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Förord
”Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en
god vård och omsorg.”
Visionen ovan formulerades för fyra år sedan. Än är vi inte framme, men vi
är på god väg.
20 000 äldre behandlas inte längre med olämpliga läkemedel.
Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre i både kommuner
och landsting.
Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – cirka 25 000
riskbedömningar varje månad.
Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och
aggressivitet minskar.
Det är bara några av de förbättringar som kommit sjuka äldre till del sedan
2010, då den första överenskommelsen om sammanhållen vård och
omsorg slöts mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL.
Bakom förbättringarna ligger ett träget och systematiskt förbättringsarbete
bland chefer och medarbetare som arbetar med vård och omsorg till äldre i
Sveriges alla kommuner och landsting. Arbetet har haft samordning och
stöd från ett team på SKL. Den här rapporten berättar om resultaten och
vägen dit.
Det är möjligt att genomföra stora förbättringar på kort tid.
Stockholm i mars 2015
Maj Rom
Projektchef
Sveriges Kommuner och Landsting
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Bättre liv för sjuka
äldre

KAPITEL

Inledning
Aldrig förr har äldre kvinnor och män fått del av vård och omsorg med så goda
resultat som idag. Fler blir äldre och människor lever längre och kan klara sig
bättre trots sjukdom och funktionshinder. Modern behandling vid hjärtinfarkt,
stroke och cancer har bidragit till denna utveckling. Starroperationer och
ledplastiker har stor betydelse för livskvaliteten och förmågan till
självbestämmande.
Men när den äldre personen närmar sig sin funktionella sviktgräns, behandlas
med flera läkemedel och har behov av flera vårdgivare och vårdinsatser
samtidigt fungerar vården inte lika bra.
De mest sjuka äldre har behov av en sammanhållen vård och omsorg som utgår
ifrån individen. Det pågår också en attitydförändring i vård och omsorg där den
äldre personen inbjuds att bli mer delaktig i vården av sin egen hälsa. Nya
generationer äldre förväntas ställa nya krav på välfärdssystemet men också vara
beredda att ta ett större eget ansvar för att kunna klara sig själv.

En överenskommelse med regeringen
Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom en ramöverenskommelse mellan SKL och regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre1, där årliga överenskommelser kring detaljer träffats under
perioden 2010-2014. Fem områden har identifierats för förbättringar där de
kommuner och landsting som nått uppsatta mål har erhållit prestationsersättning
i efterhand.

Mål
Visionen för överenskommelsen var att alla äldre i Sverige ska kunna säga att:
Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård
och omsorg
Vid projektstart valdes att arbeta med mål ur tre perspektiv:
Satsningen ska göra skillnad för sjuka äldre och bidra till ett bättre liv
Satsningen ska göra skillnad för medarbetare i vården och bidra till en
bättre arbetsmiljö
Satsningen ska göra skillnad för verksamheten och bidra till att vård
och omsorg bedrivs på ett mer effektivt sätt

1

Prestationsbaserade insatser för äldre 2010-2012 (S2010/1130/ST)
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2012 (S2011/11027/FST),
2013 (S2012/8765/FST), 2014 (S2013/8803)
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1

Måluppfyllelsen skulle kunna beskrivas med mått och indikatorer men också i
berättelser från det lokala arbetet.
Målgrupp
Med mest sjuka äldre menas personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.
Denna grupp beräknas bestå av cirka 300 0002 personer vilket utgör 18 procent
av befolkningen 65 år och äldre.
Satsningen har riktat sig till all personal som i sitt arbete kommer i kontakt med
mest sjuka äldre. De återfinns inom kommunal vård och omsorg, i primärvård
och på sjukhus. Många olika yrkesgrupper är involverade i vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det handlar om omvårdnadspersonal, sjuksköterskor, läkare, biståndshandläggare, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister,
farmaceuter, logopeder med flera.
Politiker och chefer på alla nivåer har varit engagerade. Utvecklingsledare och
analytiker har gett stöd till arbetet.
Kännetecken för vård och omsorg om sjuka äldre är att flera vårdgivare ofta är
involverade samtidigt och att utförarna kan representera såväl offentliga som
privata vårdgivare. Uppskattningsvis handlar det om 500 000 medarbetare i
vård och omsorg som berörs av nya arbetssätt.
Denna satsning har haft sitt fokus på att bidra till ett bättre liv för de mest sjuka
äldre och har därmed inte varit någon bred hälsosatsning riktad till hela den
äldre befolkningen.

Fem prioriterade områden
De fem områden som prioriterats i satsningen är:
Preventivt arbetssätt
God vård i livets slutskede
God vård vid demenssjukdom
God läkemedelsbehandling för äldre
Sammanhållen vård och omsorg
Inriktningen för arbetet har varit att stödja kommuner och landsting att utveckla
ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. De kommuner
och landsting som nått uppsatta mål har fått prestationsersättning i efterhand.
För att få del av prestationsersättning har grundläggande krav funnits där kommuner och landsting i ett län ska ha en struktur för gemensam styrning och ledning, arbeta fram årliga gemensamma handlingsplaner och ha ett uppbyggt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

2

De mest sjuka äldre enligt Socialstyrelsens avgränsning. Artikel 2011-10-20
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18470/2011-10-20.pdf
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Medel har avsatts för utvecklingsledare, ledningsstöd, kvalitetsregister och
analysarbete. SKL har ansvarat för nationell samordning. Försöksverksamheter,
kvalitetssäkrad välfärd och psykisk ohälsa har också fått ekonomiskt stöd via
denna överenskommelse.

Ekonomiska resurser
Totalt omfattade överenskommelserna 3 834,5 miljoner kronor. 2 815 miljoner
kronor har utbetalats i prestationsersättning till kommuner och landsting.3
Överenskommelsens resursram 2010–2014. Miljoner kronor
Insatser

2010

2011

2012

2013

2014

Totalt

ökad användning av
kvalitetsregister, varav:

120

120

238

316

319

1 113

prestationsbaserad
ersättning

100

100

210

290

290

990

Stöd till registren

19

19

27

25

28

118

1

1

1

1

1

5

SKL:s samordning
prestationsersättning för god
läkemedelsanvändning

-

-

325

300

300

925

prestationsersättning för
god sammanhållen vård och
omsorg

-

-

325

325

250

900

153

123,5

605,5

Stöd till lokalt och regionalt
utvecklingsarbete

68

68

193

försöksverksamheter kring de
mest sjuka äldre

70

70

70

nationell samordning

28

13

10

21,5

286

271

1 161

1 115,5

Summa

-

8
1 001

källa: Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av överenskommelsen mellan
SKL och regeringen. Statskontorets delrapport 5.

Prioriterad fråga på SKL
Väl fungerande samordning och samarbete mellan kommuner och landsting
är särskilt angelägen inom vård och omsorg för personer med nedsatt
autonomi och samtidiga behov av insatser från flera vårdgivare samtidigt.
Det kan gälla utsatta barn, personer med funktionshinder, missbrukare,
personer med kronisk psykisk sjukdom och inte minst de mest sjuka äldre i
livets slutskede. SKL har under många år prioriterat arbetet med att
utveckla fungerande samverkansformer mellan huvudmännen. Under
perioden 2010-2014 har SKL valt att rikta insatserna och prioritera frågan
om Bättre liv för sjuka äldre.

3

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Uppföljning av
överenskommelsen mellan SKL och regeringen. Statskontorets delrapport 5.
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210

3 834,5

Så här gick det till

KAPITEL

Ett storskaligt förbättringsarbete
Vid arbetets start 2010 fanns en stark vilja till förändring och en stor enighet
bland ledare i kommuner och landsting kring problembilden. Det fanns evidens
kring arbetssätt som inte tillämpades systematiskt i verksamheterna och det
fanns mått, indikatorer och förändringskoncept. Tiden var mogen för en
satsning i stor skala.
För att göra skillnad för sjuka äldre måste förändringar ske i mötet mellan
medarbetare och den äldre. Därför har satsningen hela perioden haft ett starkt
fokus på vårdens arbetssätt. Kvalitetsregister har fungerat som ett expertstöd i
detta sammanhang och också gjort det möjligt att följa utvecklingen i realtid.
Frågor som för vems skull är vi till? och hur skapar detta värde för den som är
gammal och sjuk? har gått som en röd tråd igenom arbetet och är nödvändiga
för att få samarbetet mellan yrkesgrupper och organisationer att fungera.
För att personalen ska få förutsättningar att arbeta enligt ny evidens behövs ett
stöd från vårdens ledare. Dessa är också viktiga för att de nya arbetssätten ska
införas i alla verksamheter. Programmet Ledningskraft har verkat som en kraftkälla för vårdens ledare.
För att kunna genomföra en förändring krävs stöd och resurser i form av utvecklingskompetens, analyskunskap och även ekonomiska beräkningar. Utvecklingsledare och analysarbete har fyllt denna funktion.
Det behövs också en efterfrågan från den vården är till för; sjuka äldre och deras
närstående men också från friska seniorer som vill vara trygga med att systemet
fungerar den dag det behövs. Senior advisory board har varit en viktig och engagerad referensgrupp. Passion för livet, livscaféer för äldre i deras egen regi,
och Uppdrag Kunskap, där seniorer akademiskt fördjupar sig i sina yrkeserfarenheter, har visat på nya vägar för äldre att ta makten över sitt liv.

9
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Nya arbetssätt

Ledarskap

Bättre liv för
sjuka äldre

Stöd till förbättingsarbete

Senior medverkan

Stöd till långsiktigt, systematiskt utvecklingsarbete genom
utvecklingsledare
För att kunna genomföra en förändring krävs stöd och resurser i form av
utvecklingskompetens, analyskunskap och även ekonomiska beräkningar.
Utvecklingsledare och analysarbete har fyllt denna funktion.
Flera regionala utvecklingsledare per län har funnits med från starten. Arbetet
har varit kopplat till de strukturer för kunskapsutveckling inom
socialtjänsten och angränsande delar av hälso- och sjukvården som byggts
upp parallellt under perioden via överenskommelser kring evidensbaserad
praktik.
Utvecklingsledarnas uppdrag har styrts av den gemensamma regionala
ledningsstrukturen och har varierat utifrån de lokala förutsättningarna. För alla
har det handlat om att vara en motor i det lokala och regionala arbetet så att
engagemanget för satsningen hela tiden kunna vara högt.
Utvecklingsledarna har spridit kunskap om satsningen i sin helhet och
kvalitetsregistren i synnerhet. De har också gett stöd i införandet ner på
enhetsnivå, arrangerat utbildningar och förbättringsaktiviteter, utbildat i
förbättringskunskap och i de nya arbetssätt som introduceras. Därtill har de haft
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ett stort ansvar kring utdata och analys genom att presentera lokala och
regionala resultat på ett attraktivt sätt.

Initialt låg utvecklingsledarnas fokus på att informera om satsningen och att
hjälpa till att komma igång med kvalitetsregister. Längre fram har fokus
flyttats till att presentera resultat och att ge stöd till lokalt förbättringsarbete.
SKL har samlat de regionala utvecklingsledarna i ett nätverk med möjlighet
till utbildning, erfarenhetsutbyte, inspiration och stöd i att omsätta länens
handlingsplaner i praktisk handling ute i vårdens verksamheter.
De har också erbjudits coachning i olika former. På projektplatsen har det
funnits möjligheter att diskutera och dela erfarenheter under arbetets gång.
Forskare vid Karolinska Institutet4 har särskilt studerat utvecklingsledarnas
betydelse för den snabba spridningen av kvalitetsregister. Deras tid och uppdrag
att ge stöd till verksamheterna har tillsammans med kunskap om
förbättringsarbete, register och metoder betytt mycket för att planer har kunnat
omsättas i praktisk handling.

Analysarbete och uppföljning av resultat
Inom området sammanhållen vård och omsorg saknas fortfarande relevanta
mått, indikatorer och förändringskoncept. Indikatorerna undvikbar slutenvård
och återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar är inte optimala men har ändå
bidragit till att sätta fokus på att äldre människor inte i onödan ska behöva vistas
på sjukhus.
Att öka kunskapen om vilka förändringar som leder till förbättringar och hur
förändringar bäst genomförs i praktiken har varit en angelägen uppgift.
SKL har bjudit in statistiker och utvecklingsledare till ett gemensamt nätverk
där erfarenheter delats och frågeställningarna diskuterats. En mindre
analysgrupp har arbetat för att samla in data på ett likartat och jämförbart sätt.
SKL har sammanställt analysrapporter5 som bygger på arbetet 2012-2014.
Resultat från satsningen har presenterats i en Utdataportal som under 2014
byggts om till www.kvalitetsportal. För att kunna göra mer analyser är det
möjligt att bryta ner resultaten på landstingsnivå och kommunnivå och i vissa
fall även på vårdcentralsnivå. Portalen är under ständig utveckling.
Verktyget Webbkollen har utvecklats under perioden. Det är ett intervjuverktyg
där den äldres uppfattning av vården efterfrågas. Via ett it-stöd kan resultat från
intervjuer redovisas i realtid. Arbetet har genomförts tillsammans med några
landsting, Blekinge Tekniska Högskola och företaget Quicksearch. I oktober
2014 hade 24 000 sjuka äldre intervjuats. Telefonsamtalet är mycket uppskattat
av de äldre personerna. Möjlighet finns att direkt lösa problem på individnivå
men framför allt ger aggregerade data en bild av hur det lokala vårdsystemet

4

Bättre liv för sjuka äldre – Lärdomar från en nationell satsnings upplägg och
arbetssätt för att stödja förändring. Monica E. Nyström, Helena Strehlenert,
Elisabet Höög. December 2014
5

Bättre liv för sjuka äldre, Analysrapport om Sammanhållen vård och omsorg.
Nr (1) 2012, Nr (2) 2013, Nr (3) 2014.
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lyckas tillgodose sjuka äldre personers vårdbehov. Resultaten kan utgöra en
grund för lokalt och regionalt förbättringsarbete.
Webbkollen finns i tre versioner:
Sjukhus – Återinskrivna. Sköra äldre som är återinskrivna och befinner
sig på sjukhus
Sjukhus – Ring upp. Sköra äldre som är åter i hemmet efter
sjukhusvistelse.
Hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg. Sköra äldre som
får många olika insatser och där primärvården vill försäkra sig om att
allt fungerar.
Webbkollen tillhandahålls kostnadsfritt för kommuner och landsting. Nationella
resultat visas publikt på webben. Inloggning ger behörighet att göra lokala och
regionala analyser. Hösten 2014 har samtliga landsting prövat att använda
webbkollen.

Gemensam styrning och ledning
För att uppnå en långsiktigt hållbar förändring i vårdens alla verksamheter krävs
aktiv ledning och styrning. Politiker, chefer och ledare på alla nivåer måste sätta
mål, göra gemensamma prioriteringar och följa upp resultaten av arbetet så att
de handlingsplaner som arbetas fram verkligen blir genomförda fullt ut.
Genom stöd från överenskommelsen har kommuner och landsting i alla län
under perioden byggt upp strukturer för gemensam styrning och ledning av
förbättringsarbetet kring sjuka äldre. Årliga handlingsplaner finns för det
gemensamma arbetet och alla huvudmän har under perioden arbetat för att i
praktiken införa kvalitetsledningssystem enligt Socialstyrelsens nya förskrifter.

Ledningskraft
För att medarbetarna ska få förutsättningar att arbeta enligt ny evidens behövs
stöd från ledarna. Dessa är också viktiga för att de nya arbetssätten ska införas i
alla verksamheter.
Programmet Ledningskraft6 tillkom 2012 och har verkat som en kraftkälla för
ledare i vård och omsorg.
Genom Ledningskraft har chefsteam från kommun, primärvård och sjukhus
träffats vid nationella och regionala mötesplatser för att gå från ord till handling.
Alla län i Sverige har deltagit med ett eller flera team, totalt drygt 300 personer.
Satsningen har varit unik i sitt slag. Aldrig tidigare har hela Sverige kraftsamlat
kring en gemensam utmaning på ett liknande sätt.
Utvecklingsledarna och kvalitetsregistren har varit nära kopplade till
Ledningskraft och utgjort viktiga kanaler i genomförandet.
Utvecklingsenheten i Skåne, Qulturum i Jönköping och Memeologen i
Västerbotten har erbjudit extra utvecklingsstöd som en del i programmet.
Ledningskraft syftade till att

6

Ledningskraft – Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring.
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Bidra till att kommuner och landsting skulle nå uppsatta mål i
äldreöverenskommelsen
Hålla tempo och fokus på frågan om de mest sjuka äldre
Erbjuda en gränsöverskridande mötesplats för dialog och
erfarenhetsutbyte
Öka kunskapen om att leda storskaligt förändringsarbete i komplexa
system.
Mötesplatserna präglades av hårt arbete, gav deltagarna en gemensam syn på
vad som måste göras och även muskler att faktiskt göra jobbet. Utgångspunkten
var de politiskt beslutade handlingsplaner som varje län formulerat.
Programmet har utvärderats av följeforskare från Karolinska Institutet.

Engagerade seniorer
Det behövs också en efterfrågan från dem vården och omsorgen är till för;
Sjuka äldre och deras närstående men också från friska seniorer som vill vara
trygga med att systemet fungerar den dag det behövs. Satsningen Bättre liv för
sjuka äldre har samarbetat med de stora pensionärsorganisationerna och också
strävat efter att i alla sammanhang ha en senior person som medverkar.

Nationell samordning
SKL har ansvarat för nationell samordning av arbetet.
Nätverk för utvecklingsledare och analysansvariga
SKL har bjudit in till mötesplatser för lärande och erfarenhetsutbyte med
regelbundna mellanrum. Nätverken har haft tillgång till en projektplats på
webben för kontinuerligt flöde av informationsutbyte.
Mötesplatser
SKL har arrangerat workshops och inspirationsdagar. Under arbetets gång har
förmågan ökat och vid satsningens slut var det normala att alltid erbjuda
deltagande via länk. 150 personer i salen och 70 deltagare på länk har varit
vanligt förekommande.
Medlemsbesök
SKL har uppmuntrat till lokala och regionala mötesplatser som ofta arrangerats
av utvecklingsledarna. Medverkan där har varit ett bra sätt att nå ut längre och
att få kunskap om de arbeten som pågår runtom i landet. Alla län har fått besök
en eller flera gånger
Teamets journalist har skrivit många reportage7 från förbättringsarbetet som
täcker primärvård, äldreomsorg och sjukhusvård i hela landet.

7

Bilaga 1. Awes, A. Artikelserie – Bättre liv för sjuka äldre
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Samordning av kvalitetsregister
SKL har regelbundet träffat kvalitetsregistren i syfte att byta erfarenheter och
där det är möjligt hitta samordningsfördelar.
Integration med andra satsningar
Teamet har lagt ner mycket arbete för att samordna arbetet internt på SKL med
bland annat följande sju satsningar: Patientsäkerhet, Evidensbaserad praktik,
Kvalitetssäkrad välfärd, Psykisk ohälsa, Nationella Kvalitetsregister, Akut
förbättring - Bättre akutmottagning och Patient- och brukarmedverkan.
Metoder och verktyg
SKL har arbetat aktivt för att hitta metoder och verktyg som underlättar för
medlemmarna att införa de nya arbetssätten. Några exempel är: Webbkollen,
konceptsamlingar – möjliga vägar, påverkansdiagram, simuleringsverktyg.
Administrativa uppgifter
SKL har administrerat utbetalningar av prestationsersättning och medel för
utvecklingsarbete och analysarbete. SKL har också samlat in redovisningar
kring grundläggande krav och aktiviteter i kvalitetsregister och bland
utvecklingsledare.
Samordning med privata vårdgivare
Privata vårdgivare har varit inbjudna i samma utsträckning som offentliga att
delta i programmet. SKL har haft en bra dialog med Famna och Almega och
medverkat i flera av deras aktiviteter.

Kommunikation
För att nå 500 000 medarbetare och chefer i 290 kommuner och 21 landsting
från olika yrkeskategorier och organisationsformer behövs omfattande och
genomgripande kommunikation genom flera kanaler och på olika sätt.
All kommunikation i satsningen har haft som mål att vara begriplig och
enkel på mottagarens villkor. Med sjuka äldres bästa för ögonen. Det
personliga mötet har varit centralt i förändringsarbetet, likaså öppenhet och
tillgänglighet. Uthållighet, systematik, begriplighet och timing har präglat
det kommunikativa arbetet.
I början handlade mycket av arbetet om att etablera problembilden och det
gemensamma målet. Att presentera lösningar på hur detta skulle kunna gå
till med stor uthållighet.
I ett förändringsarbete är frågan om varför avgörande. Att hela tiden besvara
den i förhållande till var målgrupperna befinner sig tillsammans med att
förmedla en hög ambition att detta är möjligt, förenkla genom att
tillhandahålla ändamålsenliga verktyg samt att hela tiden variera former för
kommunikationen både genom berättelser, visualisering, artiklar, blogg,
Twitter, fakta och framförallt lättillgänglig data. En gästblogg skapades där
inbjudna utomstående fick ge sitt perspektiv - från medarbetare till minister.
Fysiska möten men framförallt telefonmöten har varit en strategi. I
Ledningskraft användes Call-in, som närmast kan beskrivas som en
radiosändning.
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En stor utmaning har varit att förmedla och förklara krav för
prestationsersättning samt hur kommuner och landsting skall gå tillväga för
att erhålla denna.
Planering

Kommunikationsplaneringen har hela tiden pågått med utgångspunkt i ett
antal frågeställningar som kan sammanfattas så här:
Analys – varför behövs kommunikation och vilken roll ska den ha
Målgrupper – Vilka berörs? Vad behöver de veta? Vad vill de veta? Här är det
flera led av personer, både direktkontakt och via förmedlare.

