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God och nära vård - bakgrund
Svensk hälso- och sjukvård är i världsklass, men vi behöver utveckla
organisering, samordning, kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet - vi
använder inte resurserna effektivt (Stiernstedt Effektiv vård 2016)
Demografiska utmaningar – kraftig ökning av andel äldre, arbetskraften
förändras minimalt

Källa: Ekonomirapporten, SKR maj 2021

Vad är God och nära vård?
•
•
•
•
•
•
•

Vården ges nära patienten
Vården är samordnad
Vården är anpassad efter patientens individuella behov
Vården stärker hälsan
Patienten är delaktig i sin vård och omsorg
Vi gör klart patienten istället för att skicka vidare
Sammanhållen vård och omsorg över huvudmannagränser

Personcentrerad vård

– vi är olika och har olika behov

Källa: SKL ”Beteenden och behov i kontakt med vården”

Beslutade åtgärder
•

HSD får i uppdrag att skapa en
projektorganisation för utvecklingsarbetet

•

En treårsplan tas fram med mål för 2019,
2020 och 2021. Därefter tas en ny treårsplan
fram för 2022, 2023 och 2024, och så vidare
fram till 2030

• Digitalisering/E-hälsa

•

• Ökad systematik i det hälsofrämjande och
sjukdomsförebyggande arbetet

Sammanhållen uppföljning av
utvecklingsarbetets delar och helhet

•

Möjlighet till revidering av strategi,
handlingsplaner och mål vid behov

•

Agilt och flexibelt arbetssätt

•

Kunskapsbaserat förändringsarbete

• Utveckla vårdstrukturen
• Utveckla samverkan med kommunerna
• Utveckla samverkan sjukhusvård-primärvård för
en ny öppenvård
• Kompetensförsörjning

• Den kulturella resan
• Utveckla Hälso- och sjukvårdens målbild

Arbetet 2018-2021
Fas 1:

Uppdrag 2018 från HSN till HSD att utreda God och nära vård i Gävleborg – analys + åtgärdsförslag
Arbetet 2018: Bred styrgrupp Nära vård, bred arbetsgrupp, extern expertgrupp
Utredning God och nära vård i Gävleborg presenterad december 2018
Januari 2019: Beslut i HSN att fortsätta utvecklingsarbetet i enlighet med förslagen

Fas 2:

Ett av de beslutade förslagen – bygga en struktur för det långsiktiga förändringsarbetet – hur ska vi driva arbetet framåt?
Arbetet pågått under jan-mars 2019
Uppstart av projekt, anpassning av redan pågående projekt till nya strukturen -> sammanhållen ledning, styrning och
uppföljning

Fas 3:

April-augusti 2019 - Treårsplan 2019-2021: Sju programområden, ca 40 projekt
Portföljstyrning med sammanhållen uppföljning
Ansvariga för respektive programområde sitter i HSL
Samtliga VC med i minst en styrgrupp – alla VC är med och bär utvecklingsarbetet
Kommunal representation finns i flera styrgrupper, privata utförare finns i flera styrgrupper
Programdirektiv klara för respektive programområde
Start Programkontoret – första möte 13 maj (samordnad uppföljning, samverkan med kommunerna, den kulturella resan,
prioriteringar, HSR-resursallokering, förändringsledning, kommunikation)
Tredje delbetänkandet från Nergårdhs utredning presenterad
Styrgrupper uppstart augusti 2019, programkontoret för God och nära vård håller samman arbetet, prioriteringsarbete:
Digitala vårdmöten, Prevention och goda levnadsvanor, Specialiserad sjukhusvård

Arbetet 2018-2021
Fas 4:

Hösten 2019: Projektplaner tas fram, där årliga mål och insatser anges för åren 2019-2021
Chefsdag Häsjv 8 nov tema God och nära vård. Omställningen har startat – ca 40 utvecklingsprojekt är igång
Uppstart av två projektledarmöten per termin med samtliga projektledare inom God och nära vård med syfte att hålla ihop
helheten samt att skapa ett forum för erfarenhetsutbyte

Fas 5:

Våren 2020: årlig sammanhållen uppföljning av God och nära vård, uppdatering av de sju programdirektiven och mål 20202021 för respektive PO genom arbete i styrgrupperna, därefter beslut av HSD om fortsatt inriktning
Chefsdag 13 mars tema God och nära vård – stöd till målbilds- och förändringsarbete i resp verksamhet
Planering för nio medarbetardagar med tema God och nära vård – målbild, förändringsarbete och goda exempel i
verksamheterna. Uppdrag i Länsledning Välfärd att ta fram ett politiskt måldokument för strategisk välfärdssamverkan
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Fas 6:

Hösten 2020: omtag efter corona-pandemins hårda belastning på vården mars-augusti, ny biträd HSD för GONV, analys av
nuläget med förändrade förutsättningar och nya erfarenheter från pandemin, politiskt driv kring utveckling av vården,
översyn av arbetsformer för GONV, uppdatering av programdirektiv, Välfärdsstrategi för Gävleborg med avstamp i GONV,
förankringsplan DVM med stöd i förändringsledning till verksamheterna, chefsdag november

Fas 7:

Våren 2021: Uppstart GONV Utvecklingsgrupp. Gemensam målbild i Länsledning, styrgrupp och arbetsgrupp för GONV i
Länsledning.

