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1  Inledning

Sedan 2010 har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffat över-
enskommelser att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres 
behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner 
och landsting. Hösten 2011 gav hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag åt hälso- 
och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland att ta fram en handlingsplan för att 
stödja utvecklingen och förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. 
En partssammansatt styrgrupp arbetade därefter med framtagandet av hand-
lingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland, som genomfördes 
i bred samverkan med de fem vårdsamverkansgrupperna. Då utvecklingen med 
handlingsplanen gått in i en tydligare genomförandefas fanns det vid 2014 års 
inledning behov av en revidering. Denna version gäller under perioden 2014-
2015 och ersätter den tidigare med tidssättningen 2012-2014*. Handlingsplanen 
har nu ett mer avgränsat innehåll med prioriterade mål och aktiviteter för det 
fortsatta arbetet i Västra Götaland. Ett antal indikatorer har också identifierats för 
att bättre kunna följa utveckling och måluppfyllelse. Nästa revidering planeras till 
senare delen av 2015.
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* http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/HSA/rapporter%20a-%F6/HPL%20%E4ldre%20slutversion,%20121002.pdf
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2  Handlingsplanen

Fler blir allt äldre, de flesta mår bra och har varken omfattande sjukvård eller 
omsorg. Hela 82 procent klarar sin vardag utan hjälp från kommunen och endast 
cirka 2 – 4 procent av den totala befolkningen 65 år och äldre får både omfattande 
sjukvård och omfattande omsorg1. I överenskommelsen om en sammanhållen 
vård och omsorg till mest sjuka äldre används Socialstyrelsens definition av 
målgruppen; Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har omfattande 
nedsättning i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.2  
Ur ett nationellt perspektiv utgjorde gruppen 18 procent av befolkningen 2012 
vilket motsvarar 315 000 personer. I Västra Götaland finns 305 000 personer 
som är över 65 år 3 och gruppen mest sjuka äldre är ca 55 000. Utmaningen för 
regionen tillsammans med kommunerna är att bidra till en väl sammanhållen 
vård och omsorg till gruppen med ett helhetsperspektiv på individen. Med ett 
personcentrerat förhållningssätt där individen betraktas som kapabel med resurser 
och förmågor och är en aktiv part i den gemensamt planerade vården kan vi 
skapa en hög kvalitet på vården och omsorgen. 

2.1 Målområden
I överenskommelsen om en sammanhållen vård och omsorg lyfts ett antal viktiga 
målområden fram: Sammanhållen vård och omsorg, god läkemedelsbehandling 
för äldre, preventivt arbetssätt, god vård vid demenssjukdom samt god vård i 
livets slutskede. De nationella målområdena är grundläggande i handlingsplanen 
”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland” men innehåller också insats-
områden för att förebygga och stödja den enskilde till att skjuta upp tidpunkten 
för att bli sjuk eller mest sjuk äldre.

2.2 Syfte – varför gör vi detta?
Med handlingsplanens mål och aktiviteter vill vi uppnå och upprätthålla en god 
kvalitet på arbetet kring de mest sjuka äldre och sträva efter att våra gemensamma 
resurser används på bästa möjliga effektiva sätt.

2.3 Mål – vad vill vi uppnå?
Den enskilde ska uppleva trygghet, säkerhet, kontinuitet, samordning, värdighet 
och välbefinnande oavsett var i vårdkedjan han eller hon befinner sig och oavsett 
vilka behov hon eller han har. Vården och omsorgen ska vara samordnad och 
sammanhållen, vilket innebär att äldreomsorg, hemsjukvård, primärvård och 
sjukhus samverkar runt de sjuka äldre.