Kommunikationsmål – Vad vill vi åstadkomma. Vad ska målgruppen göra, veta,
tycka? Hur ska vi stödja förändringsarbetet?
Budskap – Vad är viktigast? 3 – 4 budskap max. Vem ska vara avsändare? Ett
tidigt beslut togs att vem denna satsning är till för alltid skulle framgå, helst
genom närvaro av en person eller personlig berättelse. Exempelvis i början
handlade det om att etablera problembilden, visa att det var möjligt att förändra,
presentera en lösning och att det fanns verktyg att arbeta med samt vikten av att
följa sina resultat. En bit in i satsningen behövde betoningen finnas i att det nya
var det moderna, evidensbaserade sättet.
Strategier – Hur får vi målgruppen att lyssna? Det var viktigt att öka
engagemanget för att fler skulle ansluta sig. Exempelvis: Personliga möten,
medlemsbesök, egna arrangemang, medverkan på andras och nätverksträffar av
olika karaktär. Kunskapshöjande insatser och inspirationsmöten genom
seminarier och workshops. Direktutskick till medlemsföreträdare med formalia
och nyhetsbrev. Tillgängliggör löpande information genom nyhetsbrev och
rapporter med fokus på resultat kopplat till den äldres vardag. Via webb och
sociala medier gäller snabbhet och aktualitet genom nyheter, berättelser,
information och blogg, för externa personer att ge sin bild av arbetet med sjuka
äldre. En möjlighet att ringa in till en strategisk uppdatering regelbundet erbjuds
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också, påminner om en radiosändning. Ett antal filmer har producerats för olika
ändamål där äldre själva och deras berättelse har varit utgångspunkten.
Exempelvis Margaretas väg, där det komplexa förhållandet mellan
befolkningsutveckling, vårdkonsumtion, bristande helhetssyn kring individen
och ökade förväntningar på självständighet och kvalitet.
Kanaler - Vilka kanaler behövs? Vi har valt att arbeta mycket via SKL:s
webbplats, möten av alla storlekar både fysiska och framförallt via telefon och
webben. Samarbeten och närvaro i andra organisationers tidningar och möten.
Twitter – där alla i teamet twittrade samt ett huvudkonto med två redaktörer,
artikelserie, online resultat via kvalitetsportal.se, kvalitetsregister,
utvecklingsledare i landets alla län, projektarbetsplats med nationellt
deltagande. Personlig tillgänglighet via mail och telefon bland medarbetarna i
teamet har också varit en kanal. Frågan har också funnits med i Almedalen i
olika form under tre år.
Aktiviteter – Vilka aktiviteter behövs? Vi har hela tiden kombinerat och varierat
för att nå fram.
Utvärdering – Hur vet vi att vi nådde fram. Vi har dels haft en kontinuerlig
dialog med utvecklingsledare runt om i hela landet. Vid två tillfällen har
kommunikationen följts upp i större omfattning med både kvantitativt och
kvalitativt. Dels för att stämma av vad beslutsfattare visste och tyckte, vad de
uppfattade som behövde till utöver vad som skedde samt att fånga upp
kännedomen i primärvården. Hur resultaten utvecklade sig inom de fem
prioriterade områdena har kunnat följas via kvalitetsregister och andra
datainsamlingar.

Det bakomliggande resonemanget kan beskrivas utifrån bilden, där alla faser varit aktuella
samtidigt från att satsningen var inne på sitt andra år.
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1. Enkelt och tydligt: Varför, vad, när och hur. Vem är vi till för?
2. Omvandla beslut till meningsfulla budskap. Visa poängen med
förändringen för individen och gruppen. Svara på frågan - What’s in
it for me? Skapa utrymme för dialog och delaktighet.
3. Berätta vad som händer, även när det inte händer så mycket.
Upprepa varför, vad, när och hur.
4. Presentera fördelarna med den ”nya” vardagen för att få med alla.
Gör förändringen begriplig. Visualisera och berätta. Hur vet vi att vi
lyckas?
5. Utvärdera och fira. Vad har förändringen lett till? Ta vara på goda
exempel och dela erfarenheter. Utvärdera och berätta. Fick vi de
resultat vi hade tänkt oss?

Högt tempo
Överenskommelsen med staten har inneburit stora ekonomiska resurser men
också förväntningar på snabba resultat. Detta har betytt att tempot från början
hållits högt.
Tillgång till aktuella resultat för mått och indikatorer har varit avgörande för att
nå uppsatta mål. Detta har kunnat tillgodoses via kvalitetsregister och
utdataportalen som 2014 vidareutvecklats till en kvalitetsportal.
All planering har skett med backcasting. Beroende av när målet ska vara uppnått har aktiviteter planerats i nedan drivkraftsdiagram.

17

Mot en mer jämlik vård
och omsorg

KAPITEL

Bättre liv för sjuka äldre har haft tillgång till stora mängder data via
kvalitetsregister, läkemedelsregistret, webbkollen och den rapportering av
slutenvårdstillfällen som görs för att mäta undvikbar slutenvård,
återinskrivningar på sjukhus och utskrivningsklara patienter på sjukhus.
I analysarbetet har ny kunskap genererats och ojämlik vård kunnat synliggöras.

Ny kunskap kring könsskillnader i vård och omsorg
Risk för fall, trycksår, undernäring och blåsdysfunktion är signifikant
högre bland kvinnor än män. (Senior alert)
Inom landstingen får män i högre grad planerade förebyggande
åtgärder än kvinnor oavsett riskområde. Skillnaden är signifikant. Inom
kommunerna får kvinnorna i lite högre utsträckning planerade
förebyggande åtgärder, dock finns ingen signifikant skillnad. (Senior
alert)
Tittar man på andelen utförda förebyggande åtgärder så är denna andel
signifikant högre för män (Senior alert)
Kvinnor som söker hjälp för misstänkt demenssjukdom är äldre och har
en sämre kognitiv förmåga än män (SveDem)
Yngre patienter (< 65 år) utreds med fler undersökningar än äldre
(SveDem)
Kvinnor med demenssjukdom behandlas i högre utsträckning med
antidepressiva läkemedel än män (SveDem)
Inga könsskillnader finns vad gäller behandling av demenspatienter
med antipsykosmedel (SveDem).
Män har mer beteendemässiga symptom vid demens i form av agitation,
hämningslöshet och sömnstörningar medan kvinnorna har högre poäng
på ångest och depression (BPSD-registret)

Ojämlik vård vid svårläkta sår
I SBU:s rapport ”Svårläkta sår hos äldre” poängteras att det saknas en enhetlig
organisation för behandling av patienter med svårläkta sår, varför det föreligger
en ojämlikhet i vården av dessa patienter, både vad gäller omhändertagande,
diagnossättning, kontinuitet och uppföljning. Medverkan i Rikssår ökar
kunskapen om hur behandling av patienter med svårläkta sår bäst ska
organiseras och genomföras.
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Stora variationer i förskrivning av olämpliga läkemedel till
äldre
När förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre började redovisas på
kommunnivå blev det uppenbart att några kommuner hade en mycket hög sådan
förskrivning. Öckerö i Västra Götaland har utpekats av
pensionärsorganisationerna som ett dåligt exempel. På två år har förskrivningen
minskat från 19,2 till 13,2 procent.
Generellt har användningen av olämpliga läkemedel till äldre minskat kraftigt i
hela landet. De län som legat högst har minskat sin förskrivning mest men även
i län som Västmanland och Västernorrland där förskrivningen var lägst initialt
har andelen olämpliga läkemedel till äldre minskat.

Andel uthämtade läkemedel på Öckerö som utgörs av olämpliga läkemedel har minskat
kraftigt
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Ojämlik vård i livets slut
Fördelning av palliativa resurser
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Andel specialiserad palliativ slutenvård

Andel specialiserad palliativ hemsjukvård

Andel palliativt team
Tillgången till palliativ vård på specialiserad nivå varierar i landet.

Palliativ slutenvård=hospice innebär ett vårdansvar dygnet runt. Detsamma
gäller palliativ hemsjukvård. Palliativt team betyder att vården utförs av
ordinarie vårdgivare men med stöd av specialiserad kompetens som ibland
också tar det medicinska ansvaret. Måluppfyllelsen ökar i samtliga parametrar
när man tar hjälp av någon form av palliativt stöd.
När det gäller vård i livets slut finns stora skillnader i kvalitet beroende på
diagnos och vårdform.

20

Bäst resultat finns för vård vid enheter för specialiserad palliativ vård, sämst är
resultaten på sjukhusen. Detta är oroväckande eftersom fortfarande en stor andel
av dödsfallen sker på sjukhus.

Resultat, vård i livets slut, sjukhusvård

Resultat, vård i livets slut, specialiserad palliativ vård
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Vården i livets slut vid cancerdiagnoser är välfungerande i hela landet.
Betydligt sämre vård får personer som har KOL och hjärtsvikt.

Resultat för vård i livets slut vid cancerdiagnoser

Resultat för vård i livets slut för lungsjukdom och hjärtsjukdom
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Information till patient och närstående i livets slut försämras med stigande
ålder.

Resultat för vård i livets slutskede för personer yngre än 65 år.

Resultat för vård i livets slutskede för personer 75 år och äldre
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Möjligheten att få dö i hemmet varierar i landet. I Kalmar län sker 13 procent av
dödsfallen i hemmet. I Norrbotten är siffran 1 procent.

Andel avlidna i det egna hemmet
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Varierande utfall att dö i det egna hemmet

Inga stora skillnader när det gäller hur vårdsystemet fungerar i anslutning
till utskrivning från sjukhus
I webbkollen hemma har frågor ställts 48-72 timmar efter utskrivning från
sjukhus. Materialet omfattar 22 994 intervjuer. Brister finns kring delaktighet,
information och vårdplanering. Kring de flesta frågor finns inga könsskillnader.
Hur fungerar det nu när du har kommit hem?
Det fungerar något sämre för kvinnor än för män efter utskrivning från sjukhus
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Vad är det som fungerar dåligt?
Av de 32 procent som angivit att det fungerar dåligt eller både bra och dåligt
anger en stor majoritet att det handlar om att inte må bra. 10 procent har
problem med läkemedel.

Var du med och planerade inför din hemgång?

Var fjärde person upplevde sig inte delaktig i vårdplaneringen.

Vet du till vem du ska vända dig med eventuella frågor?
17 procent vet inte vart de ska vända sig med eventuella frågor efter utskrivning
från sjukhus.
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Vet du vilka läkemedel du tar?
10 procent känner inte till vilka läkemedel de tar.

Känner du dig trygg i dina vård och omsorgskontakter?
85 procent känner sig trygga med sitt vårdsystem.

Finns en samordnad individuell plan (SIP)?
Samordnad individuell plan är ovanligt förekommande i vård och omsorg om
sjuka äldre. Kvinnor har i något större utsträckning än män fått en SIP.
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Snabb spridning av
kvalitetsregister

KAPITEL

Snabb spridning i hela landet
Vid starten 2010 var de flesta medarbetare i kommunerna okunniga om vad ett
kvalitetsregister var, varför det fanns och hur det är möjligt att använda kvalitetsregister i det lokala förbättringsarbetet. Spridningen av kvalitetsregister i
kommunal omsorg har gått med rekordfart mycket beroende på den prestationsersättning som funnits som incitament. Andra viktiga förutsättningar för en
snabb spridning har varit det intresse och den mognadsgrad som funnits i vårdens verksamheter men också det ledningsstöd och den transportorganisation
med utvecklingsledare i alla län som byggts upp under perioden.
Svenska Palliativregistret
Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare
registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit.
Syftet är att förbättra vården i livets slut oberoende av diagnos och vem som
utför vården. Vårdpersonal besvarar en enkät med cirka 30 frågor som handlar
om hur vården varit sista veckan i livet. Sedan använder personalen resultatet
för att se vilken kvalitet som vården håller och vad som behöver förbättras. När
förbättringar görs kan man använda resultat från Svenska palliativregistret för
uppföljning.
Användning av kvalitetsregister kan dels uttryckas som ett spridningsmått
definierat som hur många av huvudmännen (21 landsting respektive 290
kommuner som har börjat använda registret) och dels som ett
täckningsgradsmått definierat som hur stor andel av målgruppen rapporteras in
till registret.
Spridning/Täckningsgrad
Täckningsgraden mätt i antal registreringar i förhållande till totala antalet dödsfall har ökat från 25 procent 2009 till nästan 70 procent 2014. 115 kommuner
ligger stabilt över 70 procent. Andelen kommuner med täckningsgrad under 50
procent har minskat kraftigt och endast 17 kommuner återfinns i denna grupp.
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2010

2013

Okt 2013 9 maj 2014

Över 80 %

1

25

26

70-80%

9

124

89

60-70%

32

71

104

50-60%

47

49

54

Under 50 %

201

21
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Utveckling i Svenska Palliativregistret

Initialt var det enheter för specialiserad vård som anslöt sig till Svenska
Palliativregistret. Under satsningens gång har kommunala särskilda boenden
och sjukhus ökat sin andel kraftigt.

Antalet inrapporterade dödsfall har ökat från cirka 800 dödsfall per månad 2010 till dagens
dryga 5 000 dödsfall per månad.
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Den största registreringsökningen har skett ifrån sjukhusvården och den kommunala vården
där kommunerna redan var på gång innan projektperioden.
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Senior alert
Senior alert bygger på ett strukturerat, systematiskt förebyggande arbetssätt,
vårdprevention. Riskbedömning av alla områden (fall, trycksår, undernäring,
munhälsa och blåsdysfunktion) görs samtidigt med standardiserade
riskbedömningsinstrument. Om någon risk finns utreder teamet bakomliggande
orsaker till risken, planerar förebyggande åtgärder för att senare följa upp
åtgärderna och dess effekt innan avslut och överföring till nästa vårdgivare görs.
Arbetssättet ska erbjudas samtliga äldre personer som möter vård- och omsorg.
För att det förebyggande arbetet ska ha effekt behöver varje verksamhet arbeta
enligt den förebyggande processen för varje person, men dessutom följa sina
resultat i Senior alert, analysera resultaten och göra förbättringsarbeten när det
behövs. Att arbeta med helheten i Senior alert på detta sätt illustreras med
”fyrfältaren”.

Bild: Senior alerts fyrfältare beskriver helheten med att använda Senior alert

Spridningen tog snabb fart då 24 anställda Senior alertcoacher besökte samtliga
kommuner och landsting under 2010/2011. Antalet coacher minskades 2012 till
9 och fokus lades då på de kommuner och landsting som inte kommit igång
med Senior alert.
Senior alert har fått en snabb spridning och täcker nu hela landet. Arbete pågår
för att alla ska gå från att registrera till att analysera och sätta in förebyggande
åtgärder och följa upp resultat. Det är ännu mycket arbete kvar innan alla
enheter som arbetar med vård och omsorg till sjuka äldre fullt infört det nya
arbetssättet
288 av 290 kommuner och alla 21 landsting är anslutna till Senior alert
(kommunerna Höör och Hörby är inte anslutna). Blekinge har registrerat 20112013 till viss del men slutade i jan 2014. De beskriver att de ändå arbetar
vårdpreventivt. 137 privata utförare medverkar.
11 695 enheter är anslutna till registret varav 85 procent är offentliga och 15
procent är privata. 45 000 personer har egen inloggning till Senior alert.
Över 1 000 0000 riskbedömningar har gjorts i Sverige till och med 2014,
450 000 unika personer. 57 procent är kvinnor och 43 procent män. Cirka
25 000 riskbedömningar görs varje månad.
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Figur: Riskbedömningar, åtgärder och uppföljning kumulativt samtliga enheter Sverige till
och med 2014

Anslutna kommuner (gröna) till Senior alert 2009-2014
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157 kommuner har i september 2014 nått 90 procent täckningsgrad i särskilt
boende, dvs. har en aktuell riskbedömning för minst 90 procent av alla personer
i särskilt boende, demensboende och på korttidsenhet. 199 kommuner har nått
över 80 procent, jämfört med 22 kommuner i januari 2012. Endast 34
kommuner ligger nu under 50 procent.

september 2012

september 2013

september 2014

Antal kommuner
Andel personer som har en aktuell riskbedömning i
särskilt boende, demensboende, korttidsenhet

2012

2013

2014

90-100%

74

33

157

80-89%

59

65

42

70-79%

31

38

18

60-69%

23

35

17

50-59%

26

43

22

0-49%

77

76

34

Tabell: Täckningsgrad Senior alert i särskilt boende, demensboende, korttidsenhet
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En särskild satsning genomfördes 2014 för att öka antal riskbedömningar i
hemtjänst och hemsjukvård. Vid 2014 års slut har över 87 244 riskbedömningar
gjorts att jämföra med knappt 5000 stycken år 2010. Drygt 67 975 hade någon
risk och av dem har 40 262 (59 procent) fått planerad förebyggande åtgärd.

Figur: Hemvård – riskbedömningar, åtgärder, uppföljning kumulativt till och med
2014
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Figur: Täckningsgrad Senior alert i särskilt boende, demensboende, korttidsenhet
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SveDem
Behov av förbättrade demensutredningar i primärvård har länge varit ett
prioriterat område inom svensk demensvård. SveDem utgör ett expertstöd i
utredningen så att den genomförs enligt nationella riktlinjer. Registrering görs i
SveDem i anslutning till att demensdiagnos fastställs. Ett stort antal utredningar
visar att minnesstörningen har annan orsak än demens och dessa utredningar
finns inte med i registret.
SveDem har anställt regionala koordinatorer ute i landet som har arbetat med
införandet i primärvården. Dessa har hållit ca 500 informations- och
utbildningstillfällen runtom i landet. Utbildningstillfällena har ofta planerats
tillsammans med utvecklingsledarna inom regionerna. SveDem har även
deltagit som utställare på de flesta regionala och nationella konferenser som har
berört äldreområdet.
Totalt har 47 323 personer som fått demensdiagnos registrerats varav 20 056 i
primärvård. 30 924 uppföljningar har utförts varav 15 855 i primärvård. 60
specialistmottagningar, 880 vårdcentraler och 230 kommunala enheter i 22
kommuner är anslutna till SveDem i december 2014.
Spridningen i primärvården har gått snabbt. Antalet deltagande vårdcentraler
har ökat från 82 stycken 2011 till 880 stycken hösten 2014.
Antal grundregistreringar i primärvården har ökat från 523 år 2011 till 20 056
stycken 2014.
Antal uppföljningar har ökat från några få till 15 855 stycken 2014.
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BPSD-registret
BPSD står för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens. Det
drabbar 90 procent av alla de som har en demenssjukdom och kan yttra sig som
exempelvis oro, ångest, aggressivitet, apati och kan bero på många olika saker;
kroppslig sjukdom, smärta, orolig miljö, krav som inte är anpassade till
individen, felaktigt bemötande, olämpliga läkemedel mm. BPSD leder till
nedsatt livskvalitet för personen med demenssjukdom och en belastning för
vårdpersonal och närstående.
BPSD-registret ger stöd i arbetet med att minska förekomsten av BPSD.
För att mäta förekomst och allvarlighetsgrad av BPSD används NPI-skalan
(Neuropsychiatric Inventory Scale). Skalan mäter 12 olika domäner och varje
domän kan ge max 12 poäng. Den totala summan kan alltså bli max 144 poäng.
Utifrån en grundregistrering görs en analys av tänkbara orsaker och insatser för
att minska BPSD sätts in. Vid uppföljning görs en ny bedömning med NPIskalan.
BPSD-registret finns nu i 280 av landets 290 kommuner. Registret finns i landstinget på specialistkliniker, i kommunernas korttidsboenden och särskilda
boenden samt i hemtjänsten. Totalt är 3 900 enheter anslutna. Det finns 24 356
registrerade individer och det har gjorts totalt 57 958 registreringar vilket
betyder att många individer har fått en eller flera uppföljningar och det
arbetssätt som finns inbyggt i registret är lätt att använda i vardagsarbetet.
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Anslutna kommuner till BPSD-registret under november 2010 – december 2014

Antal berörda kommuner: 2012: 206, 2013: 265, 2014: 280 (av 290)
Kommuner som inte anslutit sig till BPSD-registret är Bjuv, Lomma, Arjeplog,
Piteå, Sorsele, Valdemarsvik, Ystad, Mölndal, Botkyrka och Nykvarn
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Spridningen av BPSD-registret har varit snabb i hela landet. Antalet individer
som fått en bedömning har ökat från 77 stycken 2010 till 24 356 stycken 2014
och antalet bedömningar har ökat från 123 till 57 958 under samma period.
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RiksSår
Personer med svårläkta sår har en hög medianålder (81 år), saknar ofta
sårdiagnos och får därmed inte tillgång till optimal behandling. De tillhör en
lågprioriterad och tyst ”patientgrupp inom vård och omsorg. Patienter med
svårläkta sår behandlas i primärvård, kommunal vård och inom många
specialiteter på sjukhus. 16 landsting och 35 kommuner deltar i RiksSår. Antal
registrerande har ökat från 185 till 312 under 2014.

Rikssår har under 2014 ökat täckningsgraden i kommunerna från 4 procent till
12 procent. Idag finns det cirka 1000 registreringar/år och totalt i registret finns
totalt drygt 3000 registreringar. Bland de uppskattningsvis 1390 enheter i
landet, där man behandlar patienter med svårläkta sår, så finns 312 enheter
representerade i RiksSår, d.v.s. en täckningsgrad på 22 procent.

