
Socialdepartementet 

Nationell äldresatsning – 
har det blivit bättre för de mest 

sjuka äldre? 



Bättre liv för sjuka äldre 
 11 oktober 2013 

Maj Rom 



Socialdepartementet 

Regeringens satsning på de  
mest sjuka äldre 



Socialdepartementet 

Äldresamordning 

• Förbättra vården och omsorgen för de  
mest sjuka äldre 

• Stärka incitament och förutsättningar för  
landsting och kommuner 

• Resultatbaserade mål 
• Integrerad del av ordinarie verksamhet 
• Satsning drygt fyra miljarder 2011-2014 
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Mål 

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

• God vård i livets slutskede 
• Preventivt arbetssätt 
• God vård vid demenssjukdom 
• God läkemedelsbehandling för äldre 
• Sammanhållen vård och omsorg 



Vård i livets slut 
Jag… 
...och mina närstående är  

informerade om min situation 
 

...är smärtlindrad 
 

...är lindrad från övriga symtom 
 

...är ordinerad läkemedel vid behov 
 

...vårdas där jag vill dö 
 

...behöver inte dö ensam 
 

...vet att mina närstående får stöd 

www.palliativ.se 
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Vård i livets slutskede, 65+ 
  



Vård i livets slut, Hallens 
Äldreboende 
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Förbättrad vård i livets slutskede 5% 
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Förbättrad vård i livets slutskede 10% 

 



Socialdepartementet 

Preventivt arbetssätt 

• Fallolyckor 
• Trycksår 
• Undernäring 
• Munhälsa 

 
• Kvalitetsregistret Senior Alert 



Fall, trycksår, undernäring och 
munhälsa 

 Arbetar enheten systematiskt 
förebyggande? 

 Hur många procent trycksår ? 
 Hur vanligt är det med fall och 

fallskador? 
 Hur många timmars nattfasta? 
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Senior alert 
 25 000 riskbedömningar/månad 
 57 % i SÄBO riskbedömning  
 75 % med risk får minst en åtgärd  
 196 kommuner och 19 landsting 

har gjort 44 435 
munhälsobedömningar 
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God vård vid demenssjukdom 

• Ca 150 000 personer i Sverige 
• Årligen insjuknar ca 24 000 personer 
• Går ej att bota 
• Tidig diagnos innebär rätt omvårdnad och rätt 

medicinska insatser 
• Kan klara sig i eget boende längre 
• Bättre välbefinnande 



Antal bef och anslutna Vårdcentraler 130822 (781st) 
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Värmland 

• -Andel fullständig basal utredning har ökat från 
44% till 58%. 

• -Andel diagnos Demens UNS har minskat från 47% 
till 21% 

• -Andel vet ej-svar på frågor om körkort har minskat 
från 30% till 18%. 

• -Andel vet ej-svar på frågor om skjutvapen har 
minskat från 39% till 15% 

• -MMT värdet vid diagnos har ökat från 19p till 24p 
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BPSD 

• Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens 

• Drabbar 90% av alla med demenssjukdom 
• Aggressivitet, oro, apati, hallucinationer, 

sömnstörning 
• Stort lidande för personen det drabbar men också 

för anhöriga o vårdpersonal 
• BPSD-registret 



Registrerande kommuner, BPSD-registret 
ansluten kommun anmält intresse  

 

http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2012/08/KARTA-NOVEMBER-20101.bmp
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2012/08/KARTA-nov-20112.bmp
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2012/08/KARTA-OKTOBER-2012.bmp
http://www.bpsd.se/wp-content/uploads/2012/08/KARTA-juli-2013.bmp


Socialdepartementet 

God läkemedelsbehandling för äldre 

• Vi lever längre, fler diagnoser, fler läkemedel 
• Begränsad kunskap om polyfarmaci 
• Omfattande läkemedelsbehandling ger ökad risk för 

död, akutbesök, magtarmblödning och fallskada 
• Antalet läkemedel är värdefull riskmarkör 
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Sammanhållen vård och omsorg 

• Individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård 
och omsorg 

• Rätt vård på rätt nivå vid rätt tid 
• Arbeta förebyggande för att behovet av slutenvård 

ska minska 
• Många äldre har väldigt många olika vårdinsatser 

 