1 Analysrapport 2, Sammanhållen vård och omsorg 2013 
2  Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL
3 Statistiska Centralbyrån, befolkningsstatistik 2013 
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Process FÖRE

• Samlad information

• Självskattning

• Hälsosamtal

• Riskidentifiering

• Hälsoplan

• Fast vårdkontakt

• Proaktiv vårdplan

• Brukarmedverkan

Process UNDER (1)

• SIP

• Mobil  
primärvårdsläkare

• Sjukhusbaserad  
hemsjukvård

• Läkemedels-  
genomgång

• Vårdprevention

• God demensvård

• God vård i livets slut

• Brukarmedverkan

Process UNDER (2)

• Direktinläggning 

• En trygg  
sjukhusvistelse

• Riskbedömning

• Läkemedels- 
genomgång

• SVPL

• Utskrivnings- 
information

• Läkemedelslista

• Uppföljning  
inom 72  timmar

• Brukarmedverkan

Process EFTER

• Uppföljning

• Analys

• Resultattavla

• Återkoppling

• Brukarmedverkan

2.4 Innehåll och struktur
I handlingsplanen konkretiseras arbetet för en god sammanhållen vård- och omsorg 
genom tre övergripande processer: FÖRE, UNDER och EFTER. Varje process 
består av ett antal insatsområden med tillhörande mål och aktiviteter där utveckling 
och måluppfyllelse bland annat följs med hjälp av indikatorer. Några av de tidigare 
insatsområdena har slagits samman och nya som tillkommit är:

• utveckling och uppföljning genom brukarmedverkan. 

•  redovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvariga.

2.5 Äldres psykiska ohälsa
Äldres psykiska ohälsa är ett område som länge varit eftersatt trots att behoven är 
stora och förekomsten av depressionssjukdom relativt vanlig. Insatser för att stödja 
kompetensutveckling inom området till personal inom kommunens omsorg 
ingår som en del i 2014 års äldresatsning.4 Då äldres psykiska ohälsa inte funnits 
med som insatsområde i tidigare version av handlingsplanen och nu enbart en 
revidering är gjord kommer området istället att arbetas med separat. Genom 
dialog med kommunerna kommer länets plattformsledare föra en evidensbaserad 
praktik och utvecklingsledarna inventera kommunernas önskemål och behov och 
därefter stödja det fortsatta arbetet. 
 

4  Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL
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3   Långsiktigheten för äldrearbetet  
i Västra Götaland

 
På strategisk övergripande nivå mellan de 49 kommunerna och Västra Götalands-
regionen finns sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan (LiSA).  Lednings-
gruppen har uppdraget att driva på, samordna och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet med syftet att skapa effektivitet och resultat. 
Arbetet bygger på förankring och samråd med alla berörda parter, i synnerhet de 
fem vårdsamverkansgrupperna.   
 
För länets gemensamma äldrefrågor finns Länssamverkansgrupp VGR/VGK inom 
äldreområdet som också är beredande till LiSA och ska i den rollen stödja och läns-
övergripande skapa förutsättningar för utveckling av de gemensamma delarna inom 
äldreområdet. Arbetet bygger på förankring och samråd med huvudmännen inom 
de fem vårdsamverkansgrupperna. 

Länssamverkansgruppen följer utvecklingen inom äldreområdet och genomförandet 
av handlingsplanen och återrapporterar till LiSA. Nedanstående bild beskriver 
 schematiskt strukturerna för samverkan i Västra Götaland.

Samverkan i Västra Götaland

Vårdsamverkansgrupperna

Vårdsamverkan Skaraborg

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg

Vårdsamverkan Fyrbodal

Kommun och sjukvård

Samverkan i Göteborgsområdet

SIMBA

Kommunerna i Västra Götaland

Boråsregionen

Göteborgsregionen

Skaraborgs kommunalförbund

Fyrbodal

Regionens verksamheter

Läns-

samverkans-

grupp

Läns-

samverkans-

grupp

Läns-

samverkans-

grupp

Läns-

samverkans-

grupp

Samordning via VästKom och Regionkansliet

Ledning i samverkan VGR/VGK – valfärd (LiSA)

Politiska samrådet mellan VästKom och Västra Götalandsregionen (SRO)
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För den länsövergripande samordningen av handlingsplanens genomförande finns 
projektledare anställd på Västra Götalandsregionen under två år. Uppdraget 
omfattar bland annat att aktivt stödja, följa upp genomförandet av aktiviteterna  
i handlingsplanen och tillsammans med länssamordnaren på VästKom delta i 
länssamverkansgruppens arbete. De båda funktionerna ansvarar också för att leda 
och samordna utvecklingsledarnas gemensamma arbete. 