Fas 8:

Hösten 2021: Samverkan med kommunerna i Länsledning, framtagande av handlingsplaner för kontinuitet och delaktighet i
samverkan med länets kommuner, workshopserie för verksamhetschefer hos alla huvudmän om GONV och att leda
förändringsarbete, goda exempel på GONV. Tolv tjänstepersoner i länet går Ledarskapsprogrammet för GONV.
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Aktuellt
•
•
•
•
•
•

Min vård Gävleborg
Mobila team uppföljning och utveckling
Hälsotorg
Välfärdsstrategi för Gävleborg (Nätverk Välfärd)
Patient/brukarmedverkan
Uppstart av GONV-arbetet inom kort: styrgrupper, programområden
och projekt
• Handlingsplaner utifrån statsbidraget ÖK 2021 GONV: kontinuitet
och delaktighet
• Samverkan i Länsledning: workshopserie målgrupp
verksamhetschefer hos samtliga huvudmän, GONV, kontinuitet och
delaktighet
• Ledarskapsprogrammet GONV – att leda omställning i komplexa
system med flera huvudmän

Aktuellt: ÖK 2021

ÖK 2021

Överenskommelsens utvecklingsområden
• Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025
• Förstärkning av ambulanssjukvården

Utvecklingen av den nära vården med primärvården
som nav
Inom fyra områden:
• Stöd till omställningsarbetet
• Stöd till förbättrad och utvecklad tillgänglighet inom primärvården
• Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i vården
• Delaktighet och medskapande i hälso-och sjukvården vården

ÖK 2021

Stöd till omställningsarbetet

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav
Generella insatser: Personcenterat förhållningssätt, samverkan region
och kommun, samordning inom eller mellan vårdgivare, anpassning av
vårdtjänster till de målgrupper som i hög grad besöker vården mm.
Särskilda insatser:
• Samverkan mellan regioner och kommuner
• Hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt
• Undvik slutenvård genom proaktiva arbetssätt
• Insatser för ett ändamålsenligt resursutnyttjande för omställningen
• Säkerställa privata aktörers medverkan i omställningen

ÖK 2021

Stöd till att förbättra och utveckla tillgängligheten i
primärvården

ÖK 2021

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Regionerna:
• stärka såväl den digitala som den fysiska tillgängligheten i primärvården
• särskilt beakta utvecklingen av tillgängligheten i glest befolkade områden och
i socioekonomiskt utsatta områden
• arbeta systematiskt och tillsammans med kommunerna med att förbättra
tillgängligheten till sjukvård för äldre personer som i övrigt får sin hälso- och
sjukvård inom kommunalt finansierade verksamheter.

Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i
vården
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Mål: Utgången av 2022
• ska andelen i befolkningen som har en namngiven fast läkarkontakt i
primärvård utgöra minst 55 procent.
• ska en 20-procentig ökning av kontinuitetsindex till läkare samt
kontinuitetsindex för patientens totala kontakter ha skett i regionen.
• de som bor på SÄBO för äldre och som där får sin huvudsakliga hälsooch sjukvård ska andelen som har en fast läkarkontakt utgöra minst 80
procent och en betydande ökning av kontinuitetsindex till läkare ska ha
skett.

ÖK 2021

Stöd till relationsskapande och ökad kontinuitet i
vården
Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Uppdrag till regionerna:
• Handlingsplan senast 30 sept till Socialstyrelsen. Göras i samråd med
kommunerna.
• Utarbeta rutiner för dokumentation och registrering av uppgifter om en
patients fasta läkarkontakt och fasta vårdkontakt
• Säkerställa att patienter får information om vem som är deras fasta
läkarkontakt och fasta vårdkontakt

ÖK 2021

Delaktighet och medskapande i hälso- och
sjukvården

ÖK 2021

Utvecklingen av den nära vården med primärvården som nav

Uppdrag till regionerna:
• Handlingsplan senast 30 sept till SKR bla beskriva samverkan med
kommunerna
• Inkludera i personcentrerade- och sammanhållna vårdförlopp
• Ge information och utbildning till personal samt samverka med invånare
och patienter för spridning
• Bidra till arbetssätt och rutiner för en strukturerad dokumentation av
Patientkontrakt i lokala it-stöd samt anslutning till tjänster i den nationella
tjänsteplattformen på 1177 Vårdguiden

Ur Handlingsplan kontinuitet – Fast vårdkontakt

Ur Handlingsplan kontinuitet – Fast vårdkontakt forts:

Ur Handlingsplan kontinuitet – Fast vårdkontakt forts:

Ur Handlingsplan delaktighet – Patientkontrakt:

Ur Handlingsplan delaktighet – Patientkontrakt forts:

Ur Handlingsplan delaktighet – Patientkontrakt forts:

Ur Handlingsplan delaktighet – Patientkontrakt forts:

