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Aldrig förr har äldre haft möjlighet att 
leva ett så gott och långt liv som idag 



Brister 

Tillgänglighet 

Relation/kontinuitet 

Planering 

Samordning 

 Information 

Delaktighet 
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Antal invånare 80 år och äldre i Sverige 
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Trygga och självständiga hemma 
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Samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård 2018 
 
 Nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag – 

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård  

 Syftet är en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till 

öppen vård och omsorg 

 Befintliga bestämmelser i HSL och SOL om fast vårdkontakt och 

samordnad individuell plan, SIP, ska tillämpas 

 

Slutenvården 

Kommunen  
Primär- och 
öppenvård 

Slutenvården Kommunen  
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Vad är viktigt för dig? 

Det visar sig ofta att det som 

vården eller forskningen tycker är 

viktigt sällan är det som patienten 

tycker är angeläget 

Sara Riggare 
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Olika SIP 

2018-10-22 

Viveca Axelsson  Maj Rom 



När ska man vårdas på sjukhus? 



Var finns vårdsängarna? 

Verksamhet  Antal sängar 

Sjukhus 544 (disp 452) 

Specialiserad 

sjukvård i hemmet 

(SSIH) 

202 

Hemsjukvård 2313 

Särskilt boende 3022 



Förebyggande 
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     Äldre är ingen homogen grupp 

 

320 000 mest sjuka äldre 

 



Proaktiv vård av sköra äldre 
https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/proaktiv-vard-av-
skora-aldre.html  
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Cares 

Förebygga skörhet “frailty”.  

Primärvården identifierar 

personer med risk att bli 

sköra. 

Hälsoplan efter 

helhetsbedömning 

Volontärer jobbar som 

hälsocoacher 

Eat healthy 

Move more 

Enjoy life 



Cares - resultat 

67% tränade mer regelbundet  

30% hade förbättrat sin förmåga 

att promenera utan stöd 

  29% hade fått bättre balans  

19% behövde inte länge hjälp i 

vardagen 

  59% skattade sin hälsa bättre 

11% blev mer socialt aktiva. 

 



 
 Virtuellt behandlingsstöd vid svårläkta sår 

  
 

 

  Arbetar du i en kommun som är ”på hugget” 

när det gäller kvalitetsutveckling och e-

hälsoteknik?  

 Som vill följa patienternas sårläkningsprocess 

genom att använda en app med en enkel 

och snabb fotodokumentation och 

sårytemätning?  

 Som vill få kontinuitet i sårbehandlingen, 

underlätta och effektivisera arbetsprocessen 

men framför allt förbättra situationen för 

sårpatienter?  
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Säkrare läkemedelsbehandling i 
hemsjukvård 
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En dag för läkare i hemsjukvård 
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6 december 