Kartan visar grönt aktivitet,
gult påbörjat och låg aktivitet,
rött ingen aktivitet. Juni 2014
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KAPITEL

Resultat
Preventivt arbetssätt

Det förebyggande arbetet förbättras och ger effekter. Över en miljon
riskbedömningar har gjorts och andelen personer som fått förebyggande åtgärd
efter bedömd risk har ökat från 53 procent 2010 till 80 procent 2014 i
kommunerna och från 83 procent till 89 procent i landstingen.

Andel planerade åtgärder har ökat.

I Senior alert kan man se att de landsting som har en hög andel förbyggande
åtgärder också har en lägre andel trycksår och viktminskningar. Landstingen i
Norrbotten, Jönköping, Jämtland och Örebro har högst andel förebyggande
åtgärder och minst andel viktminskningar.
Kunskapen om risker i vård och omsorg har ökat. Risk för fall, undernäring,
trycksår och dysfunktion i urinblåsan är vanligare bland kvinnor än bland män
medan det omvända gäller för ohälsa i munnen.
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Förekomst av risk i Senior alert uppdelat på kön

Fall
65 procent av de personer som har bedöms i Senior alert har risk för att falla.
Senior alert erbjuder punktprevalensmätning av trycksår och fall för
kommunerna sedan 2013. Vecka 10 2013 deltog 60 kommuner och vecka 37
2014 deltog 196 kommuner.
I mätningen PPM för trycksår och fall i september 2014 var det 1668 personer
(7,5 procent) som hade fallit minst en gång de senaste två veckorna, totalt 2319
fall. En femtedel av de som föll, föll mer än en gång. 69,4 procent fick inga
skador i samband med fallet. Dock medförde fallen att 55 personer fick någon
form av fraktur.
De vanligaste förebyggande åtgärderna är larm och extra tillsyn,
läkemedelsgenomgång, assistans vid personlig vård och assistans vid
förflyttning.
Förekomsten av fall i särskilt boende minskar, men siffrorna är inte säkerställda
då registrering av fall i Senior alert inte görs tillräckligt frekvent.
Trycksår
Risk för trycksår är 22,5 procent enlig bedömning med Mod. Norton eller
RAPS.
Punktprevalensmätning av trycksår två veckor per år har administrerats av
SKL:s Patientsäkerhetssatsning sedan 2011. Punktprevalensmätning av trycksår
och fall har genomförts via Senior alert för kommunernas del från 2013. I dessa
mätningar ses att förekomsten av trycksår har minskat från 14,3 till 8,9 procent i
kommunerna och från 16,6 till 14,1 procent i landstingen under perioden 20112014.
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Förekomst av trycksår vid punktprevalensmätning
Trycksåren blir också lindrigare. Andelen grad 3 minskat från 31,7 procent till
15,5 procent inom kommunerna. Inom landstinget har grad 3 minskat från 29,3
till 12,0 procent. Trycksår av kategori 3 och 4 är nu cirka 2500 färre än
förväntat om nivån hade legat kvar som perioden 2010-2012.
Trycksår på häl, i ryggslut, på fotknöl och sittbensknöl är vanligast. Bedömning
av hud dagligen, extra mellanmål, hudvård minska nattfasta till < 11 timmar och
tryckutjämnande underlag är de vanligaste förebyggande åtgärderna.

Utveckling över tid av andel trycksår grad 1-4
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Flera förbättringsområden i arbetet att läka sår har identifierats. Det handlar om
snabbare sårläkning, minskad antibiotikabehandling och bättre livskvalitet med
minskad smärta.
RiksSår har bidragit till en ökad kunskap om organisationen av sårbehandling
och genom deltagande i ”Bättre liv för sjuka äldre” har det fokuserats på ökad
jämlikhet, något som inte låter sig mätas på annat sätt än den ökade
täckningsgraden, som nu uppgår till 12 % av samtliga kommuner (jfr med 4 %
när 2013 då RiksSår blev en del av överenskommelsen) och till 22 % av
samtliga patienter med sår i Sverige.
Det pågår ett samarbete med Senior alert avseende trycksår - från prevention
(Senior alert) till behandling och läkning (RiksSår). Det kommer att finnas en
koppling mellan registren, arbete med den kopplingen pågår fortlöpande och
beräknas vara klar till årsskiftet 2014-2015.

Undernäring
Risk för undernäring är stor bland äldre, 59 procent enligt bedömningarna i
Senior alert.
När verksamheter tittar på sina data i Senior alert har många förbättringsarbeten
inom området nutrition/undernäring initierats.
De vanligaste åtgärderna för att förebygga undernäring är i dagsläget extra mellanmål, näringsdryck och att minska nattfastan till max 11 timmar. Nattfastan
som åtgärd låg på elfte plats 2010. I många förbättringsarbeten har team arbetat
med att korta nattfastan i såväl särskilt boende som inom slutenvården.
Extra närings- och kaloririkt mellanmål är förebyggande åtgärder som blivit
naturliga på många enheter. På Fullriggarens äldreboende i Helsingborg har
personalen gjort en sexveckors meny med bra mellanmål. I Töreboda kommun
har de gjort en stor satsning på nutrition genom ”Låt måltiden blomstra”. På
Åslidens äldreboende blev skorpor utbytta mot smoothies i fina glas.

Bilder från Åslidens äldreboende i Båstad

Resultat finns nu som visar mindre andel viktminskningar >5 procent i både
kommuner och landsting. Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar
och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5 procent än de
kommuner som inte alls arbetar med ROAG.
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Cirka 1630 färre personer har under gått ner i vikt under perioden 2012-2014
jämfört med om nivån hade legat kvar som 2010-2011.

Förändring av viktminskning >5 procent i SÄBO

Munhälsa
20 landsting och 253 kommuner är anslutna till Munhälsa/ROAG (Revised Oral
Assessment Guide) i Senior alert.
198 018 munbedömningar enligt ROAG har utförts för 113 530 personer. 9 000
bedömningar görs i snitt varje månad. Av dessa har hälften av bedömningarna
visat på någon ohälsa i munnen och av dem har 82 procent fått någon åtgärd. De
vanligaste åtgärderna för munhälsa som personalen själva gör är enkla; assistans
med tandborstning, smörja läppar, fukta mun och munslemhinnor samt
rengöring av protes.

Figur: Antal munbedömningar enligt ROAG, åtgärder och uppföljning kumulativt
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Ohälsan i munnen hos de äldre innebär inte bara problem med tänderna.
Problem med tänderna har identifierats hos en femtedel. Problem inom alla
ROAG:s områden har identifierats, se figur.

Figur: Fördelning av ohälsa i munnen identifierade vid munbedömning enligt ROAG

Kommuner som arbetar med munbedömningar och åtgärder enligt ROAG har
mindre andel viktminskningar >5 procent än de kommuner som inte arbetar
munbedömningar och åtgärder enligt ROAG.

Figur: Mindre andel viktminskningar för kommuner som arbetar med munhälsa och åtgärder

Blåsdysfunktion
Blåsdysfunktion (inkontinens) fördes in som ett nytt område i Senior alert
januari 2014.
113 kommuner har under 2014 börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion.
4901 bedömningar av blåsdysfunktion har utförts i särskilt boende januarinovember 2014. 26 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av
blåsdysfunktion i SÄBO.
1273 personer har fått en basal utredning av sin blåsdysfunktion. De vanligaste
åtgärderna är utprovning av inkontinenshjälpmedel, regelbundna toalett besök,
individuellt anpassade toalettbesök, farmakologisk behandling och god
underlivshygien.

43

Figur: Antal bedömning blåsdysfunktion per månad

Figur: Antal bedömningar blåsdysfunktion kumulativ januari – november 2014
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God vård i livets slutskede
På nationell nivå förbättras de fyra indikatorer som valts för prestationsersättning till synes sakta. I genomsnitt ligger den nationella förbättringen på cirka 5
procent i absoluta tal per år. I Riket innebär detta en ökning ifrån 43 procent
2011 till 56 procent 2014. Utvecklingen varierar från den specialiserade
palliativa vårdens utveckling från 65 till 78 procent till sjukhusens utveckling
från 33 till 43 procent. Ett flertal förbättringsarbeten pågår runt om i landet med
hjälp av registret.
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På kommunnivå finns goda exempel med en betydligt snabbare förbättring.
Exempelvis har Umeå genomgående goda resultat och samtidigt en förbättring
sista året på 13,6 procent.
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God vård vid demenssjukdom
Tidig upptäckt, utredning och diagnos är viktigt vid demenssjukdom.
Sjukdomsförloppet vid denna obotliga sjukdom kan lindras och god vård kan ge
Fler år med bibehållen självständighet. Den läkemedelsbehandling som finns
Ger i allmänhet bäst effekt om den sätts in tidigt. Med kommunens stöd kan
sjuka personer få en fungerande vardag.
Arbetet för en god demensvård har fokuserat på kända förbättringsområden. Det
handlar om tidig upptäckt av demenssjukdom samt utredning, diagnos och uppföljning enligt de nationella demensriktlinjerna. Det handlar också om god omvårdnad och optimal läkemedelsbehandling och om att bedöma och behandla
personer med beteendemässiga och psykiska problem (BPSD) på ett strukturerat
sätt.
Bättre demensutredningar
Resultat från SveDem visar att kvaliteten på basala demensutredningar i
primärvården har förbättrats och fler får en specifik diagnos. Många
vårdcentraler har inte haft en strukturerad utredningsprocess och SveDem har
nu bidragit till att den kommit till stånd. Att få utrednings- och
uppföljningsprocessen på plats leder till att patientgruppen blir mer synlig, fler
utreds, kvaliteten på utredningen och uppföljningen ökar och fler kommer
troligtvis att få diagnos tidigare i sjukdomsförloppet.
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Utbildning
Nycklar till ett bra resultat är kompetent personal och samarbete i multiprofessionella team. Inför anslutningen till BPSD-registret går ett team (chef, sjuksköterska, undersköterska, rehabpersonal och helst även läkare) en tvådagarsutbildning. Utbildningen hålls av en certifierad utbildare som även är ett stöd
vid implementeringen. Ofta är det demenssjuksköterskan i kommunen som blir
certifierad utbildare och just nu finns det 200 certifierade utbildare runt om i
landet. De utbildar på uppdrag av sin kommun, länsövergripande eller inom
privata verksamheter.
Hittills har cirka 13 000 personer deltagit i BPSD-registrets 2-dagarsutbildning.
Cirka 50 procent är undersköterskor. Övriga yrkeskategorier som utbildats är
demenssjuksköterskor, sjuksköterskor & MAS:ar, chefer, vårdbiträden,
samordnare, kvalitetsutvecklare, arbetsterapeuter, sjukgymnaster & några
läkare.
Kunskapen inom området ökar
Kunskapen om hur vård och omsorg arbetar ökar. Några exempel: Männen har
jämfört med kvinnorna något högre poäng på agitation, hämningslöshet, motorisk rastlöshet och sömnstörningar. Kvinnorna har högre poäng på ångest och
depression. Fler män än kvinnor behandlas med neuroleptika.
Personcentrerad vård och omsorg
God demensvård är personcentrerad. Förekomsten av individuell bemötandeplan vid BPSD har ökat från 75 procent till 82 procent. Fysisk aktivitet och
personcentrerad aktivering ökar som omvårdnadsåtgärder vid BPSD.
Utevistelse, främst för männen, samt musik och sång är åtgärder som finns i
drygt 50 procent av alla bemötandeplaner vid BPSD. När omvårdnaden är god
minskar behovet av att använda antipsykotiska läkemedel.
Fler resultat från BPSD-registret
Ca 75 procent bedöms vara smärtfria. (Motsvarande siffra för 2012 var 50
procent) Analgetika är insatt hos 45 procent av alla registrerade (kvinnor 48
procent, män 39 procent)
Vanligaste symtomet är agitation/upprördhet, lättretlighet/labilitet samt
motorisk rastlöshet (Snittpoäng ca 3)
Utevistelse, musik & sång samt personcentrerad aktivering ökar som specifika
omvårdnadsåtgärder mot BPSD jämfört med föregående år.
Bemötandeplan för BPSD finns hos ca 85 procent av de registrerade
personerna; en siffra som ökat något men där målet är att nå 100 procent.
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God läkemedelsbehandling för äldre
God läkemedelsbehandling för äldre
Det har i under många år pågått ett arbete för att förbättra läkemedelsbehandlingen till sjuka äldre personer. Förskrivningen av olämpliga läkemedel,
antipsykotiska och NSAID-preparat har minskat varje år sedan 2005. Då läkemedelsarbetet kom in i satsningen 2012 höjdes tempot i arbetet. Fortfarande
finns en variation i resultat mellan olika kommuner och landsting samtidigt som
de bästa börjar närma sig den lämpliga nivån på förskrivningen.
Andelen personer 75 år och äldre som erhåller recept på olämpliga läkemedel
för äldre har minskat från 15,7 procent 2005 till 11,9 procent 2011 till 8,8
procent 2014. Neuroleptikaförskrivningen till samma grupp har minskat från 4,1
procent 2005 till 2,3 procent 2014. Förskrivningen av antiinflammatoriska
medel har minskat från 4 procent 2011 till 3,1 procent i december 2014.

Figuren visar utvecklingen av olämpliga läkemedel 2011-2014

Figuren visar utvecklingen av antiinflammatoriska läkemedel 2013-jan 2015
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Figuren visar utvecklingen av olämpliga kombinationer och NSAID

Förbättringsarbetet har omfattat hela läkemedelsprocessen och fått till resultat
att även olämpliga läkemedelskombinationer har minskat. På grund av nya rekommendationer för läkemedelsbehandling vid sjukdomar som diabetes och
hjärtinfarkt har andelen äldre som ordinerats 10 eller fler läkemedel varit i stigande. Denna trend har brutits under förbättringsarbetet.

Figuren visar utvecklingen av antalet läkemedel. Övre visar tio eller fler och nedre medeltal
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Sammanhållen vård och omsorg
Vård och omsorg fungerar ofta bra när uppdraget handlar om att behandla ett
problem i taget, till exempel vid ledplastiker, operation av starr, utprovning av
hörselhjälpmedel eller behandling vid akut hjärtinfarkt. Sköra äldre har en annan problembild med livslånga, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar
där behov finns av insatser från flera vårdgivare samtidigt under lång tid.
Vård och omsorg är idag inte designad för dessa behov vilket leder till onödiga
sjukhusvistelser och risk för vårdskador. För sjuka äldre med små marginaler
kan detta få förödande konsekvenser. Problemen är väl beskrivna sedan länge
men fortfarande saknas bra indikatorer och evidensbaserade koncept för att
kunna bedriva ett effektivt förbättringsarbete.
I väntan på bättre kunskap har utvecklingen stimulerats med prestationsersättning för minskning på läns/regionnivå av indikatorerna undvikbar slutenvård
och återinskrivningar på sjukhus inom 30 dagar. Dessa indikatorer har visat sig
vara mycket trögrörliga och det har identifierats ett behov av att hitta andra sätt
att följa utvecklingen.
Webbkollen är ett verktyg som bygger på strukturerade intervjuer med sjuka
äldre vid återinskrivning på sjukhus, efter utskrivning från sjukhus och i öppen
vård. Över 15 000 personer har det sista året ringts upp inom 72 timmar efter
utskrivning från sjukhus för avstämning av situationen avseende delaktighet,
information, läkemedel, trygghet och andra relevanta parametrar. Att ringa upp
är en tacksam uppgift för personalen eftersom samtalet är uppskattat och känns
meningsfullt. Resultaten lagras avidentifierade i en databas och det är möjligt
att följa resultaten över tid och jämföra med andra samtidigt som problem som
uppdagas vid intervjun oftast kan lösas på ett enkelt sätt.
Kunskapen har ökat
Under perioden 2012-2014 har SKL samlat länens analysresurser till erfarenhetsutbyte. Genom att analysera utfallet för de olika indikatorerna har ny kunskap genererats som kan bidra till det fortsatta utvecklingsarbetet. Hjärtsvikt
och KOL är de vanligaste skälen till undvikbar slutenvård och återinskrivningar.
Kärlkramp har minskat kraftigt som orsak till vård på sjukhus tack vare nya
effektiva behandlingsmetoder.

Antal vårdtillfällen USV per 100 inv

Undvikbar slutenvård Socialstyrelsen 65 år eller äldre
per diagnos Västra Götaland
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Återinskrivningar på sjukhus är vanliga bland sjuka äldre. Mellan 14 och 20
procent av äldre som skrivs in akut på sjukhus har vårdats en gång tidigare
samma månad, ofta med samma diagnos. Det finns en stor variation i resultat
mellan olika vårdcentraler, kommuner och landsting. En stor andel äldre har
dålig kunskap om sin sjukdom och sina läkemedel och saknar tryggheten i en
fast vårdkontakt och en enkel väg in till den öppna vården. Västerbotten som
arbetat systematiskt med dessa frågor har visat att det är möjligt att få ett annat
resultat. Andelen som vet var de ska vända sig i Västerbotten har ökat från 74
procent till 100 procent. Aktuellt resultatet för riket är 75 procent.

Vet du vem du kan vända dig till med eventuella frågor? Figuren visar resultat efter
utskrivning från sjukhus från Västerbotten

Ny tjänstedesign har prövats
Som en del i satsningen har 19 försöksverksamheter 8erhållit särskilt stöd för att
pröva nya arbetsmodeller för samordnad vård och omsorg. Några exempel på
vad som prövats är mobila team, äldreteam i öppenvård, olika samverkanslösningar mellan primärvård och kommunal omsorg, vårdlots, beslutsstöd, modell för vårdplanering och rehabilitering i lokalsamhället.
Utöver detta har medlemmarna tagit egna initiativ för att bygga vårdtjänster
utifrån den äldres behov. Erfarenheter som gjorts är att rehabilitering och tidiga
insatser lönar sig och att standardiserade, strukturerade arbetssätt skapar trygghet för både personal och sjuka äldre. Ett personcentrerat arbetssätt där den
äldre och närstående aktivt medverkar i vården är en framgångsfaktor. Alla
måste bidra med sin del för en bra helhet. De kommuner som gjort förändringar
på sjukhus, i primärvård och i hemtjänst och hemsjukvård har fått de bästa resultaten.
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19 sätt att samverka bättre – En rapport om försöksverksamheter för de mest
sjuka äldre 20110 -2013
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Onödiga sjukhusvistelser kan förebyggas genom ett bättre omhändertagande i
öppen vård och hemsjukvård.
Vård hemma istället för på sjukhus
Närsjukvård i västra Skaraborg9 (Lidköping, Götene, Skara, Grästorp, Vara
och Essunga) startade 2001 med syfte att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården för att tillförsäkra
vårdtagaren en god och säker vård. Man arbetar bland annat med att
utveckla hemsjuk- vård i nya former. Idag finns tre vårdmodeller som har
ett nära samspel; när- sjukvårdsteamet, mobil hemsjukvårdsläkare och
mobila palliativa teamet. Resultaten är goda. Sjuka äldre kan vårdas hemma
och känna trygghet tack vare kontinuitet i vårdrelationer. Vårdtillfällen på
sjukhus och besök på akut- mottagningen har minskat för gruppen.
Medarbetaren har engagemang och känner arbetsglädje. Ekonomiska
beräkningar har visat att detta arbetssätt är kostnadseffektivt. Modellen
sprids nu i hela Västra Götaland samt i delar av Skåne.
Mobila team med olika inriktningar finns även bland annat i Ljungby,
Uppsala, Sörmland och i Motala.
Trygg hemgång i Ronneby 10innebär att ett team möter upp i hemmet i
anslutning till att den äldre skrivits ut från sjukhus. Hjälp med allt praktiskt och
tidigt insatt rehabilitering skapar trygghet och minskar risken för återinskrivning
och på längre sikt även av hemtjänst.
HOPP i Skellefteå11 innebär specialiserad hemsjukvård till svårt sjuka äldre. Effekterna har blivit minskat behov av sjukhusvård, färre akuta ambulanstransporter och färre återinskrivningar på sjukhus och bättre livskvalitet för de som
fått del av tjänsten.
Multi7 i Umeå12 är ett strukturerat arbetssätt där primärvården samarbetar med
kommunen runt sina mest sjuka äldre. Tryggare personer behöver mindre vård
på sjukhus och mår bättre därhemma.
Andra effekter för verksamheterna är att kommunala enheter för vård och omsorg har blivit datoriserade och att manuell rapportering till Socialstyrelsen har
minskat i takt med att uppgifter kring aktiviteter och resultat kan hämtas från
kvalitetsregister.
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Närvården i västra Skaraborg – Utvärdering och ekonomisk analys av
Närsjukvårdsteamet, Mobila palliativa teamet och Mobil hemsjukvårdsläkare.
Slutrapport till Sveriges Kommuner och Landsting, 25 november 2013.
10

Trygg Hemgång i Ronneby Utvärdering och ekonomisk analys av ett
tjänstekoncept Slutrapport till Sveriges Kommuner och Landsting HCM Health
Care Management Rolf Bowin Dag Norén 17 mars 2014
11
19 sätt att samverka bättre – En rapport om försöksverksamheter för de mest
sjuka äldre
12
Eklund, L, Lundberg, S, Henriksson, P. (2013) Multi7, Sammanfattande
rapport av pilotprojektet ”Trygg och säker utskrivning från sjukhus”
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Resultat kan följas över tid
För att kunna arbeta med förbättringar är det nödvändigt att kunna följa sina
resultat över tid. En kvalitetsportal www.kvalitetsportal.se har byggts upp för att
chefer, ledare och andra intresserade på ett enkelt sätt ska kunna få en aktuell
helhetsbild av resultaten för sjuka äldre med ett helhetsperspektiv. Där redovisas månatligen aktuellt läge för utvalda indikatorer. Resultaten visas på
kommun- och landstingsnivå och för några indikatorer även ner på
vårdcentralsnivå.
Under 2014 genomfördes ett arbete för att på ett standardiserat sätt följa och
visa upp resultatet avseende antal dagar som patienter i medeltal kvarstannar på
sjukhus efter att de bedömts som utskrivningsklara och inte längre är i behov av
sjukhusets specifika kompetens och resurser. Det finns en variation mellan län
och mellan kommuner som talar för att det finns en förbättringspotential.