Plattformen för det delregionala samverkansarbetet utgörs av de fem vårdsam-
verkansgrupperna. Här finns också privata utförare av primärvård representerade. 
Den övergripande målsättningen för arbetet inom vårdsamverkan är en god 
sammanhållen vård- och omsorg för grupper med behov av samordnade insatser. 
Flertalet av vårdsamverkansgrupperna har också särskilda kanslier som stödjer 
arbetet. Den särskilda satsningen inom överenskommelsen om en sammanhållen 
vård och omsorg med chefsteam (Ledningskraft)5 för att stödja genomförandet av 
handlingsplanen, kommer i Västra Götaland från och med 2015 utvecklas i det 
ordinarie vårdsamverkansarbetet. Det fortsatta ansvaret för genomförandet av  
länets handlingsplan har vårdsamverkansgrupperna där det delregionala arbetet 
ska finnas beskriven i en genomförandeplan. Länsgemensamma mötesplatser 
kring arbetet med handlingsplanen kommer fortsatt arrangeras två gånger per år.

3.1 Utvecklingsledarnas roll och mandat
I Västra Götaland finns åtta utvecklingsledare anställda som stödjer arbetet kring 
mest sjuka äldre i vårdsamverkansgrupperna. Utvecklingsledarna samarbetar 
under nätverksliknande former med inriktning på ett ständigt pågående utveck-
lingsarbete i Västra Götaland. Utvecklingsledarna har en naturlig ingång till vård-
samverkansarbetet och samordnar ledningskraftsteamens arbete för att möjliggöra 
ett effektivt arbeta med handlingsplanens genomförande. På verksamhetsnivå är 
utvecklingsledarnas roll att vara ett metodstöd i förbättringsarbetet, inspirera till 
fortsatt utveckling och bidra till kunskapsspridning, stödja kvalitetsregister arbetet 
och regelbundet presentera resultattavlor för verksamhetsansvariga. Efter 2014 
kommer vårdsamverkansområdena på olika sätt tillgodose behovet av fortsatt 
utvecklingsstöd. Flertalet kommer behålla utvecklingsledare genom gemensamma 
satsningar huvudmännen emellan.  

5  Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL 
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4  Insatsområden

För varje process finns olika insatsområden med tillhörande mål och aktiviteter 
där utveckling och måluppfyllelse bland annat följs med indikatorer på regional 
och nationell nivå. Regionala aktiviteter och indikator för primärvårdsinsatser 
har i de fall det är möjligt följsamhet till krav- och kvalitetsboken. Den särskilda 
satsningen inom VGPV (Västra Götalands primärvård) att genom ekonomiska 
incitament förstärka genomförandet av handlingsplanen kommer också följas 
genom de särskilt beslutade uppföljningsindikatorerna:
• Andel listade med demens som besökt vårdenheten 
• Andel individer 75 år och äldre som fått hembesök/hemsjukvårdsbesök 
• Andel olämpliga läkemedel till patienter 75 år och äldre per 100 listade.

Resultaten för de nationella indikatorerna redovisar utvecklingsledaren/arna 
vårdsamverkansvis med lokalt fastställd intervall. En lägesrapport med uppfölj-
ning av de regionala indikatorerna redovisas 1 gång/halvår av projektledaren för 
handlingsplanen. 

4.1 Process före 
trygghetsskapande, hälsofrämjande och förebyggande insatser 

1.1  Tillgänglig och samordnad information

Ett sätt att skapa trygghet och säkerhet för våra äldre och deras närstående är 
att information om vård och omsorg finns samlad och lättillgänglig. Innehållet i 
regionens verksamheter med sjukhusvård och primärvårdens vårdcentraler finns väl 
beskrivna på 1177 Vårdguiden. Information om kommunernas vård- och omsorg 
finns på varje kommuns hemsida med ett varierat informationsutbud.    

Mål Information om kommunernas vård- och omsorg till mål-
gruppen äldre och deras närstående finns tillgänglig via länk  
från 1177 Vårdguiden till respektive kommuns hemsida.

