKTOBER NOVEMBER

Värmlands-
rådet 26/11 

GODKÄNNA 
Målbild nära 

vård

Forma handlingsplan
Förslag finansiering av 

insatser

SEPTEMBER

”Lokal aktivitet”

Lokala workshops

Sammanställ insikter

För beslut i 
kommuner och 

regionen

DECEMBER

WS del 2 211119
Högsta ledning 

region och 
kommuner samt 

politik

Politiska 
referens
gruppen 
19/11

Bered-
nings-
gruppen
22/11



OBS! PROTOTYP!



Exempel omställningsprocesser
• Utveckling av mobil vård 

• Digitalisering

o Vårdcentral Värmland

o Digitala vårdmöten

o Hurmardu.nu (första linjen barn och unga)

o Smittspårningsverktyg Covid (där individen blir medskapare)

• Arbetsväxling (BEON)

• Utökad samverkan med kommunerna (stärkts under pandemin)

• HVB-hem ska startas i Värmland. Samverkan kommunerna och regionen



Största utmaningarna

• Skapa förutsättningar för omställningen

• Våga testa och ge mandat att testa ute i verksamheterna 

• Koppla ihop olika delar, arbeten och planer för att skapa tydlighet och kraft

• Göra omställningen mer begriplig

• Psykisk ohälsa

• Kulturresan 



Behov av samverkan över region/ läns gränser i 
omställningen
• Kunskapsutbyte

• Inspiration



Såhär följs omställningen upp/ska följas upp i 
Värmland
• Minskat behov av slutenvård

• Uppföljning mobil vård

• Digitala vårdkontakter

• Följa fast läkarkontakt/fast vårdkontakt/kontinuitet

• Forskning kopplad till målbildsarbete 



Samverkansstruktur region och kommunerna i Värmland
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Nära vård i Sörmland
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Målbild – Här befinner vi oss nu i vår region

Syftet med principerna är 
att formulera det 

strategiska arbetet och 
ange riktningen för Nära 

vård i SörmlandVÅRD
VÅRD
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Var befinner vi oss i omställningsprocessen

• Omställningar pågår både inom region och kommun
• Exempel:

– Läkare inom primärvården – fast läkarkontakt
– Gemensam patientsäkerhetsrond (kommun/region)
– Nära vårdteamet i Eskilstuna
– Egenmonitorering
– Elsas hälsa

2021-10-05 20FoU i Sörmland
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Våra största utmaningar

• Att våga satsa helhjärtat och 
gå från ord till handling

• Teamsamverkan
• Att få med alla på tåget
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Omställningens påverkan på samverkan
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Har en etablerad samverkansstruktur idag

Behov av översyn av gemensamma rutiner och riktlinjer
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Uppföljning

• Framtagande av 
indikatorer



Paus



NÄRA
”Vård finns nära mig på nya sätt”

EFFEKTIV
”Min vård hålls samman på rätt nivå med stöd av rätt 

kompetenser som känner mig”

SAMSKAPANDE
”Jag är en aktiv och självklar partner i min egen vård”

FÖREBYGGANDE OCH HÄLSOFRÄMJANDE
”Jag får stöd i att främja min hälsa"



Exempel att lyfta fram

 Samverkan som strategi
 Förstärkt geografiskt hälsouppdrag
 Proaktivt omhändertagande av 

äldre – ex äldremottagningar
 Psykisk hälsa – effektiv och nära 

psykologisk behandling
 Vårdcentrum – noder i länet för 

dem med komplexa behov



regionuppsala.se

Utmaningar

 Pandemin
 Ledning och styrning
 Från delar till helhet 
 Från pilot till 

breddinförande
 Balansera kort och 

lång sikt



Behov av samverkan utifrån ett sjukvårdsregionalt perspektiv

 Invånare som bor nära 
länsgräns

 Nära vård ingår som en del 
av alla vårdkedjor 

 Även den högspecialiserade 
vården kan vara nära

 Värdefullt erfarenhetsutbyte i 
sjukvårdsregionen!



Förslag - Måluppföljning av Effektiv och nära vård 2030

Nära 
Vård finns nära mig på 

nya sätt

Hälsofrämjande 
och förebyggande 
Jag får stöd i att främja 

min hälsa

Samskapande 
Jag är en aktiv och 

självklar partner i min 
egen vård

Effektiv  
Min vård hålls samman 

med stöd av rätt 
kompetenser

Fetma (BMI >=30)

Mått: Andel (%) med BMI>30
Målvärde: < 14% 

Fysisk aktivitet 

Mått: Andel (%) som är 
fysiskt aktiva mindre än 150 
min/v
Målvärde: < 20 %

Psykiskt välbefinnande  
hos unga (13-17 år) ökar

Mått: Andel (%) med gott 
psykiskt välbefinnande
Målvärde: öka, ligga över 
<10%

Regionens primärvårds-
andel av all öppenvård ökar 
(=täckningsgraden ökar)
Mått: andel primärvård av total 
öppenvård (mäts inte idag).
Målvärde: Värdet ska öka

Oplanerade 
återinskrivningar inom 30 
dagar minskar
Mått i RPB
Målvärde: Värdet ska 
minska (6,1 2020)

Utskrivningsklara 
patienter på sjukhus 
minskar 
Mått i RPB: vårddygn i 
genomsnitt för patienter
Målvärde: Värdet ska minst 
bibehållas. (2,4 2020) 

Besök på akutmottagning 
för personer 80 år och 
äldre per 1 000 invånare 
minskar
Mått: mäts inte idag 
Målvärde: Värdet ska minska

Patienters upplevelse av 
delaktighet och 
involvering ökar
Mått i RPB. 
Målvärde: Värdet ska öka

Andel patienter som följs 
upp 72 timmar efter 
utskrivning ökar
Mått: alla berörda patienter 
65+, telefonuppföljning
Mått: Värdet ska öka 

Andel i befolkningen som 
har stort/mycket stort 
förtroende för hälso- och 
sjukvården i sin helhet i sitt 
landsting/region ökar
Mått i H-S barometern

Nettokostnad per 
invånare för 
primärvård ökar 
Mått i RPB (exkl hem-
sjukvård och läkemedel 
inom läkemedelsförmånen)
Målvärde: Värdet ska öka

Andelen patienter som inom 
primärvården får medicinsk 
bedömning inom 3 dagar på 
vårdcentral ökar
Mått i RPB
Målvärde: 75 % 2022

Andelen distanskontakter 
av totala antalet 
vårdkontakttyper inom 
öppenvård ökar 
Mått: 
Målvärde: Värdet ska öka

Övergripande
Förbättrad hälsa och 

välbefinnande
Minskad ojämlikhet

Skillnaden minskar mellan 
kommuner när det gäller 
hälsotillstånd
Mått: Andel med bra allmänt 
hälsotillstånd (ålder 18-84)
Målvärde: 75 %

Andel med nedsatt 
psykiskt välbefinnande 
bland unga vuxna minskar.
Mått: % med nedsatt 
psykiskt välbefinnande (ålder 
18-25)
Målvärde: Minskar 10 % 

Gymnasiebehörighet ska 
öka 

Mått: Andel behöriga till 
yrkesprogram på gymnasiet
Målvärde: Värdet ska öka 
(85 % 2019)

Kontinuitetsindex ökar

Mått: 
Målvärde: Värdet ska öka





Framtidens nära vård - ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun,
Köpings kommun, Norrbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.

Region Västmanland
Jonas Ekström
bitr. hälso- & sjukvårdsdirektör, områdeschef nära vård



Målbild
Genom samverkan och samarbete inom och mellan region och 
kommun skapas förutsättningar för ett omhändertagande på 
rätt vårdnivå i samverkan region, kommun, skola och 
elevhälsan.
Den framtida tillgängliga, goda och jämlika vården ska utgå 
från en personcentrerad och relationskapande vård.
Proaktivitet är i fokus för att öka hälsan hos befolkningen och 
friskhetsfaktorerna hos patienterna. Målet är att minska 
behovet av sjukvård.
Genom tillit och prestigelöshet jobbar vi gränsöverskridande.
Tillsammans skapar vi trygghet för alla invånare.



Vad ska vi egentligen åstadkomma?

Tid

Kostnad
för att täcka
vårdbehov



Status i omställningsarbetet
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Närsjukvård & mobilitet

Psykisk ohälsa

Sjukdomsförebyggande

Utökad mobilitet Sala

Utökad mobilitet Västerås - Surahammar

Utökad mobilitet Köping

Utökad mobilitet Fagersta - Norberg

Utveckling spec palliativ vård / AH

Processkartläggning: Barn, ungdomar, unga vuxna Psykisk ohälsa

Äldrepsykiatrisk specialistsjukvård Mottagning startar februari 2022

Pilot påbörjas oktober 2021

Förstudie: Förbättra omhändertagandet och behandlingen för barn med övervikt eller fetma Förstudierapport klar

Rehabilitering av personer 18-65 år med förvärvad hjärnskada



N O R B E R G

F A G E R S T A S A L A

V Ä S T E R Å S
H A L L S T A H A M M A R

S U R A H A M M A R

S K I N N S K A T T E B E R G

K Ö P I N G

K U N G S Ö R

A R B O G A

Dalarna

Uppsala

Hur kan vi samverka över 
regiongränserna för att den nära 
vården ska kunna bli ännu mer 
”nära”?

Det kan handla om samverkan 
kring närsjukvårdsplatser, 
diagnostik (ex röntgen) och 
avancerad sjukvård i hemmet 
mellan olika regioner.

Olika journalsystem ett hinder.

Samverkan över 
regiongränser



Hur ska omställningen följas upp?
Vi planerar att ta fram en region-kommunal resultattavla, där vi kan visa viktiga 

målvärden samlat för både kommunerna och regionen.
Exempel på indikatorer: 

- Återinläggning 30 dagar
- Antal vårddagar akutsjukvård för viss åldersgrupp
- Antal akutbesök för viss åldersgrupp
- Antal individer på säbo/1000 invånare i viss åldersgrupp
- Antal hemtjänsttimmar / hemsjukvårdstimmar i viss åldersgrupp





Omställning till Nära vård i Örebro län
2021-10-01
Lena Adolfsson bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör och områdeschef Nära vård 
Jan Sundelius, samordnare Nära vård



Vår gemensamma
målbild Nära Vård



• Med primärvården som navet 
utgör den nära vården en 
plattform för ett starkare 
samarbete mellan den 
specialiserade sjukhusvården 
och länets kommuner.

• Uppgiften är att tillhandahålla 
den vård som är ofta 
förekommande och som behöver 
finnas geografiskt nära 
patienterna. 

• Hälsofrämjande, habiliterande 
och förebyggande insatser.

Nära vård

• Att skapa en sammanhållen primärvård.

• Att aktivt utveckla uppföljning för kroniskt 
sjuka patienter och förbättra 
mottagning/omhändertagande för denna 
patientgrupp.

• tillskapa pilotverksamhet för samordnat 
medicinskt omhändertagande av personer 
med komplexa funktionsnedsättningar  

• Att utveckla samverkan med kommunen 
rörande äldres hälsa och hemsjukvård. 

• Att förbättra tillgängligheten vid upplevd 
psykisk ohälsa, 1:a linjens psykiatri, åtgärder 
efter NP-utredning

• Att omarbeta rådande hemsjukvårdavtal till 
ÖK med länets kommuner.

Fokusområden Framgångsfaktorer

• En levande målbild som utgår 
från medborgarna och de 
verksamheter som finns nära 
dem.

• Forum för dialog och samverkan 
mellan organisationer och 
verksamheter.

• Bygg på det som redan fungerar.

• En första linjens vård med 
förutsättningar för uppdraget.



• Barn och unga med psykisk ohälsa
- En väg in
- Första linjen

• Äldres vård och omsorg
- Äldrevårdsöverläkare
- Samverkan korttidsvård
- Mobil sjukvård

• Ny överenskommelse för sjukvård i hemmet
- Barn
- Rehabilitering
- Nutrition

Här är vi på gång



• Stärkt första linjens vård
• Individens plan
• Jämlikhet över länet
• Digitalisering
• Kompetensförsörjning
• Uppföljning

Utmaningar



• Nationellt
• På länsnivå
• Internt

Regionsamverkan

Uppföljning

• Erfarenhetsutbyte
• Samverkan specialiserad vård
• Samverkan mobila lösningar?





Samverkansnämnden 2021-10-01

God och Nära vård, Region Gävleborg



Målbilden gemensam för hela länet



Bra processer är exempelvis

• Digitala vårdmöten
Rätt vård i rätt tid på rätt sätt
Digitalt när du kan, fysiskt när du behöver 
Stegvis införande i oktober 2021
Kommunerna förbereder införande

• Omställning till GONV i armkrok med kommunerna
Partssammansatt styrgrupp i vårt samverkansorgan för att få 
tempo i omställningen



Utmaningar

•Rädsla för förändring av arbetssätt, digitalisering och 
lokalisation

•Legala hinder för samverkan mellan huvudmän

•Långdragna beslutsprocesser



Samverkan



Uppföljning av omställning

•Uppföljning av gemensamma indikatorer på nationell nivå

•Brukarrevisioner

•Följeforskning
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