Utskrivningsklara patienter på sjukhus, medeltal antal dagar per månad, Sverige. Källa:
Kvalitetsportalen.

Ett kunskapslyft
Satsningens fokus har hela tiden varit att förbättra kvalitet och samverkan i vård
och omsorg för sjuka äldre. När personalen började arbeta med nya
standardiserade och systematiska arbetssätt uppkom ett behov underifrån av att
skaffa mer kunskap. Hur kan teamet fördjupa sin orsaksanalys och vilka
åtgärder ska sättas in i olika situationer? Målet har varit att skapa ett sug efter
kunskap som ska bidra till verkligt lärande att jämföra med traditionella
utbildningar där lärosäten uppifrån avgör vilka områden personalen behöver
utbildning inom.
Under perioden har ett stort antal målgruppsanpassade utbildningar erbjudits
från utvecklingsledare och kvalitetsregister. Det har exempelvis handlat om att
få träna på att hålla brytpunktsamtal under kvalificerad handledning, att få lära
sig att göra en munhälsobedömning, lära mer om hur man arbetar för att lindra
ångest hos personer med demenssjukdom och hur man kan arbeta för säkrare
läkemedelsbehandling.
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SKL:s arbete med psykisk ohälsa har erbjudit utbildning i hur man identifierar
och närmar sig personer med risk för självmord.
Det är framför allt omvårdnadsmedarbetare som på detta sätt blivit mer
professionella och också stärkts i sin yrkesroll. Exempelvis har
omvårdnadspersonal i 274 kommuner genomgått en två dagar lång utbildning
genom BPSD-registret. Genom att mäta, se förbättringsområden, pröva nya
arbetssätt och följa upp resultaten, blir arbetet ett ständigt lärande.
En uppskattning är att mer än 60 000 medarbetare genomgått någon form av
utbildning. Mer om genomförda utbildningar finns i bilaga 2 och 3.
Många boenden saknade datorer vid satsningens start. Stora personalgrupper
som var ovana vid att arbeta i datormiljö har börjat använda kvalitetsregister.
Äldresatsningen har därigenom blivit en stor IT-satsning för den kommunala
vården. Kvalitetsregistrens supporter har bidragit med IT-utbildning kring basal
kunskap om hur man kommer in på internet och hur inloggning i registret med
SITHS fungerar.
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Skillnad för sjuka äldre

KAPITEL

Visionen som formulerades för fyra år sedan Jag kan åldras i trygghet och
självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg är vi inte framme
vid ännu, men vi är på väg.
Läkemedelsbehandlingen har förbättras.
God omvårdnad har i stor utsträckning ersatt olämpliga läkemedel och neuroleptika i den kommunala vården. Minskning av lugnande medel och sömnmedel
bidrar till att äldre personer orkar mer på dagarna. Promenader och annan utevistelse stärker muskulatur och balans och förbättrar aptiten. Minskad nattfasta
förbättrar sömnen.

Figuren visar att olämpliga läkemedel förskrivs i minskad utsträckning.

Från BPSD-registret finns resultat som visar att minskad användning av
antipsykotiska läkemedel i demensvården leder till en minskning av fall och
fallskador.

56

6

Figuren från SveDem, visar minskad användning av antipsykotisk behandling i
demensvården. Blå staplar är äldreboenden. Gula staplar är ordinärt boende.

Behandling av smärta och andra symptom i livets slutskede har förbättrats
Man har länge anat att smärta varit ett underbehandlat problem inom äldrevården. Införandet av standardiserade smärtskattningsinstrument som VAS och
Abbey Pain Scale har bidragit till att smärta i större utsträckning upptäcks och
kan behandlas. Många berättelser finns från erfaren personal som trodde de
kunde se när en person har smärta. De har gjort erfarenheten att skattningsskalan gav utslag för smärta som de aldrig upptäckt annars.
Likartade erfarenheter finns från demensvården där systematisk smärtskattning
också håller på att införas.

Exempel
Ett exempel på att smärtskattning gör skillnad är berättelsen om Oskar. Oskar är
drygt 80 år och bor hemma tillsammans med sin demenssjuka hustru. Han har
lungcancer med syrgasbehandling i hemmet, han har hjälp av hemsjukvårdens
sjuksköterskor och rådgivningsteam.
Oskar har smärtlindring med morfinliknande plåster som han får hjälp med att byta
var tredje dag. Vid frågan om hur han mår vid dessa besök, så säger han alltid att
allt är bra, förutom andfåddhet. Efter en vistelse på sjukhus börjar vi att fråga om
smärta vid varje besök. Hur tyckte han det var på en skala mellan 0 och 10, där 5
är medelsvår och 10 outhärdligt. Det framkommer då att han ALLTID har en
grundsmärta på 4.
Härefter ökas styrkan på plåstret och vid varje besök framöver frågar vi igen. Hans
grundsmärta hamnar nu på 2. Även hans andfåddhet minskar.
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Informationen i livets slutskede har förbättrats
Tusentals läkare har under satsningen erhållit utbildning i brytpunktsamtal.
Detta har bidragit till en positiv utveckling av information till personer i livets
slutskede, särskilt i SÄBO.

Trycksår minskar och blir lindrigare
Trycksår betraktas idag som en vårdskada och det är rimligt att ha en nollvision.
Förekomsten av trycksår minskar liksom andelen som är allvarliga. Se resultat
kapitel 5.
Förbättrad livskvalitet och möjlighet att bo kvar hemma vid
demenssjukdom
Tidig utredning och diagnos med stöd av SveDem ger förutsättningar för personer med demenssjukdom att kunna klara sin vardag och kunna bo kvar längre i
sitt ordinära boende.
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Exempel
Från Västerås kommer berättelsen om Hanna, 76 år. Hon bor i lägenhet tillsammans med sin katt. Grannarna har hört av sig till barnen pga. att Hanna är
uppe och ”stökar” om nätterna. Hon har även gått ut nattetid och tagit sig hem
till ett av sina barn. Det skapar oro hos både barnen och grannarna.
Distriktssköterskan gör hembesök och med SveDem som mall startar hon en
demensutredning.
MMT och klocktest utförs och resultatet visar på kognitiv nedsättning. Hanna
är medveten om att minnet inte är vad det varit, men har för övrigt
bortförklaringar till sina svårigheter. Hanna sköter hushållet självständigt,
men det är tveksamt hur det har fungerat med maten senaste tiden och det visar
sig att hon har gått ner i vikt. Distriktssköterskan följer SveDems mall och
kontaktar biståndshandläggaren och arbetsterapeuten i kommunen. Ett
läkarbesök bokas också in och bedömningen görs att fullfölja en fullständig
basal utredning.
Under utredningstiden blir Hanna sämre och man ordnar en korttidsplats i väntan på annat boende. Man inväntar dock diagnosbesked innan det slutliga beslutet om annat boende tas.
När alla olika moment i utredningen är klara får Hanna diagnosen Alzheimers
sjukdom. Tack vare en fullständig basal utredning kan diagnosen specificeras
och hon erbjuds behandling med demensläkemedel. Hon erbjuds även antidepressiv behandling. Hanna längtar hem till katten och eftersom man sett en
förbättring hos Hanna på korttidsboendet gör man ett försök. Hanna får mer
hemtjänst och även dosdispenserade läkemedel. Arbetsterapeuten förser Hanna
med kognitiva hjälpmedel som hjälper henne att hålla reda på vilken dag det är
och om det är natt eller dag. Hanna får plats på dagverksamhet och tack vare
struktur på vardagen och rätt medicinering sover hon nu på natten. Hon kan bo
kvar i sin lägenhet med katten.
En strukturerad utredningsprocess med SveDem som mall gör att inget glöms
bort. Diagnosen gör att man kan ge rätt behandling och rätt stödinsatser av rätt
professioner. En demensdiagnos för Hanna gav henne möjligheten att bo kvar
hemma med sin katt.
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Minskat lidande i beteendemässiga och psykiska symptom vid demens
Under perioden har många personer med svåra symptom på BPSD fått ett minskat lidande och ett bättre liv. Berättelsen om Anna är en av många och utgör en
beskrivning av det arbetssätt som på kort tid fått spridning i hela landet:

Exempel
Anna 68 år vandrar runt och letar efter saker och personer. Hon har bristande
tids- och rumsorientering och har svårt att veta om det är dag eller natt. Hon
behöver mycket hjälp vid ADL och under sina oroliga perioder behöver hon ha

hjälp/guidning för att kunna äta. Anna är mycket motoriskt orolig kan bli arg
och har svårigheter att sova. Hon är rymningsbenägen och störande för övriga
boende. Extra personal sätts in på avdelningen. Vid den första NPI-skattningen
har Anna 84 poäng (se nedan) med maximala 12 poäng på vanföreställningar,
hallucinationer, agitation och ångest. Hon har även höga poäng på depression
och sömn.
Man går genom den checklista som finns i registret för tänkbara orsaker till
BPSD; Anna har lite nedsatt hörsel, annars hittar man inga kroppsliga orsaker
till Annas BPSD (ex smärta, onormalt blodtryck, infektion). Anna medicinerar
med neuroleptika för sina hallucinationer. De vårdåtgärder man ordinerar är
framför allt aktivering; att Anna ska vara delaktig i dagliga göromål på
boendet samt promenader, minst tre ggr/vecka. Maken är engagerad och går på
promenader med Anna.
Två månader senare mår Anna bättre, poängen på NPI-skalan har sjunkit till
10 (8 poäng på depression och 2 poäng på apati)
Anna fungerar bättre ADL mässigt, har blivit mer intresserad av att olika aktiviteter och träning. Hon har fått kognitiva hjälpmedel som underlättar hennes
tidsorientering. Maken har börjat ta hem henne över dagen. Anna är nu med på
gymnastik och aktiviteter enligt BPSD-planeringen. Hon börjar hjälpa till på
avdelningen med olika hushållsgöromål som att plocka ur diskmaskinen, diska
och duka bord. Neuroleptika minskas och Anna blir insatt på antidepressiv
medicinering
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Efter ytterligare två månader görs en ny NPI-skattning och Anna har då 0 poäng! MMT-test (minnestest) har förbättrats från 16 poäng till 20 poäng. Qualid
(skattning av livskvalitet) visar 13p (11 högsta livskvalitet 55 lägsta grad av
livskvalitet). Makarna nöjda och Anna får fortsätta med dag- eller helgpermissioner och sänkningen av läkemedel fortsätter.
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KAPITEL

Skillnad för
medarbetarna
Minskning av hot och våld inom demensvården.

I Kiruna har man arbetat in BPSD-registret i samtliga verksamheter. Vid uppföljning har hot och våldssituationer i äldreomsorgen minskat från 23 till 3 incidenter per kvartal. Liknande erfarenheter finns från flera kommuner.
Undersköterskans arbete blir synligt och respekterat
Att arbeta systematiskt med riskbedömningar för fall, undernäring, trycksår och
munhälsa synliggör undersköterskans arbete. Den viktiga information som
fångas i alla vardagens möten är ovärderlig för att följa upp effekter av läkemedelsbehandling och för att kunna ge en god omvårdnad.
Undersköterskan har också fått möjlighet till specialisering inom områdena
demens, vård i livets slut och rehabilitering.
Ökad arbetsglädje när teamarbetet fungerar
Varje gång vårdkedjan brister upplevs detta negativt i personalgruppen. Det
skapar frustration när systemet inte fungerar. Den ordning och reda som uppnås
när man kommer överens om arbetsrutiner, förtydligar yrkesroller och hittar en
bra struktur för arbetet bidrar till arbetsglädje och en bättre arbetsmiljö.
Möjlighet till kompetensutveckling
I många verksamheter kan det vara svårt för personalen att få möjlighet till
kompetensutveckling. Denna satsning har i praktiken inneburit att medarbetare
fått skräddarsydd utbildning som går att omsätta i vardagsarbetet och som bidrar
till bättre livskvalitet för sjuka äldre. Det är omvårdnadspersonal i kommunerna
som fått del av mest utbildning. Många utbildningar har också handlat om att
stärka samarbetet i teamet.
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Framgångsfaktorer

KAPITEL

Det gäller att bestämma sig
I och med att det finns tillgång till resultat för ett antal indikatorer på kommunnivå blir det synligt att det finns en stor variation i hur snabbt de nya arbetssätten sprids. En viktig faktor för om arbetet kommer igång är ledningens stöd. Det
gäller att bestämma sig för att man vill ha ett bättre resultat och att de evidensbaserade arbetssätten ska införas i alla verksamheter.
Ett exempel är att i de län där man på regionnivå tidigt tagit beslut om att vårdcentralerna ska registrera i SveDem har det också skett störst förbättringar.
Förbättringsarbete i ordinarie verksamhet
Nya arbetssätt har introducerats i den ordinarie verksamheten. När
medarbetarna kan följa sina egna resultat skapas incitament för ständiga
förbättringar i vardagen. Projekt har endast använts för att testa nya koncept i
liten skala.
Att efterfråga resultat gör skillnad
Det ingen frågar efter blir aldrig gjort. Att ledning/styrning efterfrågar resultat
är en framgångsfaktor i hela förbättringsarbetet. I Örebro som 2013 utsågs till
årets kvalitetskommun jobbar kommunledningen systematiskt med att fråga
efter resultaten och förbättringarna för de indikatorer som man kommit överens
om i verksamhetsplanen. Landstinget i Jönköpings län har under många år
arbetat in en kultur där resultaten systematiskt följs och visas upp på alla nivåer.
Utvecklingsledare fungerar som facilatorer
Forskare vid Karolinska Institutet har särskilt studerat utvecklingsledarnas betydelse för den snabba spridningen av kvalitetsregister. Deras tid och uppdrag
att ge stöd till verksamheterna utan att ta över ansvaret för förändringen har
tillsammans med kunskap om förbättringsarbete, register och metoder betytt
mycket för förverkligandet av länens handlingsplaner. Utvecklingsledarna har
också arrangerat utbildningar och erfarenhetsutbyten regionalt samt hjälpt till att
visa upp resultaten på ett begripligt och attraktivt sätt.
Nationell samordning behövs
SKL är en unik organisation som hanterar frågor inom samtliga välfärdsområden. De nätverk som stödjs av SKL har varit oumbärliga för att få något att
hända lokalt. Den dialog som ständigt pågår mellan företrädare för SKL och
medlemmarna utgör grunden för att de prioriteringar som görs innan överenskommelser tecknas upplevs som angelägna. Att lyssna och göra justeringar
under gång utan att för den skull sänka ambitionsnivån är avgörande för viljan
att förändra.
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Nationell samordning på SKL har skapat mötesplatser för erfarenhetsutbyte.
Programmet Ledningskraft är unikt i och med att det är första gången i SKLs
historia som chefer från primärvård, sjukhus och äldreomsorg från alla län möts
samtidigt i samma rum för att tillsammans arbeta med frågan om ett bättre liv
för sjuka äldre.
Ekonomiska incitament bidrar
Den prestationsersättning som kommuner och landsting kunnat få när de uppnått uppsatta mål har haft stor betydelse för att detta arbete prioriterats just nu.
Prestationsersättning är ett kraftfullt styrmedel med kända bieffekter och måste
därför hanteras med stor ödmjukhet och respekt. All kommunikation från SKL
har utgått från syftet att det ska bli bättre för sjuka äldre och att vårdens kvalitet
ska höjas. Mycket möda har lagts på att visualisera resultaten av arbetet och
skillnaden för sjuka äldre. Ekonomiska frågor har tonats ner så mycket som
möjligt.
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Hinder och Svårigheter

KAPITEL

Lagstiftning
När verksamheter börjar följa sina resultat och använda dessa för att förbättra
sin verksamhet uppkommer en del juridiska problem eftersom lagstiftningen
kan tolkas på olika sätt och ännu inte hunnit justeras för att stödja bästa möjliga
kvalitet. Det finns också en naturlig konflikt mellan personlig integritet och
vårdens önskan att följa upp resultat som måste hanteras för största möjliga
nytta.
Datainspektionen har under perioden kritiserat tre kommuner för hur de hanterat
frågan om medverkan i kvalitetsregister för personer med nedsatt beslutsförmåga. Hösten 2014 ändrades lagen. Därmed kan även personer med nedsatt
beslutsförmåga få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen i vården.
IT-stöd
Den kritik som kommit från medlemmarna handlar nästan uteslutande om administrativt merarbete för att kunna medverka i kvalitetsregister. Vid satsningens start fanns förväntningar om att integration mellan journal och register relativt snabbt skulle kunna minska administration och dubbelarbete. Detta arbete
har varit fyllt av hinder och svårigheter trots intensiva ansträngningar. Ännu
finns ingen snabb lösning i sikte.
De register som kommit längst är Senior alert och SveDem. Integrationsarbete
mellan SveDem och Norrbottens journalsystem VAS har initierats. Det tekniska
arbetet utförs av UCR. SveDem har även anpassats till Nationellt fackspråk och
Snomed CT, för att kunna erbjuda andra journalleverantörer möjlighet att
integrera sina system med SveDem.
Arbete pågår också för att hitta en bra lösning för riskbedömning i Senior alert
för kommunernas journalsystem.
Brister i IT-stöd för informationsöverföring mellan sjukhus, primärvård och
äldreomsorg är ett stort problem. NPÖ har ännu inte uppfyllt de förväntningar
som finns på en plats där viktig information enkelt kan delas mellan olika vårdgivare.
Dagligen rapporteras avvikelser i läkemedelsprocessen eftersom det saknas en
nationell, enhetlig läkemedelslista. Tekniska problem med att implementera
Pascal har försenat införandet av Nationell Ordinationsdatabas (NOD). De listor
över aktuella recept som apoteken tillhandahåller bidrar till att ytterligare förvirra bilden.
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Budget- och redovisningsregler
Statliga budgetregler försvårar möjligheterna att arbeta långsiktigt med ekonomisk stimulans. En överenskommelse kan på grund av budgetprocessen aldrig
beslutas förrän i december strax innan den ska träda i kraft och beslutade medel
ska sedan förbrukas under innevarande år. Det är inte möjligt att föra över medel till nästa räkenskapsår. För att påbörja ett nytt arbete behövs minst 6 månader för planering och rekrytering av personal innan arbetet kan komma igång
ute i verksamheterna. Överenskommelser behöver vara långsiktiga och aviseras
i god tid för att förbättringsarbetet ska kunna bedrivas på ett meningsfullt sätt.
Hur prestationsersättning som intjänats ska fördelas är en fråga för respektive
huvudman. I överenskommelserna 2013 och 2014 har en särskild skrivning
införts kring att medlen är avsedda att investeras i kommande förbättringsarbete.
Många parallella prioriteringar som inte hänger samman
Det finns ett stort intresse i kommuner och landsting för att förbättra vård och
omsorg men det pågår så många parallella initiativ att det kan vara svårt för en
kommun och ett landsting att förstå hur de olika satsningarna hänger ihop och
vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda.
Det finns ett behov av förbättrad kommunikation mellan de olika överenskommelserna och även av en prioritering och förpackning av innehållet så att det
blir begripligt och hanterbart för mottagaren.
Privata vårdgivare var svåra att nå med information
I och med att det blivit en ökad mångfald av utförare i kommunal omsorg och i
primärvård finns behov hos huvudmännen av att se över hur information om
nationella satsningar kan nå även privata vårdgivare. Den design som valts har
inte exkluderat privata vårdgivare från att delta i förbättringsarbetet. Famna har
från början deltagit i arbetet och deras medlemmar är mycket engagerade i arbetet. Vårdföretagarna kom med i arbetet 2012 och därefter har medverkan från
alla privata aktörer ökat snabbt. Särskilda resurser har avsatts i överenskommelsen för utvecklingsstöd via Famna och Almega.
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Mer utveckling för
sjuka äldre

KAPITEL

Inom ramen för överenskommelsen med staten kring sammanhållen vård och
omsorg har även följande delarbeten ingått.

Psykisk ohälsa
Ett australienskt material, Mental Health First AID (MHFA) har omarbetats för
att kunna användas för äldre. Därefter har 105 instruktörer utbildats, som i sin
tur utbildat 1 172 förstahjälpare.
Centrum för evidensbaserad psykosociala insatser (Lunds universitet) har
genomfört en pilotstudie/utvärdering med baseline och uppföljning efter 6
månader av de som blev förstahjälpare under perioden nov–dec 2013.
Följande resultat har visats:
•
•
•
•

Signifikant ökad kunskap om psykisk ohälsa hos äldre
Signifikant bättre beredskap att hjälpa en person i olika kristillstånd
Signifikant ökat hjälpbeteende vid kontakter med personer med psykisk
ohälsa
Signifikant mer positiva attityder till personer drabbade av psykisk
ohälsa.

Kvalitetssäkrad välfärd
Det fördjupade projektet kring att kvalitetssäkra välfärden inom äldreomsorgen
och primärvården påbörjades under 2012. Syftet var att kommuner, landsting
och regioner skulle utveckla system, rutiner och arbetssätt som leder till
kvalitetssäkring av tjänsterna oavsett vem som utför dem.
Aktiviteter och resultat
Nätverk
Under perioden har projektet drivit nio nätverk med 86 kommuner som arbetat
med förbättringar av sin uppföljning. Fokusområden har varit utveckling av
uppföljningsmetoder och att få ledningssystemet (SOSFS) på plats. För
deltagande kommuner har det inneburit förbättringar av systematik, metoder
och förankring på hemmaplan, exempelvis framtagande av uppföljningsplaner
och prioriteringar i uppföljningen.
För landstingen har stödet utgått från SKLs vårdvalsnätverk. En kartläggning av
hur landsting/regioner följer upp primärvården har genomförts och under
ledning från projektet mynnat ut i ett förslag till basmodell för uppföljning.
Basmodellen har förankrats och implementeras nu i landsting och regioner.
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Enskilt stöd
Under perioden har 52 kommuner fått enskilt stöd i form av besök på plats eller
via telefon och e-post. Fokusområden har också här varit
kvalitetsledningssystem och uppföljningsmetoder.
Kunskapsspridning
Stödet har utgått från en modell för uppföljning som ligger till grund för
kunskapsspridning: Analysera nuläge -> Planera och prioritera -> Samla in
resultat -> Bearbeta och analysera -> Åtgärda och återkoppla.
Under perioden har SKL utifrån delarna i modellen arrangerat 16 seminarier
varav sju även har webbsänts. Seminarierna har nått ut till 222 kommuner och
flertalet landsting. I snitt har 85 procent av deltagarna varit nöjda och uppgett
sig ha nytta av innehållet. 99 procent av webbdeltagarna kan delta igen.
Stödverktyg, skrifter, filmer och metodstöd har tagits fram för samtliga steg i
uppföljningsmodellen ovan. Prioriteringsstödet har 315 användare.
Egenvärdering för uppföljning och kontroll har användare i 165 kommuner och
samtliga landsting/regioner.
Under 2013 lanserades webbplatsen ”Uppföljningsguiden”
http://www.uppfoljningsguiden.se/ där allt stöd finns samlat. Dessutom finns
här goda erfarenheter och exempel att ta del av och hämta hem. Responsen har
varit mycket positiv och webbplatsen är välbesökt. Guiden har också bidragit
till tvärkontakter mellan kommuner.
Våra erbjudanden och aktiviteter har totalt nått ut till 235 av landets kommuner
och samtliga landsting/regioner.
Uppsala Universitet har fått i uppdrag att göra en nationell undersökning om
uppföljningen av äldreomsorgen i landets kommuner.

Läkemedelsutbildning
Jobba säkert med läkemedel är en webbaserad utbildning, riktad till medarbetare i hemtjänst och äldreomsorg inför delegering. Utbildningen blir klar i
mars 2015 och erbjuds kostnadsfritt. Den kommer att finnas tillgänglig via
Kunskapsguiden och Svenskt Demenscentrum.

Uppdrag Kunskap13
I samarbete med Vårdalinstitutet och Bodil Jönsson, professor emerita, har 20
seniorer med bakgrund från ett arbetsliv inom vård och omsorg fått möjlighet
att strukturera och fördjupa sin kunskap under akademisk ledning. Syftet var att
ta tillvara seniorers kunskap och långa erfarenhet till gagn för en bättre vård och
omsorg av mest sjuka äldre. I kurslitteraturen ingick The mature mind av Gene
D Cohen.14 Genom Bättre liv har en översättning till svenska blivit möjlig. Den
mogna människan är bokens svenska titel.

13

Jönsson, B (red.) Uppdrag Kunskap – seniorer utvecklar vård och omsorg
(2014) Vårdalinstitutet med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting.
14
Cohen, G.D. (2005) The Mature Mind – The positive power of the aging
brain. Svensk översättning (2014) Den mogna människan. Brombergs.
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Passion för livet
Passion för livet ska ge seniorer kunskap och verktyg för att själva kunna skapa
sig ett hälsosamt liv. Meningen är att engagera seniorerna att själva ta aktivt
ansvar för ett förebyggande levnadssätt.
Arbetssättet Passion för livet går ut på att en grupp seniorer träffas vid sex till
tio tillfällen, så kallade Livscaféer, för att under ledning av utbildad handledare diskutera och fundera över olika delar av sitt liv. Bättre liv för sjuka äldre
har bidragit med medel för att öka spridningen. Programmet vann europeiska
kvalitetspriset ”Social innovation in ageing ” 2014.

Program för ST-läkare
ST-läkare har inom ramen för sin utbildning ett mål (Mål 20) som handlar om
att leda och genomföra ett förbättringsarbete som ska vara sin verksamhet och
patienter till gagn. Syftet var att bygga vidare på den redan existerande
erfarenheten av förbättringsprojekt och det utrymme som finns för varje STläkare och utveckla ett nytt sätt att stödja förbättringsarbete. 42 läkare deltog
och programmet var kopplat till Ledningskraft.

Försöksverksamheter
Under tre år fick 19 försöksverksamheter kring sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre medel för test och utveckling. En sammanfattande
beskrivning av arbetet har publicerats, 19 sätt att samverka bättre.

Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre
Får att få ett basläge kring problembilden genomförde SKL vid arbetets start
med hjälp av 12 landsting och 29 kommuner en omfattande kvalitativ
uppföljning av multisjuka äldre. 298 äldre personer och deras närstående
intervjuades1516. Register- och journaldata samlades in liksom uppgifter om
läkemedelsanvändning och kostnader för vård och omsorg. Resultaten finns
samlade i en nationell rapport, Bättre liv för sjuka äldre - en kvalitativ
uppföljning17 som publicerats i januari 2012. Metodiken att följa upp vårdens
samlade resultat genom att fråga den äldre själv har vidareutvecklats.
Webbkollen används flitigt ute i landet för att följa att förbättringsarbetet
verkligen får avsedd effekt.

15

Gurner, U. (2011) Utanför sjukhuset – en kvalitativ studie. Sveriges
Kommuner och Landsting.
16
Applikation standardkostnader för uppföljning av multisjuka äldre. Rolf
Bowin och Dag Norén, Health Care Management. Oktober 2011
17

Bättre liv för sjuka äldre – en kvalitativ uppföljning. Maj Rom, Ulla Gurner,
Rolf Bowin, Dag Norén och Health Navigator. Januari 2012. ISBN: 978-917164-763-4.
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Brytningstider i vård
och omsorg

KAPITEL
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Samtidigt med satsningen på Bättre liv för sjuka äldre har flera viktiga
parallella arbeten pågått. Den viktigaste handlar om en ny patientlag som syftar
till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens
integritet, självbestämmande och delaktighet. Det handlar också om en ny
medvetenhet om att vårdens tjänster bättre behöver anpassas till individens och
befolkningens behov och att vårdens processer kan effektiviseras och bli mer
värdeskapande. Att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada och att
rehabilitera är viktiga uppgifter som kan göra vård och omsorg mer proaktiv.
När det gäller vård i livets slut handlar det inte alltid om att göra allt som är
möjligt utan att i samspel med den äldre fokusera på livskvalitet.
Denna satsning har bidragit till att flytta referenspunkter. En sammanställning
över de viktigaste finns i nedanstående tabell.

Då

Nu

Vi gör som vi alltid har gjort.
Ad hoc – vi tar det som det
kommer
Reaktiv – vi tar det när det
kommer
Tro. Arbeta på känsla.

Vi arbetar utifrån bästa
Strukturerat och
systematiskt
Proaktivt och förebyggande

Från organisation till person

Organisationsfokus

Den äldres fokus, individens
behov

Från att tala om till att tala
med – seniorer och
närstående som aktiva
medskapare.

Den äldre ett objekt

Den äldre ett subjekt

Skapa värde

Vad har du för diagnos? Följer
ett vårdprogram.

Hur ser din situation ut? Vad
är viktigt för dig?

Se hela människan

Delar och stuprör

Helhet

Arbetssätt
Evidensbaserat
Ordning och reda
Steget före
Från tro till att veta

Mäta och följa upp. Koll på
läget. Kvalitetsregister.
Indikatorer. Öppna
jämförelser.

Kultur
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Vi är på rätt väg men det är mycket kvar att göra
Den äldres behov är utgångspunkten i planeringen
Vad är viktigt för dig? Att utgå från den sjuka äldre personen och dennes behov
är nödvändigt för att kunna nå goda resultat och att använda de gemensamma
skattemedlen effektivt. Synsättet att vi är olika som individer gör att
vårdplanerna måste vara individuella och arbetas fram i samverkan mellan
personal och den äldre och dennes närstående. Att göra allt som är möjligt är
inte alltid värdeskapande. Genom att involvera den vi är till för i processen ökar
också möjligheten till att ta vara på den inneboende, läkande kraft som finns i
varje människa.
Det finns ett stort behov av att förbättra användningen av samordnad individuell
plan (SIP) inom äldrevården.
En ny tjänstedesign
Individuell planering där den äldre är delaktig i processen ställer också krav på
en annan tjänstedesign än den som utgår från organisationerna och deras
produktkataloger.
Det är möjligt att arbeta på ett annat sätt och samtidigt nå bättre kvalitet till
lägre kostnad. För närvarande pågår ett stort antal lovande initiativ som bygger
på interprofessionella team. Förutsättningarna för att sprida och vidareutveckla
dessa arbetssätt behöver förbättras.
Vård och omsorg i hemmet
Möjligheterna för äldre att bo kvar hemma ökar och kommer att fortsätta öka i
takt med att fortsatta medicinska och tekniska lösningar utvecklas.
Kommunerna har tagit över ansvaret för hemsjukvården i hela landet utom i
Stockholms län. Läkarinsatser tillhandahålls fortfarande från landstinget. Detta
ställer stora krav på fungerande samspel med goda rutiner. Undersköterskan
som arbetar närmast den äldre personen har kunskap som behöver tillvaratas
bättre. Samtidigt måste personal i kommunal vård och omsorg alltid ha snabb
tillgång till läkare som kan göra bedömningar och även hembesök när det
behövs.
Bättre liv för sjuka äldre har bidragit till stora framsteg av vård och omsorg i
SÄBO. Nästa steg är att genomföra förbättringar i det ordinära boendet. Det
handlar om förebyggande arbete, att skapa trygghet och att på ett individuellt
och optimalt sätt behandla kronisk sjukdom. Samarbetet med närstående är viktigt.
Ingen på sjukhus i onödan
Sjukhus är en riskmiljö för sköra äldre. Fallskador, trycksår, vårdrelaterade
infektioner och förvirring är några vårdskador som ofta drabbar äldre på
sjukhus, inte sällan med ödesdigra konsekvenser. Förebyggande arbete och
möjligheter till akutsjukvård i hemmet är viktiga utvecklingsområden som
behöver prioriteras. Goda exempel finns.
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Personer med kroniska sjukdomar måste vara välinformerade om behandling
och signaler de ska vara uppmärksamma på. De behöver också ha enkla vägar
att kommunicera med vården. Ett direkttelefonnummer till en sköterska skapar
mycket trygghet. Hjärtsvikt och KOL är två vanliga sjukdomar som idag leder
till många undvikbara vårdtillfällen och även återinskrivningar på sjukhus inom
30 dagar.
Rehabilitering
Rehabilitering efter sjukdom och skada är viktigt för att kunna återgå till ett
självständigt liv. Höftfraktur och stroke är vanliga orsaker till att äldre
människor idag blir beroende av andra. Metoder för rehabilitering finns som
behöver användas mer. Ingen ska behöva vara hjälplös i onödan.
Teknik i äldres tjänst
Ny teknik utpekas ofta som en viktig möjlighet att förbättra och effektivisera
vård och omsorg. Ökad integritet, självständighet och trygghet för den äldre
personen är möjligt att nå redan idag. När personalen får teknikstöd att göra rätt
från början kommer kvalitet och säkerhet i vård och omsorg att öka. Tiden är nu
mogen för att höja tempot i detta arbete.
Standardiserade, strukturerade och förebyggande arbetssätt
Att ligga steget före och att arbeta på ett strukturerat och evidensbaserat sätt
innebär att vårdprocessen innehåller samma steg varje gång. Detta är standard
på varenda barna- och mödravårdscentral. Så har Sverige också bland världens
bästa resultat vad gäller överlevnad och hälsa för mor och barn.
Kvalitetsregistret Senior alert stödjer ett standardiserat arbetssätt som innebär
att förebyggande åtgärder sätts in varje gång en risk konstaterats. Spridningen
av arbetssättet har varit snabb med hjälp av prestationsersättning.
Nu gäller det att hålla i arbetet, förbättra orsaksanalyserna och öka kvaliteten på
insatta åtgärder.
Med struktur och systematik kan vården till äldre förbättras. Variationen i
resultat minskar och golvet för lägsta nivå kan successivt höjas.
Gå från några till alla
Målet att nå all personal som arbetar med vård och omsorg till sjuka äldre är
högt ställt och det är ännu mycket kvar att göra innan de nya arbetssätten är
vardag i alla verksamheter. Det påbörjade arbetet behöver få fortsatt stöd och
uppmuntran.
Styrning och ledning med utgångspunkt från resultat
Det finns många vägar som leder till målet men hur vet vi att den väg vi valt
leder oss dit? Det är en viktig fråga att regelbundet ställa sig. Att följa resultat
på ett systematiskt sätt är ännu inte naturligt för alla och behöver fortsatt stöd.
Att tillhandahålla relevanta resultat på ett samlat, enkelt och attraktivt sätt är en
annan uppgift som SKL har ett stort ansvar för. Resultaten måste vara aktuella
och uppdateras minst månadsvis för att kunna användas för att stödja förbättringsarbete. I kvalitetsportalen, www.kvalitetsportal.se kan chefer och ledare
och andra intresserade få en samlad bild av resultaten.
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Det är alltid möjligt att hitta mätbara mål som kan beskriva åtminstone delar av
en verksamhet. Genom mäta och följa upp fås kunskap om vad systemet faktiskt
levererar i motsats till vad man tror att det levererar. Denna kunskap kan användas till att sätta mål och arbeta med förbättringar men också för prioriteringar
och jämförelser.
Mått och indikatorer behöver ständigt vidareutvecklas och förfinas för att vara
så relevanta som möjligt men kan aldrig säga allt om en verksamhet.
Kompletteringar måste göras med kvalitativa uppföljningsmetoder och med
patientrapporterade resultat.
Gemensam styrning och ledning behöver fortsatt stöd
Som ett grundläggande krav i satsningen har kommuner och landsting i alla län
hittat sitt eget sätt att organisera gemensam styrning och ledning inom äldreområdet. Mötesplatser finns på politisk nivå och på tjänstemannanivå. En handlingsplan för det gemensamma förbättringsarbetet arbetas fram årligen. Det
handlar om lös samverkan med dialog på ett strukturerat sätt. Nödvändiga beslut fattas hos varje huvudman inom ordinarie linjeorganisation eller i
gemensamma forum för beslut.
För effektiv resurshantering krävs helhetsperspektiv. Samverkan mellan huvudmännen är en nyckelfråga för SKL som bär ett stort ansvar för att denna
positiva utveckling fortsätter.

Det ser kaotiskt ut men det finns ett mönster

73

Referenser och publikationer
1. Prestationsbaserade insatser för äldre 2010-2012 (S2010/1130/ST)
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre:
2012 (S2011/11027/FST)
2013 (S2012/8765/FST)
2014 (S2013/8803)
2. De mest sjuka äldre enligt Socialstyrelsens avgränsning. Artikel 201110-20
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18470/
2011-10-20.pdf
3. Delrapport 5 – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre,
uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL.
Publikationsnummer 2014:105
4. Bättre liv för sjuka äldre – Lärdomar från en nationell satsnings upplägg
och arbetssätt för att stödja förändring. Monica E. Nyström, Helena
Strehlenert, Elisabet Höög. December 2014
5. Bättre liv för sjuka äldre, Analysrapport om Sammanhållen vård och
omsorg. Nr (1) 2012, Nr (2) 2013, Nr (3) 2014.
6. Ledningskraft – Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig
förändring, ISBN: 978-91-7585-165-5
Ledningskraft – Designing managerial support in large-scale change
manage- ment. ISBN: 978-91-7585-210-2
7. Bilaga 1. Awes, A. Artikelserie – Bättre liv för sjuka äldre
8. 19 sätt att samverka bättre – En rapport om försöksverksamheter för de
mest sjuka äldre 20110 -2013. ISBN: 978-91-7585-009-2
9. Närvården i västra Skaraborg – Utvärdering och ekonomisk analys av
Närsjukvårdsteamet, Mobila palliativa teamet och Mobil
hemsjukvårdsläkare. Slutrapport till Sveriges Kommuner och
Landsting, 25 november 2013.
10. Trygg Hemgång i Ronneby Utvärdering och ekonomisk analys av ett
tjänstekoncept Slutrapport till Sveriges Kommuner och Landsting HCM
Health Care Management Rolf Bowin Dag Norén 17 mars 2014
11. 19 sätt att samverka bättre – En rapport om försöksverksamheter för de
mest sjuka äldre
12. Eklund, L, Lundberg, S, Henriksson, P. (2013) Multi7, Sammanfattande
rapport av pilotprojektet ”Trygg och säker utskrivning från sjukhus”
13. Jönsson, B (red.) Uppdrag Kunskap – seniorer utvecklar vård och
omsorg (2014) Vårdalinstitutet med stöd av Sveriges Kommuner och
Landsting.
http://uppdragkunskap.se/wpcontent/uploads/2014/09/UppKun_Bok_hela_140925_webb.pdfSlutrap
port
74

14. Cohen, G.D. (2005) The Mature Mind – The positive power of the
aging brain. Svensk översättning (2014) Den mogna människan.
Brombergs.
15. Gurner, U. (2011) Utanför sjukhuset – en kvalitativ studie. Sveriges
Kommuner och Landsting.
16. Applikation standardkostnader för uppföljning av multisjuka äldre. Rolf
Bowin och Dag Norén, Health Care Management. Oktober 2011
17. Bättre liv för sjuka äldre – en kvalitativ uppföljning. Maj Rom, Ulla
Gurner, Rolf Bowin, Dag Norén och Health Navigator. Januari 2012.
ISBN: 978-91-7164-763-4.
Överenskommelser
Prestationsbaserade insatser för äldre:
2010-2012 (S2010/1130/ST)
Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre:
2012 (S2011/11027/FST)
2013 (S2012/8765/FST)
2014 (S2013/8803)
BILAGOR
Bilaga 1 - Artikelserie, Bättre liv för sjuka äldre
Bilaga 2 - Uppföljning utvecklingsledare
Bilaga 3 - Senior alert utbildningar
Bilaga 4 – Vetenskapliga publikationer

Produktioner från SKL
Skrifter
Resultatrapport 2012, 2013
Analysrapport 2012, 2013, 2014
Bättre liv för sjuka äldre – en kvalitativ uppföljning. Maj Rom, Ulla Gurner,
Rolf Bowin, Dag Norén och Health Navigator. Januari 2012. ISBN: 978-917164-763-4.
Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser
19 sätt att samverka bättre – En rapport om försöksverksamheter för de mest
sjuka äldre 20110 -2013. ISBN: 978-91-7585-009-2
Ledningskraft – Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring,
ISBN: 978-91-7585-165-5
75

Ledningskraft – Designing managerial support in large-scale change management. ISBN: 978-91-7585-210-2
Bättre liv för sjuka äldre – stora förbättringar på kort tid. ISBN: 978-91-7585225-6
A Better Life for Elderly Sick People – Major improvements over a short time.
Filmer
Förbättringar som gör skillnad – Hur systematiskt arbete med kvalitetsregister
ger bättre resultat för den äldre, Svensk och engelsk version.
Viktigt när jag blir gammal – om Ingeborg, 93 år. Svensk och engelsk version.
Margaretas väg – Margareta, 77 år, berättar om sin situation. Svensk och
engelsk version.
Jobba säkert med läkemedel – Rut, 91 år, berättar. Svensk och engelsk version.
SIP på 3 minuter – Samordnad Individuell Plan
Alla filmer kan ses via www.youtube.com/user/SKLkommunikation.

E-utbildning
Jobba säkert med läkemedel –
Utbildningen finns på demenscentrum.se/webbutbildningar och
kunskapsguiden.se/utbildning

Artiklar från Karolinska Institutet på uppdrag av SKL
Nyström, M.E, Strehlenert, H, Höög, E. (2014) Bättre liv för sjuka äldre –
Lärdomar från en nationell satsnings upplägg och arbetssätt för att stödja
förändring. Sveriges Kommuner och Landsting
Nyström, M.E., Strehlenert, H., Hansson, J., Hasson, H. (2014). Strategies to
facilitate implementation and sustainability of large system transformations: A
case study of a national program for improving the quality of care for the
elderly people. BMC Health Services Research, 14 (1):401. DOI: 10.1186/14726963-14-401.
Strehlenert, H., Sundberg L, Nyström, M.E., Hasson, H. (2014). Evidenceinformed policy formulation and implementation: Comparative case study of
two national policies for improving health and social care in Sweden. Submitted
manuscript.
Kunskapsunderlag
Odén, B. (2012) Äldre genom tiderna – åldrande och äldrepolitik som en
historiker ser det. Carlssons
Kahneman, D. (2012) Tänka, snabbt och långsamt. Svenska.
Heath, C, Heath, D. (2010) Made to stick: why some ideas survive and others
die Random House International Edition
Eksell, J, Thelander, Å (red.) (2014) Kvalitativa metoder I strategisk
kommunikation Studentlitteratur.
76

Falkheimer, J, Heide, M. (2007) Strategisk kommunikation – En bok om
organisationers relationer. Studentlitteratur.
Larsson, L. (2008) Tillämpad kommunikationsvetenskap. Studentlitteratur.
Heide, M, Johansson, C, Simonsson, C. (2005). Kommunikation &
organization. Liber.
Palm, L. (2006) Kommunikationsplanering. Studentlitteratur.
Johansson, C, Heide, M (red.) (2008) Kommunikation i förändringsprocesser.
Liber.
Publikationer från andra organisationer och myndigheter
Regeringskansliet
Äldresatsningen: Fyra år med fokus på d mest sjuka äldre, Eva Nilsson
Bågenholm, Regeringskansliet. Artikelnr: S2014.026
Statskontoret
Delrapport 1 - Uppföljning av prestationsbaserat statsbidrag till insatser för
äldre. ISBN: 978-91-7220-713-4
Delrapport 2 – Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre, uppföljning
av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. ISBN: 978-91-7220-753-0
Delrapport 3 – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre,
uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. ISBN: 978-917220-798-1
Delrapport 4 – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre,
uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL. ISBN: 978-917220-820-9
Delrapport 5 – Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre,
uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen och SKL.
Publikationsnummer 2014:105
Överenskommelser som styrmedel. ISBN: 978-91-7220-866-7
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
Medicinsk vetenskap & praxis nr 2/2014 – Uppdrag: förbättra för sjuka äldre
Implement Consulting Group
Rapporten Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte. Dag
Noren. Februari 2015

77

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Arbetet med Bättre liv för sjuka äldre har möjliggjorts genom
ramöverenskommelser mellan Sveriges Kommuner och Landsting och
regeringen om Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre,
där årliga överenskommelser träffats under perioden 2010–2014.
Vid satsningens start 2010 genomfördes en intervjuundersökning av
nästan 300 sjuka äldre med stor konsumtion av vård och omsorg. De
berättade om ett system där det var lättare att ringa efter ambulans och
åka till sjukhus än att få en tid på vårdcentralen. Var femte sjuk äldre som
skrevs in på sjukhus blev återinskriven inom 30 dagar. Användningen av
läkemedel var hög liksom antalet läkemedel som förskrevs samtidigt
Idag, fem år senare, arbetar personal i vård och omsorg med nya
standardiserade, gemensamma och evidensbaserade arbetssätt.
Systematiska skattningar och riskbedömningar gör att förebyggande
åtgärder sätts in och det är möjligt att följa viktiga resultat i realtid.
Förbättringsarbetet som sker i den ordinarie verksamheten ger resultat.
Lust att lära och förbättra växer fram när teamet tillsammans reflekterar
kring sina resultat.
Det är möjligt att göra stora förbättringar på kort tid!
Detta är slutrapporteringen av överenskommelsen om en Sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre 2012 -2014. Vissa delar berör även tidigare
överenskommelser från 2010 -2011. Den ekonomiska redovisningen sker separat till
Kammarkollegiet i enlighet gällande beslut.
Upplysningar om innehållet
Maj, Rom, maj.rom@skl.se
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2015
Text: Maj Rom, Pernilla Askenbom, AnneMarie Awes
Produktion: Lena Grönros, Reko, SKL
Tryck: LTAB Tryckeri
Statistiska underlag kommer från respektive kvalitetsregister, Socialstyrelsen och SKL. Aktuella data kan
hämtas från www.kvalitetsportal.se.
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Vård och omsorg
AnneMarie Awes

Artikelserie från Bättre liv för sjuka äldre
Här presenteras ett urval av de artiklar som skrivits för att sätta ord på och visa resultat
och arbete bakom statistiken, något för både känslan och logiken. Om vardagen i vård
och omsorg och förbättringsarbete som gör skillnad.

Preventivt arbetssätt
Solna sticker hål på myter

Nu kan vi stolt visa för hela Sverige vad vi gör. Vi kan slå hål på
myter som att de gamla svälter när de flyttar in på särskilt boende för
äldre.
Annette Arnkil är medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, i Solna stad och är både stolt
och glad över att kvalitetsregistren gör det möjligt att svart på vitt visa hur det står till inom
äldreomsorgen.

Jobbigt men nödvändigt
- Först av allt: Vi gör det här för att de gamla ska ha det bra, det får man aldrig tappa ur
sikte. Ett visst mått av slit har det varit att motivera personalen.
- Men nu tror jag alla upptäckt hur himla bra det är. Vi har ju hållit på med
riskbedömningar i många år. Men nu finns registret och vi ser resultat på ett annat sätt,
säger hon.
I Solna är det framförallt sjuksköterskorna som registrerar, och de har en del synpunkter.
- Dom säger till mig att ”du vill ju bara att vi ska sitta framför en dator och registrera”. Jag
försöker säga att de faktiskt kan överlåta själva hantverket till någon annan, kanske
nattpersonalen. Men vi sjuksköterskor har kanske lite svårt att lämna ifrån oss ansvar…

Satsar pengar på utbildning och teamarbete
Solna stad fick drygt 700 000 kronor i prestationsersättning för 2011 års arbete. 90
procent av pengarna går tillbaks till verksamheterna, fördelat på hur flitiga de varit med
Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
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riskbedömningar och registreringar i Palliativregistret och Senior Alert. De resterande
pengarna ska användas till gemensamma utbildningar i teamarbete när det gäller att ge
god vård i livets slut och att minska risker för fallolyckor, undernäring och trycksår.
- Man kan ju inte dela ut pengar hur som helst, så verksamhetscheferna har i en ansökan
beskrivit hur de genom till exempel utbildning och teamarbete kan höja kvaliteten när det
gäller vård i livets slut och att utföra riskbedömningar. Man vill även bli bättre på
munhälsa.
Annette har betonat vikten av att sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster
behöver vidareutbildning.
- Bara en procent av sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården i Sverige har
specialistutbildning. Men tack vare pengarna kan nu fler utvecklas. Jätteviktigt! Vi vill ju
ha dem kvar och göra det möjligt för dem att utvecklas, säger hon.

Samarbete och dialog är ett måste
Annette är trygg och lugn med att det som kommunen kan göra också genomförs. Men
när det kommer till sådant som kräver samarbete med landstinget är hon orolig.
- Vi har alldeles för lite läkarresurser. Och primärvården, var är den? Vi har 9 boenden
med 600 platser. Läkaren kommer en till två gånger per vecka beroende på hur många
som bor på äldreboendet och om det finns platser för korttidsvård. Hur ska man hinna
med brytpunktssamtal i rätt tid? Och läkemedelsgenomgångar som ska ske inom ett
dygn?
Som på alla andra ställen är de som flyttar till Solnas särskilda boende svårt sjuka och
många har inte lång tid kvar.
- Vem tittar på vårdtyngden och avgör utifrån det hur mycket läkarresurser som behövs?
Ingen. Det kommer bli väldigt svårt att klara målen för brytpunktssamtal och bättre
läkemedelsanvändning. Och då blir det Solna stad som får stå där med skammen.
Annette är helt på det klara med att samarbete behövs.
- Men hur? Vem har bollen? Det tar tre minuter med blåljus till Karolinska sjukhuset, men
ingen dialog. Det måste finnas ett samarbete där man sitter runt ett bord och ser varandra
i ögonen. Men jag vet inte hur det ska gå till.
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Munnen viktig i Alvesta
I Alvesta har man bestämt sig: Vi ska bli jättebra på munhälsa.
Drivande kraft heter Arnold Lennartsson, sjuksköterska och Senior
alert-samordnare på en del av sin arbetstid.
- Nu har vi jobbat på bra med riskbedömningarna för fall, trycksår och undernäring, och
det är dags att ta itu med munhälsan.
Strategin var att gå via cheferna och Arnold hade noga tänkt efter hur det skulle gå till.
- Dels ville jag ha särskilda munhälsosombud, två per delenhet. Dels ville jag också att
det skulle vara lätt och praktiskt för dem, både att utföra bedömningen, men framför allt
att omgående kunde sätta in eventuella åtgärder.

Möte med chefer
Han fick komma till ett möte med alla enhetschefer.
- Hela natten innan låg jag och funderade på hur jag skulle lägga upp det. Och så fick jag
inget mothugg, alla tyckte det var jättebra. Jag blev nästan irriterad!
Munvårdskorgen blev lösningen på det praktiska.
- När man gör en bedömning, kanske man kommer fram till att den äldre skulle må väl av
en extramjuk tandborste, något att smörja in läpparna med, kanske klorhexidin med fluor
att skölja med. Om den som utför bedömningen då ska skriva ner det på en lapp, be att
anhöriga eller samordnaren vid tillfälle ska gå till apoteket och fixa det… risken är stor att
det inte blir av, säger Arnold.

Bedömning och åtgärd direkt
Istället lyckades han utverka att få använda 50 000:- av 2012 års prestationsersättning för
att köpa in och utrusta små plastbackar med allt nödvändigt.
- Varje munhälsoombud har en sådan, så hittar man någon som behöver något speciellt,
kan man omedelbart erbjuda det.
När de pengarna tagit slut tror Arnold att omsorgstagarna eller anhöriga själva kommer
att vilja köpa det som behövs.

3 (73)

2015-03-23

Vårt dnr:
09/5304

- Vi ser ju redan nu att anhöriga säger att ”Jaha, är det den där tandkrämen som är bra,
då ska jag köpa det nästa gång”. Och den som en gång använt en mjuk tandborste vill
absolut inte återgå till en hård.

Tog kontakt med folktandvården tidigt
Arnold tog också tidigt kontakt med Folktandvården.
- Jag visste att de hade fått anslag för att utbilda omsorgspersonal. De blev eld och lågor
när jag ringde, det var första gången någon hade frågat efter deras tjänster.
Hittills har fyra tretimmarskurser med sammanlagt ett fyrtital ombud hållits.
- En fantastisk utbildning. Tre jätteduktiga tandhygienister undervisade i en halv dag. Och
den återkoppling jag fått från omvårdnadspersonalen har varit enastående, de är
supernöjda.

Känslig fråga
Att gå in i munnen på en annan människa kan vara känsligt och är väldigt intimt. Hur har
omvårdnadspersonal och omsorgstagare reagerat?
- Till att börja med ingår det i kursen att alla ska utföra munhälsobedömning på varandra,
det ger en bra känsla. Och de har fått lära sig att vara professionella. Det bidrar mycket
att de använder en riktig munspegel och inte en blank sked eller något, säger
Arnold. Munhälsosatsningen har precis startat, så några resultat finns ännu inte att visa
upp.
Framåt maj blir det ett uppsamlingsmöte för att se vad som fungerar och vad som
behöver förbättras. Om det saknas något i korgarna eller om det är något som inte går åt.
- Det har också varit en del trassel med registreringen i Senior alert – många i personalen
är inte datorvana. Men jag tror det är övergående, säger Arnold Lennartsson.
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Förbättringsjobb i Västerbotten
Det var vimmel och ivriga samtal, när 19 förbättringsprojekt i
Västerbotten träffades och visade upp sina resultat på en
posterutställning i Umeå.
Nysätragården i Robertsfors vann juryns pris och de fick priset för att
de tydligt visat att man sätter den äldre i fokus.
På Nysätragården ville man minska risken för undernäring och man frågade de äldre hur
de ville ha det. Nu har nattfastan minskat från i snitt 11 timmar till 9,5 timmar. Och idag
tycker 100 procent att det är lugnt och fint vid måltiderna, mot 80 procent innan projektet
drog igång.
Gläntans korttidsboende, som även det finns i Robertsfors, vann publikens pris för sitt
strukturerade arbete med nutrition och kost.

Fler involverade och bättre resultat
Att få all personal delaktig är inte lätt. I Lycksele kommun registrerar alla särskilda
boenden i Senior alert.
- Från början var det sjuksköterskornas uppdrag, men för att registreringarna ska funka
måste fler involveras, säger Nina Strandgren, arbetsterapeut som jobbat med projektet att
få undersköterskor med på tåget. Hon är mer än nöjd.
- I oktober förra året var det ingen undersköterska som registrerade. Nu är det 36
stycken!
I Lycksele, liksom på många andra ställen är inställning till att registrera blandad.
- Vi har valt att lägga krutet på dem som vill och tror att det kommer att sprida sig så ännu
fler blir intresserade, säger hon.
93 procent blir riskbedömda, 85 procent får en åtgärd insatt.
- Och alla följs upp, även om vi inte alltid gör det i tid!

Rullstolar och trycksår
- Vi vill titta på trycksår och använda oss av Senior alert som instrument, berättar David
Johansson, sjuksköterska.
-Tio av de boende satt i rullstol, och vi insåg att vi inte riktig hade koll på hur det
påverkade risken för trycksår. Det var som att vi förlitade oss för mycket på hjälpmedlen,
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hade dom en tryckavlastande dyna så var det väl bra med det.Man gick till forskningen
och kollade också rekommendationer hos tillverkarna. Därpå satte man sig ner, i team,
och gjorde en individuell plan för var och en. Resultatet blev att det blev mycket mer
schemalagt, hur länge man satt i rullstol, när det var dags att ligga ner ett tag. I början var
det jättejobbigt, mycket suck och stön från personalen.
- Men man förstod ju problemet och det har också satt fokus på problem med
undernäring.

Bästa förändringen
- Förut på teamträffarna drog man igenom alla patienter på en timme. Nu tar vi två-tre åt
gången, tittar på resultaten och sätter in åtgärder. Mycket bättre för den enskilde!

Arbetsglädje och ordning i Robertsfors
- Vi registrerade, men följde inte upp. Och vi visste inte vem som skulle göra vad. Men nu
vet vi!
På Lövhyddans äldreboende i Robertsfors är problemet löst nu. På omvårdnadsträffarna
en gång i månaden går man igenom vem som ska göra vad, när och hur.

Resultat
Färre boende med risk för undernäring
Flera har gått upp i vikt
-Och vi har mycket roligare på jobbet, säger Elenore Sjöström.

Fakta
Team Ursviken, Trivselns äldreboende
Boendet har fyra avdelningar med totalt 40 boende. Projektet genomfördes på två av
avdelningarna.
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Färre svåra trycksår
Svårare trycksår har minskat och den lindrigaste formen har ökat. Det
visar den mätning som genomfördes via Senior alert i oktober.
Skillnaderna mellan kommunerna är stora, från inga alls till 43,6
procent av de undersökta.
61 kommuner deltog och 7 999 äldre bedömdes. Vid mätningen i februari bedömdes
knappt 6000. Denna gång mättes även äldre med fall senaste två veckorna.
- Det är svårt att säga varför variationerna är så stora. Ett stort värde ligger i att
kommunerna nu har den kunskap som krävs för att ytterligare förbättra omvårdnaden,
säger Maj Rom, projektchef för Bättre liv för sjuka äldre.
Mätningen visade att 736 äldre hade någon grad av trycksår, de flesta bestod av den
lindrigaste kategorin som går att läka på några dagar med rätt åtgärd.

Trycksår delas in i fyra kategorier
Trycksår delas in i fyra kategorier där 1 är den lindrigaste.
- Att kategorierna 2-4 minskar är glädjande. Vi ser också att allt fler åtgärder sätts in för
personer med risk för trycksår. Det handlar om hudvård, hudbedömning, mellanmål,
minskad nattfasta och tryckutjämnande underlag.
När det gäller fall visade mätningen att andelen äldre som fallit låg på 6,8 procent.

Förebyggande åtgärd är larm och extra tillsyn
Larm och extra tillsyn är den vanligaste förebyggande åtgärden för fall. Tre fjärdedelar av
de personer som hade minst ett fall senaste två veckorna hade larm och extra tillsyn.
Andelen personer som har gångträning som förebyggande åtgärd har ökat med cirka 10
procent sedan februarimätningen.
Samtidigt med Senior alert-mätningen har trycksårsmätning på sjukhus och i en del
kommuner genomförts. Den mätningen visar att andelen patienter med trycksår i
landstingen är 13,6 procent och i kommunerna 10 procent.
Båda mätningarna visar stora variationer mellan såväl landsting som kommuner.
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Det gör skillnad att jobba på ett nytt sätt
Det är bara några få år sen de nya arbetssätten lanserades på bred
front. Att ta kvalitetsregister till hjälp i vårdens vardag har inte alltid
gått smärtfritt. Och gör det verkligen någon skillnad för den sjuke
äldre, för anhöriga och personalen?
I Kronoberg uppmanas personalen att kort beskriva sin verklighet. Berättelserna ger stöd
för fortsatt förbättringsarbete.
Alla fall är verkliga men alla detaljer som kan medföra att personerna kan identifieras är
ändrade.

”De tyckte vi drogade ner honom”
Sven hade en lägenhet på ett särskilt boende. Han fick influensa och efter det tacklade
han sakta av. Läkaren skrev planeringsunderlag för vård i livets slut. Fick från början
injektion morfin vid behov mot smärta. Efter 2 dygn började man att ge morfin
regelbundet för att undvika smärtgenombrott.
Anhöriga var frågande omkring morfin tyckte att vi drogade ner Sven.
Då kunde vi visa anhöriga vår bedömning med smärtskattningsinstrumentet Abbey Pain
Scale*. De höll med om att Sven behövde ha morfin. Det blev en lugnare situation när
anhöriga förstod att vi inte godtyckligt gav Sven morfin utan verkligen gjorde en
bedömning.

Samtalet som ändrade allt
Sara är i 75-års åldern, bor i egen villa med sin katt. Änka sedan 3 år. Har god kontakt
med sina två döttrar varav den ena bor i en stad långt bort, den andra i samma kvarter
som mamman.
Sara fick besked om spridd cancer för 3 månader sedan. Har kontakt med både
hemsjukvård och hemtjänst. Döttrarna upplevs av hemsjukvården som frågasättande till
vården deras mamma får, både sjuksköterskan och hemtjänstpersonal upplever att ”det
kvittar hur vi gör, de är alltid missnöjda”.
Sara själv verkar nöjd med hjälpen hon får.
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Gemensam plan för Saras sista tid
När Sara blir sämre blir situationen ohållbar. Båda döttrarna finns i hemmet och
personalen runt Sara känner sig ständigt kritiserade och ifrågasatta av dem.
Primärvårdsläkaren som Sara har känt i flera år kallas in och tillsammans med Sara,
döttrarna och sjuksköterskan pratar man igenom Saras situation. Man lyssnar på
döttrarnas oro och lägger tillsammans en plan för Saras sista tid. Att det finns medicin att
ge som lindrar, men att det inte finns någonting som kan bota längre. Sara oroar sig för
hur det ska bli med katten.
Skillnaden i döttrarnas attityd var märkbar från första dagen efter detta. Nattvak sattes in,
döttrarna vågade lita på att vi vet vad vi gör och att vi skulle väcka dem om Sara skulle bli
sämre. Vid något tillfälle ville den ena dottern att vi skulle ringa läkaren och han kom på
ett hembesök. Det lugnade henne mycket.
När Sara dog var båda döttrarna där och det blev lugnt och stilla utan panik. Det hade
nog inte gått utan det där samtalet.

Kvällsköterskans berättelse
Jag jobbade kvällen och fick rapport av sjuksköterskan som jobbat på dagen, att vi skulle
åka till äldreboendet för att i första hand stötta frun till en döende man. Hon var så ledsen
och orolig. Jag åkte dit men frun har begett sig hemåt.
Mannen låg lugnt i sängen, men jag tänkte att - har jag nu tagit mig ända hit så kan jag ju
kosta på honom en smärtskattning. Så jag och undersköterskan började skatta efter
Abbey Pain Scale* och han fick 14 poäng, alltså svår smärta.
Han hade aldrig fått morfin innan och hade jag inte smärtskattat hade han inte fått något
morfin av mig. Men nu fick han en injektion och därefter så fortsatte nattsjuksköterskan
att smärtskatta och ge morfin och även dagsjuksköterskan.
Så att smärtskatta gör verkligen skillnad för patienten.

Undersköterskans berättelse
Ines bor ensam i egen lägenhet. Hon är pratsam och social, men levde ett ganska
ensamt liv ändå. Ines ramlade för cirka 5 år sedan och bröt lårbenet. Efter det är hon
väldigt rädd för att ramla igen. Hon har en rollator som hon går kortare sträckor med
inomhus. Men hon har inte varit utomhus på egen hand sedan hon ramlade. Ibland blir
det promenad, men då alltid i rullstol.
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När vi började jobba med Senior alert och hade teamträff omkring Ines såg vi att
rollatorn inte hjälpte mot hennes rädsla att ramla.
Ines fick jobba med ett träningsprogram, hon fick till exempel träna på balans och styrka.
Vi började också ta korta promenader med rollator. Ines ville så gärna kunna gå ut själv
och kände att träningen gjorde nytta.
Strax innan jul mötte jag Ines med rollator ute på stan. Hon skulle få besök av familjen
och bestämde sig för att gå till Systembolaget och köpa något gott till kaffet!