Aktiviteter Seniorinformationen på 1177 Vårdguiden utvecklas.
Kommunernas information om vård- och omsorg till äldre 
länkas från 1177 Vårdguidens hemsida. Aktiviteterna genomförs 
av projektledaren för handlingsplanen i samarbete med 1177 
Vårdguiden och kommunerna.

Indikator Nivå Avgränsning Måltal

Antal kommuner som har information  
om vård- och omsorg till äldre och deras 
närstående länkad från 1177 Vårdguiden

VG Redovisas per 
kommun 

100 % 
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1.2  Hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande verksamhet på vårdcentral

För att stödja individen att på bästa sätt skjuta upp tidpunkten att bli sjuk eller 
mest sjuk äldre ska vårdgivarna på bästa sätt tillgodose behoven av förebyggande 
insatser. På vårdcentralerna i regionen erbjuds personer 65 år och äldre att över 
tid ha kontroll över sin hälsa. Den övergripande målsättningen är att hälsa och 
välbefinnande behålls eller återvinns och att ohälsa, skada och sjukdom förebyggs. 
Som ett led i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet utvecklas ett webbaserat 
självskattningsinstrument av den egna hälsan som finns tillgängligt på 1177 Vård-
guiden och den egna vårdcentralens hemsida. 

Mål Personer 65 år och äldre skattar själv sin hälsa med hjälp av  
ett webbaserat instrument.
Personer 65 år och äldre erbjuds hälsosamtal med  
riskidentifiering och hälsoplan.
Personer 65 år och äldre som vill eller har behov erbjuds fast 
namngiven vårdkontakt.
Personer med risk erbjuds en proaktiv vårdplan.

Aktiviteter Ett webbaserat självskattningsinstrument av den egna hälsan är 
under utveckling i samarbete med regionens e-hälsoenhet.
På vårdcentralerna i regionen ska det finnas ett strukturerat 
arbetssätt som erbjuder personer 65 år och äldre information  
om sin hälsa och därmed ges möjligheten att påverka sin  
framtida hälsoutveckling. För de som behöver eller vill ska det 
vara möjligt att inom vårdcentralen välja en fast vårdkontakt.

Indikatorer Nivå Avgränsning Måltal

Antal individer som självskattat den egna 
hälsan med hjälp av webbstödet

VG Redovisas per 
vårdcentral

öka

1.3 Utveckling genom brukarmedverkan

Synen på patienter och brukare som ”mottagare” av välfärdstjänster behöver 
utvecklas till att de istället blir medskapare i hälso- och sjukvård och socialtjänst.  
Det handlar om att systematiskt ta tillvara erfarenhetskunskap och synpunkter från 
såväl enskilda brukare som olika sammanslutningar. Relationen mellan brukare 
och de professionella behöver förändras för att kunna se på makt, resurser och 
 partnerskap på ett nytt sätt.

Mål Brukare görs delaktiga i och den fortsatta utvecklingen av  
handlingsplanens insatsområden.

Aktiviteter Brukarmedverkan systematiseras på länsövergripande nivå.
Brukarmedverkan systematiseras inom ramen för  
vårdsamverkansgruppernas arbete och på lokal nivå inom  
respektive vårdgivares utvecklingsarbete. 

Indikator Nivå Avgränsning Måltal

Andel av vårdsamverkansgrupperna som  
i sin genomförandeplan beskriver en syste-
matisk brukarmedverkan i utvecklingen av 
äldrearbetet

VG Redovisas per 
vårdsamverkans- 
område i genom-
förandeplanen 

100%
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4.2 Process under (1) 
innebär en god och nära vård, rehabilitering och omsorg

2.1 Samordnad individuell vård- och omsorgsplan (SIP)

De mest sjuka äldre har behov av en individanpassad och samordnad vård- och 
omsorg som ställer stora krav på helhetssyn, kontinuitet och samverkan över 
 specialitets-, professions- och organisationsgränserna. Många äldre saknar förmåga 
att själv hantera och administrera nödvändiga och ofta frekventa kontakter med 
vården och omsorgen. Syftet med en samordnad individuell plan är att förbättra 
samordningen och skapa en helhetsbild av individens behov och öka den enskildes 
inflytande och delaktighet av den egna vården och omsorgen.
Mål 1. En länsgemensam rutin i Västra Götaland för samordnad 

individuell vård- och omsorgsplanering till grupper med 
 sammansatta vård- och omsorgs behov.
2. Arbetssätt med SIP implementeras i verksamheterna.

