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Innehåll i dagens presentation

 Lite bakgrund

 Vård som berör äldre

 Samverkan regionalt 

 Samverkan lokalt 

 Exempel på arbete-SVEA 

 Hur arbetar Stockholms län med lagen om samverkan vid utskrivning.
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Antal äldre i Stockholms län

 65 år och äldre ca 347 000 personer 

15, 7 % av befolkningen 

 80 år och äldre ca  85 500 personer

3,9 % av befolkningen 



Vård för äldre 

HemRehab

Egenvård

Specialistvård 
utanför 

akutsjukhus

Husläkar-
verksamhet

Akutsjukhus

Geriatrisk vård

Spec. Palliativ vård

Äldremottagning

Psykiatrisk 
vuxenvård

ASIH

Primärvårds
Rehab 

Basal Hemsjukvård 

Rehabiliterings-
verksamhet

Beroendevård

Läkarinsatser i SÄBO

1177 Vårdguiden

Kommunal  vård 
och omsorg

Anhöriga



Stockholm län

 26 kommuner

 varav Stockholm stad - 14 stadsdelar 

 Kommunförbundet Storsthlm

 Stockholms läns landsting 
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Samverkansformer

•Politisk nivå

•VIS-grupp  

•Regional nivå

•Storsthlm( f.d. KSL)  – SLL  

•Lokal  nivå

•Lokala samverkansfora  
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Regionala Samverkansöverenskommelser som berör 
äldre – exempel 

 Sammanhållen vård och omsorg om vård och omsorg för äldre ( äldre 

i särskilt boende)

 Överenskommelse om vård och omsorg för personer med 

demenssjukdom eller kognitiv svikt

 Uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshinder 

(tandvård)

 Samverkan när enskilda /patienter behöver hjälp med egenvård

 Samverkan för personer med missbruk och beroende   

 Handlingsplan Psykisk hälsa 
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Regional Överenskommelsen gällande äldre

 Övergripande gemensam del

 Delöverenskommelser

– Samverkan mellan läkare/läkarorganisation och hälso- och 

sjukvårdspersonal i särskilt boende för äldre 

i särskilda boendeformer för äldre 

– Individuell nutritionsbehandling i särskilda boende för äldre

– God läkemedelsanvändning för äldre

– Kostnadsansvar för medicintekniska produkter i särskilt boende för äldre 

– Kostnadsansvar för läkemedel och läkemedelsnära produkter



Gemensam uppföljning regional  
samverkansöverenskommelse äldre- test av modell  
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Gemensam uppföljning av regional samverkan  

 VAL-data. Databasen samlar information från samtliga vårdgivare 

som har avtal med SLL. VAL-data utgör grunden i uppföljning av 

avtal. 

 Enkät till kommunerna 

 Enkät till vårdgivare (ordinarie uppföljning)

 Relevanta data från Socialstyrelsens öppna jämförelser om 

socialtjänsten 
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Lokal samverkan 

 Lokala samverkansöverenskommelser – exempel 

 - överenskommelse kring demens

 - överenskommelse om samverkan läkare / särskilt boende 

 Lokala samverkansråd med representanter från vård och omsorg  

2017-09-18                                         Närsjukvård



FOU äldre i Stockholm län 

 Äldrecentrum Stockholm stad, Sundbyberg

 FOU nu Nordvästra länet

 FOU nordost Nordöstra länet  

 Nestor Södra länet 
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SVEA - ett landstingsdrivet utvecklingsarbete som påbörjades 2014

…är att förbättra 

vårdövergångar mellan 

vårdgivare i SLL och tillgodose 

patienters behov av trygghet 

och kontinuitet

2 

SVEA:s övergripande mål…SVEA:s prioriterade områden:

– Enhetliga arbetssätt för 

vårdövergångar mellan 

vårdgivare

– Samverkan och stöd till 

lokala forum av vård- och 

omsorgsgivare

– Uppföljning av 

kvalitetsindikatorer för en 

väl fungerande vårdkedja

– Verktyg och mallar för en 

förbättrad användning av 

IT-systemen

UPPDATERAD 2016-07-14



Det finns brister i koordinering och kontinuitet av 
vårdkedjan för dessa patienter

14

30%

70%

Ingen vårdkontakt

Kontakt med primär-
eller specialistvård

 Vårdkontakt för patienter som 

återinskrivs inom 30 dagar*

 Återinskrivningar inom 30 dagar som kan 

härledas till personer med kommunala

55%

35%

2%
7%

Säbo

Eget boende utan hemtjänst

Eget boende med hemtjänst

Servicehusboende



Tre arbetssätt för vårdgivare har tagits fram

4 

Uppsökande vårdinsats

PrimärvårdSlutenvård

UPPSÖKANDE VÅRDINSATS

Förstärkt utskrivning Förstärkt mottagande

UPPDATERAD 2016-07-14



Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård

 Riksdagsbeslut juni 2017

 Ikraftträdande 1 jan 2018

 Ny övergångsbestämmelse för psykiatrin - Lagrådsremiss

– Förväntat beslut under hösten 2017



Varför?
 Ingen ska behöva stå i kö för att få komma hem

 Möjligheterna att bedriva god och säker vård i hemmet har 

förbättrats

 Den landstingsfinansierade öppna vården ska bli dirigent för 

samverkan och säkra den fortsatta vården utanför sjukhuset

Slutenvården Kommunen 

Slutenvården

Kommunen 
Primär- och 
öppenvård



Var står vi nu i Stockholms län?
• Behandlas i kommunerna under hösten 2017
• Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden – 28/9
•Överenskommelse börjar gälla 1/1 - 18. Gäller 2 

år

Regional överenskommelse om 
utveckling av samverkan  2018-

2019  

•Riktlinjer och rutiner
• Tryggt mottagande i hemmet
•Digitalisering

•Uppföljning och utvärdering
•Gemensam kommunikation

Gemensam handlingsplan  

2017-2019

• Projektägare - HSF
• Projektledningsgrupp - Storsthlm och HSF
• Projektarbetsgrupp – Storsthlm /HSF 

Gemensam projektorganisation 
mellan Hälso- och 

sjukvårdsförvaltningen (HSF) 
och Storsthlm



Syfte, mål och inriktning med regional 
överenskommelse

 Stödja samverkan, omställning och gemensam utveckling 

 Utskrivningsprocess som har den enskildes behov och önskemål i 

centrum 

 Den enskilde känner sig trygg och uppnår högsta möjliga 

livskvalitet och funktionsnivå i vardagslivet efter utskrivning

 Effektivisering för huvudmännen

– I genomsnitt ska antalet dagar personer stannar efter de är 

utskrivningsklara minska 



TACK
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