Oskar hade ont hela tiden
Oskar är drygt 80 år och bor hemma tillsammans med sin demenssjuka hustru.
Oskar har lungcancer med syrgasbehandling i hemmet, han har hjälp av hemsjukvårdens
sjuksköterskor och rådgivningsteam.
Oskar har smärtlindring med morfinliknande plåster som han får hjälp med att byta var
tredje dag. Vid frågan om hur han mår vid dessa besök, så säger han alltid att allt är bra,
förutom andfåddhet.
Efter en vistelse på sjukhus börjar vi att fråga om smärta vid varje besök. Hur tyckte han
det var på en skala mellan 0 och 10, där 5 är medelsvår och 10 outhärdligt. Det
framkommer då att han ALLTID har en grundsmärta på 4.
Härefter ökas styrkan på plåstret och vid varje besök framöver frågar vi igen. Hans
grundsmärta hamnar nu på 2.
Även hans andfåddhet minskar.

Överviktig med risk för undernäring
Vi fick en ny man med demenssjukdom till vårt boende. Vi hade nyligen börjat med
Senior alert och när vi riskbedömde honom så hade han risk för undernäring. Vi tyckte
det var nästan löjligt för han var stor och vägde mycket. Men vi kom överens med
sjuksköterskan om att kolla vikten varje månad. När det hade gått två månader började
han gå ner i vikt. Vi upptäckte då att han inte fick i sig så mycket om man inte påminde
honom om att äta.
Om inte vi hade använt Senior alert så hade vi aldrig upptäckt när han började gå ner. Nu
har vi bättre koll på alla.
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Fler perspektiv med äldre bedömare
Birgit Aronsson har varit heltidsmamma, hushållslärare, studierektor
och rektor. Nu är hon pensionär sedan tio år och har just genomfört
ett nytt uppdrag: Medlem av den jury som för tredje året bedömt och
utsett gott utvecklingsarbete för äldre i Kronoberg
- Jag tackade ja direkt när jag fick frågan, berättar hon. Det lät spännande!

Birgit har ingen vårdbakgrund
- Så jag fick kämpa lite med förkortningarna och fackuttrycken. Men jag utgick ifrån hur
jag skulle vilja ha det om jag själv var i den situationen att jag behövde hjälp. Och det
visade sig att jag och övriga i juryn var rätt så samstämda. Av de 6 bidrag jag fastnat för
så var det bara ett av dem som jag var ensam om att välja.

Nya infallsvinklar
Det var 35 bidrag att bedöma. Förutom Birgit bestod juryn av Birgitta Grahn,
forskningsledare, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Irene Hedfors, regionförbundet
Södra Småland och Maj Rom, projektchef Bättre liv för sjuka äldre, SKL.
- Att ha med en äldre medborgare i arbetet har verkligen gett nya infallsvinklar, och vi vill
ju på alla sätt få med perspektiv från de vi är till för, säger Birgitta Grahn.
- Det här är ett sätt att ta brukarmedverkan på allvar, och vi jobbar också för att få med
seniorer och deras synpunkter på fler sätt.

Lärorikt uppdrag
Den bild av svensk äldreomsorg som oftast visas upp i tidningar och tv kan vara
skrämmande och skapa oro. För Birgit har uppdraget inte minst varit lärorikt:
- Jag visste inte mycket om allt gott arbete som görs, och faktiskt känns det tryggt att
veta, säger hon.

Alertpriset
Första pris och 10 000 kronor för bästa förbättringsarbete delades ut till Högåsen i
Alvesta kommun som arbetat med att förbättra munhälsa.
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Andrapriset gick till Pehr Hörbergsgården i Virestad som genomfört förbättringsarbetet
”Stimulans i vardagen”.
Delat tredjepris gick till Storgården i Älghult i Uppvidinge kommun och förbättringsarbetet
”På stadiga fötter i Älghult och till Medicinkliniken på Ljungby lasarett som arbetat med
spridning av huvudmåltider".
Alertdagen är en årligen återkommande mötesplats för medarbetare, chefer och politiker
från länets 8 kommuner, Landstinget Kronoberg, både privata och offentliga vårdgivare.
På Alertdagen presenteras resultatet av det systematiska utvecklingsarbete som gjort
skillnad och höjt livskvaliteten för äldre Kronobergare.
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God vård i livets slutskede
Läkaren som brinner för den goda döden
När såväl ett universitetssjukhus som en storstadskommun inser
vikten av att lägga kraft på att åstadkomma en bättre vård i livets slut
– då bli det resultat. Det handlar om Sahlgrenska
universitetssjukhuset och Göteborg.
Allting började 2007. Maria Taranger, är överläkare och sektionschef på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. På hennes verksamhet, Medicin/Geriatrik/Akutenheten
Östra, vårdas sköra människor, ofta med obotliga sjukdomar.
- På min arbetsplats dör tio procent av alla göteborgare, 400 personer, och den siffran har
varit ungefär samma under åren, säger Maria Taranger.
Maria var säker på att patienterna fick en god död, så när avdelningen började registrera
för sju år sedan, såg hon fram emot att få ett kvitto på det.

Resultatet sporrade
Men resultatet var mycket sämre än hon trodde. Det blev en sporre att förbättra.
- Det är jätteviktigt att tidigt se och förstå att den här patienten kommer att behöva
palliativ vård inom en överskådlig framtid. Och då vill det till att man förbereder det, att
läkaren förskriver medicin som kan ges vid behov, säger hon. Ska sjuksköterskan försöka
få tag på husjouren - en läkare med ansvar för 190 patienter plus eventuella akutfall på
andra verksamheter - först för medel mot illamående, en timme senare mot ångest och
sedan när patienten får andnöd, ja, då kan det ta emot att ringa och fråga igen, säger
Maria.

Det viktiga samtalet
En förutsättning för att komma igång med planering inför patientens sista tid, är att
läkaren och patient talar klarspråk om att livet lider mot sitt slut. Att genomföra ett så
kallat brytpunktsamtal kan kännas motigt.
- Vi har gjort en film för att inspirera fler läkare till att hålla brytpunktssamtal, berättar
Maria.
Filmen Brytpunktssamtalet har hittills visats 6 000 gånger.
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Film Brytpunktssamtalet

Smidig mall
För att göra det smidigt med ordinationer vid behov gjorde Maria en mall i
journalsystemet, med alla ordinationer på plats.
- Det räcker med ett knapptryck för läkaren. Den här palliativa mallen blev en succé och
har verkligen underlättat för all personal, säger Maria.
Det har också varit ett träget arbete för att få alla med på att registrera. De flesta
verksamheter på Sahlgrenska har nu en fungerande struktur.
- Den sjuksköterska på vars pass en patient dör, fyller i enkäten i pappersversion. En
gång i månaden kontrollerar en sekreterare att det finns ifyllda enkäter på alla patienter
som dött och matar in uppgifterna i Palliativregistrets databas. Om det saknas ifyllda
enkäter påtalas det för de palliativa ombuden, vars ansvar är att se till att kollegorna har
fyllt i alla enkäter, utöver att på andra sätt förbättra den palliativa vårdkvaliteten, berättar
Maria.

Ledningens stöd
Från starten 2007, med en avdelning, registrerar nu hela sjukhuset.
- Jag lobbade hårt för det, och i juni 2012 gick ledningen för Sahlgrenska ut och sa att nu
ska alla registrera. Väldigt viktigt med ledningsbeslut!
Alla jublade väl kanske inte över det. Några var undrande och tyckte inte att det gällde
dem. Andra sa att de skulle registrera men gjorde det inte.
Så 2013 kom det krav från chefläkaren på kvartalsvisa rapporter av antalet registrerade
och det gav resultat.

Bättre för patienterna
Vitsen med att registrera är ju att göra det bättre för patienterna. Det blir tydligt var
förbättringsområdena finns och Maria Taranger är övertygad om att det gör skillnad.
- 90 procent av våra döende patienter har möjlighet till lindring av smärta, ångest
illamående och andnöd, i övriga Sverige är det bara 50 procent som har vid-behovsordination mot illamående. Tydligast förändring är det för de hjärt- och lungsjuka som nu i
mycket högre utsträckning får sin andnöd lindrad. En för stor andel dog tidigare
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ensamma. Nu har vi blivit bättre på att prata med anhöriga och bjuda dem att stanna på
nätterna – vi har köpt in extrasängar, säger Maria.

Viktiga utvecklingsledare
När regeringens satsning på mest sjuka äldre kom fick arbetet en rejäl skjuts i den
samverkansgrupp med chefer från primärvård, kommun och sjukhus som finns i
göteborgsområdet och där Maria suttit med sedan 2011. Det har bland annat varit möjligt
att anställa utvecklingsledare, och Maria kan inte nog betona deras betydelse:
-De eldar på och får det att hända. Och jag hoppas verkligen att det finns möjlighet på ett
eller annat sätt att fortsätta.
Även om satsningen tar slut i årsskiftet kommer utvecklingen av den palliativa vården att
fortsätta:
- Vi är en atlantångare som nu har vänt och jag tror att om det blir någon form av fortsatt
stöd så finns alla möjligheter att ångaren får upp farten rejält!
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Den goda döden i Robertsfors
-De flesta är inte rädda för att dö, men vägen dit oroar.
Maria Johansson är sjuksköterska i Robertsfors och en av dem som
bidragit till att göra döden så god som möjligt.
Det började 2005.
- Det var inte bra. Kunskapen var låg, och det var som att döden och döendet skulle
gömmas undan, berättar hon.

Inspiration från Lund 2006
Men på en konferens 2006 blev hon inspirerad av ett palliativt team från Lund.
- Jag och ytterligare en sjuksköterska åkte på utbildning och senare åkte hela
sjuksköterskegruppen på studiebesök till den avancerade hemsjukvården i
Umeå. Därefter bildades det palliativa teamet Orkidé i Robertsfors. I teamet finns
undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, biståndshandläggare och medicinskt
ansvarig sjuksköterska, MAS.
Ett sorts genombrott med det nya sättet att arbeta kom med beslutet att delegera till
undersköterskorna att ge smärtstillande injektioner, efter kontakt med sjuksköterska.
- Ingen ska lida av smärta och behöva vänta på injektion som ger smärtlindring. Därför
ville vi att undersköterskorna skulle få delegation att ge injektionerna. Men de var inte helt
bekväma med det. Då fick vi diskutera igenom och fundera på vilka vi är till för och hur
har vi organiserat vården, säger Marias kollega Elenore Sjöström.
Efter utbildning och handledning är alla trygga med uppgiften och idag behöver ingen
som behöver smärtlindring vänta.

Alla utbildas i palliativ vård
I Robertsfors får all omvårdnadspersonal utbildning i palliativ vård, det är obligatoriskt. Att
använda sig av palliativregistret och resultat är viktigt.
- Vi ser ju tydligt vad vi måste förbättra och diagrammen talar sitt tydliga språk.
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Spindeldiagrammen visar hur väl man lyckas uppnå målen vid vård i livets slut. De första tre kvartalen
2011 gjordes till exempel ingen validerad smärtskattning. 2012 visar en stor förbättring. Samma gäller
för munhälsa.

Ett nej i registret
En del är lättare att åtgärda än annat. Hur gör man om den äldre önskar att få dö på en
strand i Söderhavet?
- Ja, då blir det ju ett nej i registret. Men vi kanske kan sätta in en palm, ordna fram lite
sand och lite ljummet vatten att doppa tårna i. Vi försöker alltid ordna så bra det går för
varje individ, säger Elenore.
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God vård i livets slutskede
Alla ska få en god vård i livets slutskede – inte bara de som vårdas
på en palliativ enhet. Det säger Monica Axelsson som är
sjuksköterska i Helsingborgs stad och arbetar med vårdutveckling i
palliativ vård på halvtid med Svenska Palliativregistret.
Hon är en av flera som medverkat till att Region Skåne Nordöst och Region Skåne
Nordväst får del av prestationspengarna från regeringen, totalt lite drygt 1,7 miljoner
kronor. Över 50 procent av dödsfallen där har registrerats i Svenska Palliativregistret.
-Det är riktigt, riktigt roligt, säger Monica Axelsson.

Idogt arbete att börja registrera
Det har inte varit alldeles lätt att få sjukhusen att börja registrera.
-Det är lite tungt , men jag tycker ändå att när vi väl får komma in på sjukhusen och
berätta, så får vi gehör. Och när man ser resultaten ute på klinikerna får man sig en
tankeställare och vill förbättra sig.
Monica Axelsson har jobbat med palliativ vård i över 25 år.
- Det är ett idogt arbete och vi får inte ge oss.
Att det nu finns pengar kopplade till arbetet tror hon betyder en del.
- Nu gäller det bara att pengarna kommer till rätt användning så att inte folk tappar
geisten.
Och hon är säker på att det viktigt att kommunerna och landstingen får pengar efter
prestation.
- Annars händer det för lite, säger hon.
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Prata och lyssna modellen på Hallen i Solna
Fingertoppskänsla, förmåga att lyssna i kombination med checklistor
och rutiner. På vård- och omsorgsboendet Hallen i Solna är
personalen trygga med vården till livets slut.
På Hallen finns det svart på vitt, eller snarare grönt, på hur väl de boende tas om hand.
Inte många har så goda resultat. Varför lyckas de så bra? Sara Kashani är sjuksköterska
och går just nu en specialistutbildning i äldrevård.
- Personalen är otroligt engagerad och det finns en stor öppenhet, säger hon.

Började med utbildning i palliativ vård
Det började 2008, då flera anställda fick gå en utbildning i palliativ vård.
- Det var fantastiskt bra, säger Malin Karlsson, undersköterska som nu tillsammans med
Katja Kairala fungerar som palliativa ombud. Det innebär att de har ett extra ansvar för att
allt blir bra när någon dör. De är också en resurs för övrig personal och en viktig länk till
sjuksköterska och läkare.
- Vi tar upp frågan hela tiden, både på arbetsplatsträffar och i spontana samtal, berättar
hon.
- Vi skulle egentligen vilja ha ett reflekterande samtal efter varje dödsfall, men det är inte
alltid det går, säger Susann Andersson, biträdande verksamhetschef.

Det är en lättnad för de boende att få prata och ställa frågor
Hallen drivs av Aleris Omsorg AB på uppdrag av Solna stad. Det finns 69 platser varav
22 är kortidsplatser och 17 demensplatser. De allra flesta dör på boendet.
- Vi flyttar ingen till sjukhus, om de inte brutit ett ben eller så, säger K-G Fredriksson,
sjuksköterska specialiserad på demensvård. Att tala om döden är svårt för många. När en
ny boende flyttar in är det först sorgen över det som måste hanteras. Det är ju det allra
sista boendet, men det är inte så lätt att ta in. Så småningom kommer tankarna.
-Vi lär ju känna de boende och man lär sig känna in, säger Malin. De kan börja oroa
sig…kommer jag ha ont? Vad händer om jag får svårt att andas?
Då får man ta sig tid, sitta ned och prata.
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- Jag brukar berätta att jag har sagt till min son hur jag vill att det ska vara när det är dags
för mig, berättar Katja. Det kan vara ett sätt att börja prata.
Alla är överens om att det är en lättnad för den äldre att få prata, ställa frågorna och få
svar.
- De litar på oss och det kan de göra också. Jag minns en man som hade ont och när jag
kom så påminde han mig att jag lovat honom att han inte skulle behöva ha ont, berättar
Sara.
-Det gäller verkligen att vara öppen och lyhörd för hur den boende och anhöriga vill ha
det, säger K-G. Och när det blir riktigt bra är det oförglömligt.

Nästa steg är att bli bättre på efterlevnadssamtal
Inger Pettersson är verksamhetschef och oerhört stolt över sin personal. Men allt kan bli
bättre och ett sådant område är efterlevandesamtal.
- Vi har ju sådana, men inte så strukturerat.
Malin har lanserat en idé om att skicka ett särskilt kort till anhöriga cirka tre veckor efter
dödsfallet, undertecknat av kontaktpersonen på boendet och med ett erbjudande att
komma på samtal.
- Nu har vi skickat förslaget vidare till Aleris huvudkontor, med förslag på att trycka upp ett
kort gemensamt för hela koncernen, som sen de olika boendena kan använda.
Uppskattningen från anhöriga är viktig och får personalen att känna stolthet.
Inger Pettersson:
- Jag vill att när de anhöriga går härifrån ska de känna långt, långt inne i bröstet att min
mamma eller pappa har haft det bra här på Hallen.

20 (73)

2015-03-23

Vårt dnr:
09/5304

God vård vid demenssjukdom
Drömjobb med demenssjuka
Efter många år i vården, främst inom psykiatrin, var undersköterskan
Karin Wallin less och ville bort. Men så tog hon ett sommarvikariat på
demensboendet på Fältgatan i Visby. Och där har hon stannat kvar.
- Här är det ett lugn och jag kan verkligen få följa människorna som bor här. Jag älskar
mitt arbete, säger Karin Wallin, undersköterska.
Vi sitter och samtalar i ett charmigt lusthus i trädgården. Möjligheten för de boende att
säkert kunna vistas utomhus är ett stort plus.
- Det borde vara förbjudet att bygga äldreboenden på höjden, säger Karin.
Hon har varit med och sett den snabba utvecklingen inom demensvården.
- Förr – och det var inte så länge sedan – ryckte man på axlarna. ”Hon är åderförkalkad,
det finns inget att göra”. Och fortfarande kan man prata om att hon eller han har gått ner
sig i sjukdomen. Utan att försöka åtgärda.

Bra hjälpmedel
Sedan ungefär ett år jobbar demensboendet med BPSD-registret. Det har varit ömsom
vin, ömsom vatten.
- Det tar tid att föra in något nytt. Men det är ett bra hjälpmedel, till exempel när det gäller
att se vad som är normalt eller onormalt i sjukdomen. Man lär sig se skillnad på olika
symptom, säger Karin.
Karin tycker också att det ger fel signaler att prata om register.
- Det är ju ett arbetssätt.

Silvia har gett sjukdomen ett ansikte
Hon är en av tre Silviasystrar på Fältgatan.
- Fortfarande är det en sjukdom många skäms för. Men det har hänt fantastiskt mycket de
senaste tio år och det går att ha ett bra liv med rätt hjälp. Mycket av det tack vare
drottning Silvia. Hon har gett sjukdomen ett ansikte.
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Förståelse och livskvalitet med hjälp av register
- Det blir så tydligt. Man kan mäta istället för att någon kommer och
säger att nu är Agda så där jobbig igen eller Kalle är jätteirriterande.
Vi använder inte de orden utan vi går in och ser över skattningen och
ser att det här är bekymret. Alla i gruppen pratar samma språk och vi
pratar om samma saker så att vi kan jobba på samma sätt.
Orden är Petra Heides. Hon jobbar på Sollidens demensboende i skånska Burlöv och har
varit med från starten av BPSD-registret 2010. Hon är undersköterska och administratör
för registret och var med från allra första början.

Fem avdelningar på Solliden
Solliden har fem avdelningar och är ett av företaget Kosmos omkring 25 olika boenden.
På Solliden, inrymt i anrika och natursköna Arlövgården, finns demenssjuka från flera
skånska kommuner. Maria Apell är tillförordnad verksamhetschef. Hon började som
undersköterska på ett Kosmoboende i Helsingborg och gillar både företaget och sitt jobb.
Efter att ha vidareutbildat sig till äldrepedagog har hon uppdraget att implementera BPSD
på alla Kosmos demensboenden.
- På de flesta ställena hade man redan utbildat administratörer. Men arbetet hade
avstannat. Man hade gått utbildningen, kommit tillbaka och sen skulle man driva det
ensam. Det kan vara tungt att få med hela personalgruppen. Så jag började dra i det!

Med BPSD missar man inte levnadsberättelsen
Hon menar att vinsterna med att jobba med registret är stora.
- Alla vill ge och få individanpassad vård. Men det kan vara svårt att ändra arbetssätt och
göra annorlunda.
Maria ger ett exempel:
- Vi hade en man som alltid flyttade sängar. Varje förmiddag gick han in i de boendes
rum, tog deras sängar och samlade ihop dem i dagrummet. Vi sprang och försökte köra
tillbaka dem och tyckte det var störigt. Detta var fakta. Sen har vi annan fakta i
levnadsberättelsen. Men vad vi ofta missar utan BPSD, det är att koppla samman
levnadsberättelsen med beteendet.
För när vi gick på djupet med den här mannen så står det att han har jobbat som
vaktmästare på sjukhuset i Malmö. Då får man en förståelse: Aha, han flyttar sängar för
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att han tror att han jobbar. Men vad ska man göra åt det? Det är ju inte så trevligt för de
andra boende. Då får man hitta andra saker åt den här mannen. Något konkret som går
att koppla till hans roll. Gå ut med soporna eller köra tvättsäckar, vi har ett stort tvättrum.
- Man kan inte undgå att få hela bilden med hjälp av skattningarna. Det blev lugnare, och
när personalen ser att jobbet underlättas, det är då förståelsen för ett annat arbetssätt
kommer, säger Maria.

Lära känna nya boenden
När det kommer en ny boende så försöker personalen först och främst lära känna
personen, få den att känna sig välkomna. Den första skattningen görs efter två veckor,
när man hunnit vänja sig vid den nya miljön. Poäng sätts efter hur ofta eller hur allvarligt
beteendet är. Blir det höga poäng sätts en eller flera vårdåtgärder in och sen görs nästa
skattning efter 5 veckor. Har poängen sjunkit så görs nästa skattning efter tre
månader. Oftast sjunker poängen när man varit här ett tag. Inte alltid, ibland är poängen
konstant.
- Vi tänker annorlunda, vi försöker med olika vårdåtgärder. Läkemedel är det sista vi tar
till, säger Maria.

