
Förändrat arbetssätt inom 
Primärvården till vuxna med 

flerfunktionsnedsättning 



Jämlik Hälsa? - Jämlik vård? 
Att göra jämnlikt – att göra skillnad

EN HÄLSO OCH SJUKVÅRD DÄR VISSA BEHÖVER LITE MER –

FÖR ATT FÅ LIKA MYCKET



Effekt  

• Färre akututryckningar 

• Ett möte -flera insatser

• Effektivare patientflöden

• Personcentrerad vård

En samlad vård/kontinuerlig vård  = nöjdare patienter



Bakgrund

• En patientgrupp med nedsatt autonomi
• Ökad psykisk och somatisk sjuklighet
• Söker inte vård själva
• Många olika vårdkontakter

• Krävs samarbete för att vården ska bli bra. Individen kan många gånger 
inte själva bära sin frågeställning.

• Grundvården ligger på primärvårdsnivå – svårt att räcka till

• Svårt att upprätthålla kompetens – liten målgrupp

• Samma svårigheter i hela landet



Sörmland

• 6 vårdcentraler i länet har 
ett tilläggsuppdrag 
”SMO”

• Projekt 2012-2014

• 2015- ordinarie verksamhet

• Ca 1100 patienter

• 294 695 invånare

• 9 kommuner

• 3 Sjukhus

• 28 Vårdcentraler

• Skatteväxlat sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter på 
primärvårdsnivå.

Gävleborg

• 9 st Hälsocentraler ett 
tilläggsuppdrag ”FFT”

• Start 2016 

• ca 100 patienter

• ca 285 800 invånare

• 10 kommuner

• 3 sjukhus

• 42 Hälsocentraler

• 1 Hälsocentral 

• Projekt 2018-2020 

• 80 patienter

• 270 469 invånare i 

• 15 kommuner

• Tre sjukhus

• 33 hälsocentraler och 
sjukstugor 

• Skatteväxling skett till 
kommun kring 
sjuksköterska, 
arbetsterapeut och 
fysioterapeut

Västerbotten



Arbetsätt

• Kontinuitet/Fast läkarkontakt/Vårdkontakt

• Teamarbete

• En väg in – egen telefonnr

• Längre besökstider

• Planerade besök

• Hjälp med samordning

• Tillgång till hjälpmedel (lift, bredare brits, bildstöd)

.



”Erbjudande”

Detta är ett erbjudande till 
patienten/målgruppen 
och det är viktigt att 
personen själv (och/eller 
företrädare) kan välja om 
den vill ta del av det. 



Patienters ord
”Samordningssjuksköterskan 
försöker  hitta rätt hjälp om 
ingen vet. - Skönt att slippa 
ringa runt själv.”

Skönt att inte bli ifrågasatt

Bra att ha en fast 
läkarkontakt fast han 
inte kanske kan allt så 
lyssnar han på mig

”Jag har en sällsynt diagnos. Och det 
finns ingen möjlighet att någon läkare i 
hela Sverige kan min diagnos. Men det 
känns tryggt att veta att min fasta 
läkarkontakt vet detta. Jag är nöjd att 
han vet att han inte vet. Många ska 
försöka och tror sig veta och då kan det 
istället bli livsfarligt för mig.”



Rekommendationer och tips

• DET GÅR ☺

• Fundera på ERA förutsättningar! Ser olika ut

• Börja i projektform

• Vilken hälsocentral? Vilja, personalresurser/kontinuitet?

• Team

• Mer tid i början

• Sammarbete med kommunerna/gränssnitt

• Kompetensutveckling 

• TÅLAMOD

• Samordningsfunktion



Frågor?



Kontakt

Samordnare
Angelica.gustafsson@regionsormland.se

Tel.076-7245241

Projektledare Elisabeth Säfvenberg
Elisabeth.safvenberg@regionvasterbotten.se

Tel. 070-785 53 94

Projektledare Maria Bood
maria.bood@regiongavleborg.se

Tel. 070-373 12 93
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