Aktiviteter LISA ger uppdraget till Länssamverkansgrupp äldre VGR/VGK 
därefter planeras fortsatta aktiviteter.
KVÅ – kod tas fram för att kunna följa implementeringsarbetet 
av SIP. 

Indikator under utveckling

Andel listade patienter 75 år och äldre som 
har en SIP, redovisas per vårdcentral. 

Åtgärdskod saknas i nuläget

2.2 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg

Den äldre ska få en individanpassad, trygg och samordnad nära vård som präglas av 
helhetssyn där onödiga sjukhusvistelser kan undvikas. Vårdens och omsorgens olika 
delar är tillgängliga 24 timmar om dygnet och medverkar till att vården ges på rätt 
nivå. Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård finns tillgänglig för patienter med 
komplexa medicinska behov. Läkaransvaret i hemsjukvården är tydligt. Efter bedöm-
ning av primärvårdsläkare och kontakt med sjukhuset kan direktinläggning ske.

Mål En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser.

Aktiviteter Modeller för mobil hemsjukvårdsläkare utvecklas och blir ett 
naturligt sätt att arbeta. Sjukhusbaserad avancerad hemsjukvård 
finns tillgänglig för patienter med komplexa behov och symtom. 
Gällande rutin för samordnad vård- och omsorgsplanering 
 implementeras mellan kommun och primärvård. 

Indikatorer Nivå Avgränsning Måltal

Andel hembesök/hemsjukvårdsbesök till 
individer 75 år och äldre 

VG Redovisas per 
vårdcentral

öka

Antal hemsjukvårdsbesök utförd av sjukhus-
baserad avancerad hemsjukvård till individer 
75 år och äldre

VG Redovisas per 
sjukhusområde

öka

Andel undvikbar slutenvård för individer 65 
år och äldre

VG Redovisas på 
samtliga nivåer 

minska

Indikator under utveckling

Antal läkare vid de två senaste planerade 
besöken för patienter 75 år och äldre på den 
listade vårdcentralen (kontinuitetsmått)

Åtgärdskod saknas i nuläget
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2.3 God och säker läkemedelsbehandling

Läkemedelsanvändningen hos äldre har kontinuerligt ökat de senaste 20 åren. 
Mest påtagligt är det för äldre i särskilda boendeformer men också multisjuka  
äldre i ordinärt boende som idag i medeltal är ordinerade 8-10 läkemedel.  
Den omfattande läkemedelsanvändningen innebär en påtaglig risk för biverk-
ningar och negativa läkemedelsinteraktioner därför krävs fortsatta insatser för en 
minskad och förbättrad användning6.

Mål Minska användandet av olämpliga läkemedel, antipsykotiska 
läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel hos personer 75 år 
och äldre.

Aktiviteter Personer 75 år och äldre ska erbjudas fördjupad läkemedels-
genomgång minst en gång/år.

Indikatorer Nivå Avgränsning Måltal

Andel listade patienter 75 år och äldre där en 
fördjupad läkemedelsgenomgång enligt regi-
onens modell finns registrerad senaste året

VG Redovisas per 
VC

öka

Andel olämpliga läkemedel till patienter  
75 år och äldre per 100 listade 

N Redovisas per 
VC

minska

Andel personer 75 år och äldre med  
olämpliga läkemedel

N Redovisas på 
samtliga nivåer

minska

Andel personer 75 år och äldre med  
antipsykotiska läkemedel 

N Redovisas på 
samtliga nivåer

minska

Andel personer 75 år och äldre med  
antiinflammatoriska läkemedel

N Redovisas på 
samtliga nivåer

minska

6   Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL
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2.4 God vård vid demenssjukdom

Demenssjukdomar skapar stort lidande, både för den som drabbas och deras när-
stående. Eftersom sjukdomarna inte går att bota inriktas insatserna på att diagnos-
tisera, symtomlindra och ge en god omvårdnad. Svenska Demensregistret (SveDem) 
och Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) 
är de två kvalitetsregister som används i primärvård respektive kommunen för att 
säkerställa och ytterligare utveckla och förbättra vård och omsorg för personer med 
demenssjukdom7. 

Mål Öka användandet av kvalitetsregistren SveDem och BPSD. 

Aktiviteter Fler instruktörer utbildas i BPSD-registret.
Verksamheterna ökar användandet av registren och förbättrar 
också kvaliteten på registreringarna. 

Indikatorer Nivå Avgränsning Måltal

Antal demensutredningar med diagnos och 
registrering i SveDem av primärvården

N Redovisas per 
vårdcentral

öka

Antal uppföljningar med registrering i  
SveDem av primärvården

N Redovisas per 
vårdcentral

öka

Antal registreringar i BPSD-registret N Redovisas per 
kommun

öka

Antal enheter som använder BPSD registret VG Redovisas per 
kommun

öka

Andel listade med demensdiagnos som  
besökt vårdcentralen det senaste året

VG Redovisas per 
vårdcentral

öka

2.5 Vårdpreventivt arbetssätt

Att arbeta för att förbygga fall, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen är 
viktigt för de äldres hälsa och välbefinnande. De tre riskområdena har en stark 
koppling till varandra. Arbetet i kvalitetsregistret Senior Alert innebär att personal 
får stöd i att bedriva ett aktivt förbättringsarbete med ett förebyggande syfte8. 

Mål Öka användandet av kvalitetsregistret Senior Alert i kommunerna.

Aktiviteter Stödja implementeringen av kvalitetsregistret. 

Indikatorer Nivå Avgränsning Måltal

Andel personer på SÄBO och korttidsboende 
för äldre som fått en riskbedömning med 
planerade förebyggande åtgärder registrerade 
i Seniort Alert

N Redovisas per 
kommun

90 %

Antal genomförda riskbedömningar, planerade 
förebyggande åtgärder och gjorda uppfölj-
ningar med registrering i Senior Alert

N Redovisas per 
kommun

öka

Antal utförda bedömning av munhälsa enligt 
ROAG med registrering i Senior Alert

N Redovisas per 
kommun

öka

7   Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL
8  Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL 
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2.6 God vård i livets slut

God kvalitet i vård och omsorg den sista tiden i livet och ett värdigt slut utgör ett 
av de nationella målen för vård och omsorg. Ett stöd i arbetet är användningen av 
Svenska Palliativregistret. De enheter som registrerar kan utifrån den kunskap som 
registreringen erbjuder bedriva en strukturerad vård i livets slutskede9. 

Mål Uppnå en 70 %-ig täckningsgrad i Palliativregistret. 
Förbättra vården och omsorgen i livets slutskede med i  
genomsnitt 5 % när det gäller brytpunktssamtal, smärtskattning, 
munhälsa och ordination av injektionsläkemedel mot ångest vid 
behov.

Aktiviteter Nationella riktlinjer för palliativ vård samt nationellt och  
regionalt vårdprogram implementeras. 
Validerat symtomskattningsinstrument används.
Olika former av utbildningsinsatser till läkare för att öka  
kompetensen i att genomföra brytpunktssamtal. 

Indikatorer Avgränsning Måltal

Täckningsgraden i palliativregistret Redovisas per 
kommun och 
sjukhusområde

70 %

Förbättrat vårdresultat för de fyra indikatorerna  
– brytpunktsamtal, smärtskattning, munhälsa 
och ordination av injektionsmedel mot ångest

Redovisas per 
kommun

5-10 %

9   Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL
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4.3 Process under (2) 
säker sjukhusvård, utskrivningsprocess och uppföljning

3.1 Direktinläggning och öppen retur 

Då det finns behov av sjukhusvård ska inläggningen ske så smidigt som möjligt 
utan långa väntetider på akutmottagningen eller andra onödiga påfrestningar. 
Istället ska direktinläggning på avdelning vara möjlig under förutsättning att 
primärvårdsläkare gjort bedömning eller att det finns överenskommelse om öppen 
retur.  

Mål Direktinläggning är ett arbetssätt inom länets samtliga  
sjukhusområden.
Öppen retur är ett arbetssätt inom länets samtliga  
sjukhusområden.

Aktiviteter Läkar-läkarkontakt utvecklas inom varje vårdsamverkansområde.
Rutiner för direktinläggningar och öppen retur tas fram inom 
varje vårdsamverkansområde.

Indikatorer Nivå Avgränsning Måltal

Andel oplanerade inläggningar utan före-
gående kontakt på akutmottagning för 
individer 65 år och äldre

VG Redovisas per 
sjukhus

öka

3.2  Sjukhusvistelse, samordnad vårdplanering,  
utskrivning och uppföljning

En trygg och effektiv sjukhusvistelse för den äldre har föregåtts av kontakt mellan 
primärvården och sjukhuset. Riskbedömning och läkemedelsgenomgång genomförs 
under sjukhusvistelsen. Vid behov av samordnade insatser kallas kommun och primär-
vård till vårdplanering och den fortsatta vården planeras gemensamt. Utskriv-
ningsprocessen förbereds och den äldre känner sig välinformerad och trygg inför 
hemgång. Individer med risk för återinläggning följs upp inom 72 timmar.

Mål En trygg och säker vårdvistelse med en standardiserad  
utskrivningsprocess för Västra Götaland.

Aktiviteter Riskbedömning och läkemedelsgenomgång genomförs under 
sjukhusvistelsen.
SVPL genomförs enligt gällande länsövergripande rutin. 
Vid utskrivning
• Skriftlig information till patienten
• Aktuell läkemedelslista alternativt läkemedelsberättelse
• Patienter med risk för återinläggning följs upp inom 72 timmar 

Indikator Nivå Avgränsning Måltal

Andel återinläggningar inom 30 dagar för 
individer 65 år och äldre

N Redovisas på 
samtliga nivåer

minska

Andel uppföljningar inom 72 timmar för 
individer 65 år och äldre

VG Redovisas per 
sjukhusområde

öka
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4.4 Process efter 
uppföljning på organisationsnivå 

4.1 Uppföljning genom brukarmedverkan

Dialog förs med målgruppen kring deras erfarenheter av att vara vård- och omsorgs-
tagare, hur vården och omsorgen fungerar och vilka utvecklingsbehov som finns.

Mål Brukare görs delaktiga i resultatuppföljningen.  

Aktiviteter Brukarmedverkan systematiseras på länsövergripande nivå.
Brukarmedverkan systematiseras inom ramen för vård samverkans -
gruppernas arbete och på lokal nivå inom respektive vårdgivares 
utvecklingsarbete.

4.2  Redovisning av utveckling och måluppfyllelse  
till verksamhetsansvariga

Strategiskt viktiga funktioner i ett förändrings- och förbättringsarbete är chefer  
på olika nivåer i verksamheterna. Ett sätt att mäta måluppfyllelse är att följa  
resultaten av insatsområdenas indikatorer. 

Mål Chefer på olika nivåer hos båda huvudmännen är medvetna om 
den egna verksamhetens resultat för äldrearbetet.

Aktiviteter Utvecklingsledarna tar fram en gemensam resultattavla för Västra 
Götaland.
Utvecklingsledaren arbetar fram en mätplan för varje vårdsam-
verkansområde där mottagare i respektive organisationen är 
identifierad. 
Resultattavla sammanställs av utvecklingsledaren med fastställd 
regelbundenhet inom vårdsamverkansområdet. 
Lägesrapport sammanställs 1 gång/halvår av projektledaren för 
handlingsplanen.
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För mer information:
Helene Sandqvist Benjaminsson
Projektledare ”Det goda livet för sjuka äldre 
i Västra Götaland”
helene.sandqvist.benjaminsson@vgregion.se
070-0823009
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