Resultat per län – undvikbar slutenvård 

Siffrorna i tabellen visar skillnaden i 
procentenheter mot motsvarande 
månad 2012. 

apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13
Västernorrland -0,1% -2,0% -3,8% -4,1% -3,3%
Kalmar -2,7% -0,5% -4,9% -1,5% -2,1%
Värmland -0,4% -0,1% -3,3% 0,3% -7,1%
Gotland 1,4% -0,5% 0,8% -3,0% -7,3%
Dalarna -1,4% 0,9% -1,5% -2,0% -4,0%
Jämtland 0,6% -1,4% -2,9% -1,7% -1,5%
Västerbotten 1,0% -2,9% -1,3% -0,6% -0,9%
Sörmland -2,8% 0,0% -0,4% -2,3% 1,3%
Skåne -0,1% 0,5% -2,1% -0,9% -1,1%
Halland 0,8% -0,8% 0,7% -0,2% -4,0%
Kronoberg -0,6% 0,2% 0,6% -2,3% -1,3%
Gävleborg -1,2% -2,1% -0,4% -2,0% 2,5%
Örebro -0,1% 1,1% 1,2% -2,9% -0,9%
Stockholm 0,9% -0,3% -0,3% 0,1% 0,2%
Västra Götaland 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,5%
Blekinge -0,5% -0,4% -0,9% 1,5% 2,0%
Östergötland 0,2% 0,9% 0,8% 0,5% -0,1%
Västmanland 0,7% 2,2% 2,9% -0,9% -1,7%
Uppsala 1,2% -0,4% -0,2% 0,7% 2,0%
Jönköping 0,4% 1,2% 2,1% 1,7% 1,1%
Norrbotten 3,6% -1,1% 1,4% 2,4% 3,6%

 minst 4 minusvärden apr - aug (klarat kraven)

3 minusvärden under apr - aug (möjl ighet att klara  kraven)

0-2 minusvärden under apr - aug (klarar inte kraven)



Resultat per län – återinskrivningar 

Siffrorna i tabellen visar skillnaden i 
procentenheter mot motsvarande 
månad 2012. 

apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13
Halland -1,2% -4,0% 0,2% -0,5% -2,7%
Kronoberg -2,7% -1,8% 0,2% -1,0% -2,6%
Gotland -4,6% -2,0% 1,1% -3,7% 2,2%
Norrbotten -2,6% 0,1% 0,1% -2,9% -0,8%
Gävleborg -0,3% -0,2% -2,1% -0,4% -0,6%
Örebro 1,8% -1,9% -1,9% -1,0% -0,2%
Värmland 0,7% 0,4% 3,0% -2,6% -4,1%
Dalarna -0,3% 0,3% -1,4% -0,6% -0,3%
Blekinge -0,4% 1,3% -1,8% -0,8% -0,5%
Stockholm -0,5% -0,4% -0,2% -0,2% -0,8%
Västerbotten -2,0% 1,0% 0,2% -1,0% 0,7%
Kalmar 0,0% 2,2% 0,2% -0,8% -2,9%
Västernorrland 0,6% -1,4% 1,1% 0,8% -2,0%
Östergötland -0,4% -1,8% -0,5% 1,7% 0,3%
Uppsala 2,4% -1,0% -0,8% 2,1% -2,8%
Skåne 0,0% 0,3% -0,2% -1,1% 1,0%
Västra Götaland 1,0% -0,2% -1,0% -0,4% 1,0%
Västmanland 0,8% 1,3% 2,3% -1,0% 0,1%
Jönköping 0,9% 1,7% 4,1% 1,6% -2,5%
Sörmland -0,6% 0,5% 3,5% 0,9% 3,0%
Jämtland -0,5% 0,0% 2,9% 1,9% 4,8%
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Följ äldresamordnarens arbete 
Blogg 
www.de-mest-sjuka-aldre.se 
 
Twitter @mestsjukaaldre 
 
www.regeringen.se/demestsjukaaldre 
 
www.skl.se/ledningskraft  

http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/
http://www.regeringen.se/demestsjukaaldre
http://www.skl.se/ledningskraft
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