Minskade vid behovs-mediciner
Det händer också att läkemedel kan vara orsaken till problemet.
- Vi hade en man som var väldigt euforisk, mycket sexuella anspelningar. Ganska
hämningslös. Det visade sig bero på en av hans mediciner, han hade för hög dos. När
den sänktes blev det stor skillnad. Han blev lugnare och mådde bättre, berättar Petra.
- Vad vi ser är att vid behovs-medicinerna minskar. I och med att oron eller vad det kan
vara aldrig kommer. Vi går in och hindrar att den uppstår och då kommer inte det där
samtalet till sjuksköterskan om att ångestdämpande behövs, säger Maria.
- Att jobba som vi gör är inte bara en vinst för våra boende, det är en vinst för personalen
med. Det blir bättre för alla, säger Petra.
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Lust och glädje i Vännäs
Lust och glädje parat med stenhård koll på läget. Det präglar det
brokiga frivilligarbetet i Vännäs.
I en gul tegelkloss granne med älven samsas det mesta som rör vård och omsorg för
äldre. Varje morgon träffas ett varierande antal frivilligjobbare vid FrivilligCenter för att
fika, umgås och gå igenom vad som ska göras.
- Det ska vara lustfyllt, och det är det också, säger Anders Olsson, som är samordnare.

Frivilligarbete
Frivilligarbetet handlar om anhörigstöd, hemfixare och en alldeles särskilt förtjusande
hundbesöksgrupp, så kallade hundekipage som besöker äldre i särskilt boende och
några yngre personer som bor i gruppbostad.
Varje vardag är det telefontid mellan 10 och 12, och då är det Gunilla Wänman som är
värdinna eller någon av frivilligarbetarna som svarar. Kommunen står för lön för
Gunilla,och så för lokalen förstås.
Men den största arbetsinsatsen är frivillig, ett samarbete mellan Svenska kyrkan,
pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SPF, Röda korset i Vännäs och Vännäsby,
hälsocentralen. Tre Älvar och vård- och omsorgsförvaltningen i Vännäs kommun.

Anhörigstöd
Inger Thysell är en av de som tidigare fick stöd i sin roll som anhörig.
- Min man fick en svår demenssjukdom. Världen rasade, han var förhållandevis ung.
Som de allra flesta i hennes situation kämpade hon i det längsta för att mannen skulle
kunna vara kvar hemma. Hon sökte och fick stöd i anhöriggruppen.
-Men jag var betydligt yngre än de andra, så det bästa stödet fick jag genom ett nätverk
för unga anhöriga. Och min dotter! Det var hon som till sist fick mig att förstå att det var
dags för min man att flytta in i ett särskilt boende anpassat för personer med en
demenssjukdom.

Viktigt med anhöriggruppen
När Inger tänker tillbaka på när det var som värst beskriver hon det som att vara dragen
itu, sliten i tusen bitar.
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- Anhöriggruppen var en bra ventil, och jag brukade tänka att jag hade det inte värst. Min
man var aldrig aggressiv, som många andra.
Alla som vill jobba frivilligt får en utbildning i etik, bemötande och förhållningssätt Anita
Helgesson leder, stödjer och samordnar olika verksamheter och aktiviteter inom vårdoch omsorgsförvaltningen och det är hon som borgar för att det är ordning och reda.
Mera formellt är hennes titel verksamhetsutvecklare.

Hundpatrullen besöker särskilda boenden
- Vårt senaste projekt har just startat, det är besökshundar, berättar hon.
Precis som med allt annat, började det med en liten pilot. Förberedelse, kommunikation
och förankring av idé, genomförande och utvärdering. Inget införs utan prövning i
Vännäs!
-Och nu har vi beslutat att köra ett år till, berättar hon.
Hundpatrullen, det är Abbe, Sonny, Ellen och Indra med förarna Lena Ekvall, Kerstin
Timner och Gunvor Nåteryd. Genom Studieförbundet Vuxenskolan har Lena en
halvtidstjänst för hundjobbet, de båda andra är frivilliga.
Det lyser om Lena när hon beskriver sitt jobb:
- Det ger så fantastiskt mycket. Ellen och Indra har olika egenskaper, och de är väldigt
inkännande.
Lena berättar att det händer att hundarna ibland bara intresserar sig för personalen.
- Då blir de generade och tycker att de ska ju vara med de gamla. Men då säger jag att
det var ni som behövde hundarna idag.
Alla hundbesök sker på särskilda boenden eller dagverksamheten och de är
schemalagda.

Hemfixarna har roligt uppdrag
När vi går ut för att ta en bild passerar vi dagverksamheten och utrednings- och
rehabiliteringsenheten Slussen, och dvärgtaxen Abbe springer förhoppningsfullt mot
dörren.
-Han tror att det är jobb och det gillar han, säger matte.
Hemfixarna tycker att de har världens roligaste uppdrag.
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- Och det handlar ofta om så mycket mer än att byta en glödlampa, säger Tore Lundgren.
Många är väldigt ensamma och de vill ju ha en pratstund.
Alla som är äldre, sjuka eller har någon funktionsnedsättning får gratis hjälp med sånt
som att hänga gardiner, hämta saker från höga skåp eller annat som kan innebära risk för
fall.
- Men vi beskär inga träd, inget sånt som yrkesmänniskor ska göra.
Precis som alla andra frivilligarbetare; anhörigstödjare och hundförare har även
hemfixarna fått utbildning i etik, bemötande och förhållningssätt.
- Vi lämnar inget åt slumpen, säger Anita Helgesson.

Samtal över gränserna
I det gula huset vid älven träffas man också över generationsgränserna. Eleverna på
barn- och fritidsprogrammet träffar regelbundet äldre personer för strukturerade samtal
som kallas Generationssamtal.
Josefine Tjernström och Emilie Johansson går tredje året och gillar samtalen.
- Det var lite blygt i början, men det gick över!
Och det är uppenbart att det är givande för alla parter. Tore Lundgren och Gunvor
Nåteryd är två av de som är med och pratar och umgås med de unga.
- Det är ju enormt stor skillnad, särskilt det här att söka jobb, säger Tore. När vi var unga
var det inget problem, men idag…
Carina Nordlander är flickornas lärare.
- Vi jobbar in det i kursplanen och de flesta tycker att det är bra.
Om det blir någon fortsättning till hösten är ännu inte klart.
I Vännäs jobbar omkring 40 frivilligt, det är mycket för en kommun på cirka 8 500
invånare. Hur kan det komma sig?
- Det är för att vi styrs av lust och glädje, säger samordnaren Anders Olsson.
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Snabba demensutredningar i Karlstad
Elin Jansson är vårdadministratör på Ruds vårdcentral strax utanför
centrala Karlstad. Det är hon som ser till att jobbet med
kvalitetsregistret SveDem flyter så bra.
- Det kan vara lite bökigt ibland, men då ringer jag Carina!
Carina heter Stenmark i efternamn och är koordinator i Värmland för SveDem. Idag är det
tio månader sedan hon första gången kom och berättade om SveDem på vårdcentralen.

- Efter semestrarna satte vi igång, berättar Elin.
Nu har 45 människor med demenssjukdom fått sin utredning, och uppföljningarna rullar
på.
- Det är jätteroligt att ha ansvar för registreringarna, säger Elin.

Måste vara enkelt
Elin säger att det är väldigt viktigt att det ska vara enkelt att registrera, så därför har hon
utvecklat några formulär som underlättar för läkarna, så att Elin i sin tur kan föra in
uppgifterna.
- Det måste vara enkelt och inte ta för mycket tid, annars blir det inte gjort.
Elin förser också läkarna med rapporter. Då blir det lätt att se vad som är bra och vad
som skulle kunna förbättras. Ruds VC är snabba i starten, i snitt 6 dagar från remiss eller
kontakt till att utredningen startar. Snittet i hela Sverige ligger på 30 dagar.
- Jag hoppas vi kan förbättra själva demensdiagnosen, nu har vi väl många utan närmare
specifikation, säger Elin. Det har delvis att göra med journalsystemet.

Gillar sitt jobb
Hon tycker att hon har ett jättekul jobb.
- När man jobbar som vårdadministratör är det viktigt att få en möjlighet att utvecklas i
jobbet, och det får jag genom SveDem!
Genom SveDem har Elin också kommit att bli intresserad av demenssjukdomar.
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- Jag vill utbilda mig, och nu ska jag börja med den nätbaserade utbildningen Demens
ABC.

Pengarna
Värmland fick 8,3 miljoner kronor i prestationsersättning för arbetet med SveDem. Alla
vårdcentraler är anslutna och det var i Värmland som flest registreringar i förhållande till
folkmängd gjordes. Vad händer med pengarna?
- De går tillbaka till verksamheterna, berättar Eva Bergquist, som är verksamhetschef för
östra Karlstad.
Pengarna ska användas för att utveckla verksamheten, utifrån den patientgrupp man har.
- Det ska leda till ökad patientupplevd kvalitet, och kan förstås användas på olika sätt.
Vidareutbildning av personalen kan vara en möjlighet, säger hon.

Handlar om ett arbetssätt
Både Elin Jansson och Carina Stenmark är nöjda med beslutet och tycker att det är både
avgörande och självklart att den som gör en extra ansträngning också får del av
prestationspengarna.
Det finns kritik mot att registrera och alla ser inte nyttan. Vad svarar du dem?
- Att man ska se det som ett arbetssätt. Det handlar inte bara om att registrera, det
handlar om att jobba på ett nytt sätt, säger SveDem-koordinatorn Carina Stenmark.
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God läkemedelsbehandling för äldre
Uthållighet ger resultat i Sala
I Sala kommun har man dragit ner rejält på olämpliga läkemedel,
särskilt antipsykotiska. Målet till sista september är 10 procent och
just idag, 14 september, är siffran 9,15 procent. Vård i livets slut är
också väl utvecklad. Med detta hör Sala till de kommuner som lyckats
bäst. Hur kan det komma sig?
- Mycket handlar om att vi historiskt varit bra på att samverka, säger Alette-Marie
Lindgren, enhetschef för rehabilitering vård och omsorg.
- Olika satsningar har ju kommit genom åren och i minst 10 år har vi försökt samverka
oss framåt, berättar Lena Nyström som är verksamhetschef för område äldreomsorg.

Kommun och landsting i gemensam kraftsamling
Salas politiska majoritet gav ett uppdrag att undersöka möjligheten att bilda ett
kommunalförbund tillsammans med landstinget för att utveckla vården gemensamt. Två
projektledare – en från landstinget, en från kommunen – drev arbetet framåt.
- Det var psykiatri, missbruksvård, familjecentral, rehabilitering och vårdplatser, alla var
med, både från kommunen, primärvården och sjukhuset, säger Torbjörn Norling,
enhetschef för sjuksköterskorna i Sala.
Idag är uppdraget ökad samverkan och inte att arbeta för ett kommunalförbund. Men när
sedan överenskommelsen om de mest sjuka äldre kom blev det naturligt att fortsätta i
den konstellationen.

Ledningskraft spark i baken
- Och Ledningskraft blev en extra spark i baken, fyller Alette-Marie i. Det kom ju som
hand i handske. Senior alert och de andra registren hade vi inte pratat så mycket om,
men det blev en skjuts att börja registrera.
Alette-Marie berättar att de snabbt blev ombedda av länets projektledning för
Ledningskraft att Sala skulle vara pilot för utbildning dels om läkemedel, dels om
brytpunktssamtalen.
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- Javisst sa vi. Vi har en familjeläkare som är jätteduktig på brytpunktsamtal och vi har en
läkare inom avancerad hemsjukvård som är geriatriker. Läkemedelskommittén ställde
upp och pratade läkemedel.

Samlade alla från kommuner och landsting
- Vi samlade alla sjuksköterskor och läkare rätt av från kommuner och landsting. En
eftermiddag blev det. Och det blev så populärt. De tyckte det var så roligt att få träffas
och prata om det här. Läkarna fick också klart för sig hur viktigt det är för de som jobbar i
den kommunala omsorgen att brytpunktsamtal genomförs och dokumenteras.
-De tänkte kanske att det var mer för de anhörigas skull. Och att de liksom inte vågade
skriva in det i journalen utan det de skrev lite flytande. Jämför man då med palliativa
registret där det står Finns journalanteckning så måste man ju skriva nej, berättar
Torbjörn. Man körde samma program två gånger och omkring 60-70 personer kom.
- Jag bjöd på kaffe och landstinget på lokal, säger Alette-Marie. Sjukhuschefen fick
formellt bjuda in. Så fick vi med oss läkargruppen!
- Det var otroligt uppskattat. Att mötas på samma arena, det var bra, säger Torbjörn.

Tre viktiga framgångsfaktorer
Framåt hösten planeras för ytterligare möten, och även en offensiv på basnivå för
registren. Repetition behövs, och inte minst att visa resultat.
- Vi har bra uppbackning från våra politiker, de är intresserade och frågar efter resultat,
berättar Lena.
- Det kan bero på att ordföranden är sjuksköterska och oppositionsledaren har varit
sjukhuschef!
Tre viktiga framgångsfaktorer framhåller alla tre:
Vår personal är välutbildad
Vi är uthålliga
Vi pratar människor och inte organisation
Alette-Marie ger ett konkret exempel:
- Vi frågar den det handlar om vilken sjukgymnast de vill ha. Så landstingets
sjukgymnaster kan mycket väl komma till ett särskilt boende och kommunens
sjukgymnaster åka till sjukhuset.
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Lär ut ger ökad kunskap om läkemedel
Irene börjar bli skumögd och hör inte så bra. Men varje morgon när
väckarklockan ringer går hon upp, duschar och är på plats när
frukosten serveras. Irene är 99 år och Ekekullen i Sandhult utanför
Borås är hennes sista hem.
Det känns på en gång när man stiger in: här jobbar människor som gillar sitt yrke och
pensionärerna har det bra. Det är liv och rörelse, pensionärerna börjar samlas i den stora
lokal som fungerar både som matsal och som samlingssal. Snart är det dags för dagens
aktivitet, som är gudstjänst med nattvardsgång.
-Varje dag händer det något, och vi har en särskild aktivitetsansvarig, berättar Sari
Alexandersson, som är patientansvarig sjuksköterska på Ekekullen.

Förbättra läkemedelsbehandlingen till äldre
Ekekullen är ett av många äldreboenden i Sjuhärad som arbetar med att förbättra
läkemedelsbehandlingen till äldre. Konceptet kallas LÄR UT och går i korthet ut på att
sjuksköterskor utbildas om äldre och läkemedel varpå de i sin tur utbildar
omvårdnadspersonal. 270 sjuksköterskor har utbildats till handledare i Sjuhärad sedan
2006.
I Borås Stad finns nu 200 utbildade sjuksköterskor som i sin tur utbildat 1 700 av 1 800
inom omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen. Både omvårdnadspersonal och
sjuksköterskor använder en blankett för att uppmärksamma och skatta
läkemedelsrelaterade symptom, totalt 12 olika. Blanketten används vid utvärdering efter
ordinationsändring, inför läkemedelsgenomgång, receptförnyelse, inflyttning på särskilt
boende och som en del i fallrisk- och nutritionsbedömning.
- På det här sättet får teamet och läkaren en samlad information, säger Marie Elm,
distriktssköterska i Borås och projektledare för LÄR UT sedan starten 2006.

Personalens medvetenhet om läkemedel och äldre har ökat
Projektet utvärderas fortlöpande med stöd av FoU Sjuhärad Välfärd. I en rapport från
2010 slås fast att man på arbetsplatserna bättre följer upp läkemedelsförändringar, att
nyttan med läkemedlen diskuteras på ett annat sätt och att medvetenheten om att
hantera läkemedel på rätt sätt har ökat. Utvärderingen visade att personalens kunskap
ökade och används av de allra flesta i vardagen. Om det lett till en förbättring av
läkemedelsbehandlingen går inte att påvisa. Men det finns andra fördelar:
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Peter Keiding är distriktsläkare i Sandared och varannan vecka kommer han till
Ekekullen. Han tycker att han har nytta av symptomskattningarna.
-De gör att jag snabbt får en överblick och kan koncentrera mig på det som är
problematiskt.
En stor förändring är att omvårdnadspersonalen inte omedelbart ropar på lugnade
medicin om någon av de boende är orolig. Lillemor Danielsson och Åsa Claesson är båda
omvårdnadspersonal och jobbar närmast pensionärerna på Ekekullen. De säger att de
lärt sig mycket mer om läkemedel och äldre, och att de fått en större förståelse för hur
läkemedel kan påverka.

Insatserna har belönats med pris
Yrkesstoltheten är påtaglig, deras iakttagelser är viktiga och tas på allvar. Projektet har
också fått pris, ett hedersomnämnande i tävlingen om Guldpillret, som delas ut av
Dagens Medicin, Dagens Apotek och Läkemedelsförsäkringen.
Motiveringen var att samarbetet över huvudmannagränser bidragit till en ökad
medvetenhet och kunskap om äldres läkemedelsanvändning i vardagsarbetet. För
sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som arbetar inom vård- och omsorgsboenden
och ute i hemmen, det vill säga närmast våra äldre är kunskapen om äldres
läkemedelsanvändning betydelsefull.
För 99-åringen Irene är det viktigt att personalen ser och förstår henne. Hon gillar också
att det är extra fint dukat på helgerna och samlingarna på förmiddagarna, särskilt när det
är musik.
Varje kväll pratar Irene med Gud.
- Jag tycker att jag levt färdigt nu och vill gärna somna in för gott.
Men än har Gud inte lyssnat på det.
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Koll på läkemedel i Örebro
- Det blir väldigt fina samtal. Varje frågeställning blir som en liten
berättelse. Eva Engström Jonsson pratar om
läkemedelsgenomgångar.
Hon är sjuksköterska och jobbar på ett av Örebros äldreboenden. Hon är också en av 30
samordnare för dessa genomgångar (LMG-samordnare) med uppdrag att driva och
stödja kollegor i arbetet med att genomföra läkemedelsgenomgångar. På så sätt
utvecklas både arbetsmodellen och kompetensen fortlöpande.

Metoden bygger på teamarbete
Modellen har finslipats sedan 2008 och syftet var att skapa en bra arbetsmodell för att
göra kontinuerliga och strukturerade läkemedelsgenomgångar. Processledaren och
sjuksköterskan Cecilia Lundberg har varit den sammanhållande länken sedan dess.
Metoden bygger på teamarbete och teamet, det består av sjuksköterska, senioren och
eventuellt anhörig, den undersköterska som är kontaktperson samt läkare.
Rent praktiskt går det till så att omvårdnadsansvarig sjuksköterska initierar och
samordnar arbetet med en läkemedelsgenomgång. Det sker i samband med inflyttning till
vård och omsorgsboende och för personer i hemsjukvården som får hjälp med
läkemedelshanteringen och sedan minst en gång per år.

Bra för lärandet
Mötet med personen vars läkemedel som ska gås igenom är centralt. Oftast träffas
sjuksköterska, kontaktperson och den enskilde för att i lugn och ro samtala om hur
personen mår. Sjuksköterskan använder en symptomskattningsblankett för att fånga
eventuella läkemedelsbiverkningar som till exempel yrsel, illamående, trötthet,
muntorrhet, mm.
Annelie Bobeck Axling är distriktssköterska och hon betonar vikten av att
undersköterskan/kontaktperson är med vid samtalet:
- Jag känner ju inte alls patienterna i hemsjukvården på samma sätt!
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Fördelar med läkemedelsgenomgång
Annelie ser ytterligare fördelar med läkemedelsgenomgångarna.
- Det blir ett jättebra tillfälle för lärande, vi kan gå igenom hur man tar blodtryck till
exempel och ett bra tillfälle att förklara både för senioren och kontaktpersonen om
läkemedlens effekter och risker. Det blir en kvalitetsökning för alla, säger hon.
När väl genomgången av symptomskattningen är gjord, skickas den tillsammans med
aktuell läkemedelslista till en apotekare, som återkommer med synpunkter. Detta blir
sedan ett underlag, som läkaren får som en hjälp i sin förskrivning.
- Genomgången försöker vi förstås lägga i samband med läkarbesök, säger Anna
Markuksela, sjuksköterska på Sirihof som drivs av Norlandia Care.

Varierande attityd
Och läkarna är i stort sett väldigt nöjda med stödet, även om attityden är varierande.
För sjuksköterskorna i Örebro är läkemedelsfrågan mycket viktig.
- Det är ju vi som övertagit ansvaret för våra äldres läkemedelshantering, säger Cecilia.
- Då är det också vårt ansvar uppmärksamma eventuella problem och ta upp dem med
såväl läkare som patient. Är läkemedlen fortfarande till nytta eller överväger riskerna?
Detta år fokuserar man särskilt på olämpliga läkemedel, läkemedel mot psykos och
antiinflammatoriska läkemedel, helt i linje med den överenskommelse som SKL och
regeringen träffat. Förra året var målet att minska olämpliga läkemedel med 10 procent,
något som endast Blekinge och Västmanland klarade av.

Sjuksköterskenätverk och samordnare
Örebro län nådde nästan ända fram med sina 9,1 procent. Att det är möjligt att minska
ännu mer tvivlar ingen på.
- Många, många äldre kommer till våra boenden och har massor av läkemedel som de
stått på åratal. Vi kan åtgärda en del, men jag tror att det bara är toppen av ett isberg,
säger Cecilia.
Tack vare det sjuksköterskenätverk med en samordnare för läkemedelsgenomgångar –
LMG samordnare - på varje boende och hemvårdsenhet har man också kartlagt
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användandet av sömnmedel, lugnande läkemedel och läkemedel mot psykos både 2011
och 2012 på alla vård och omsorgsboenden.
Utifrån resultatet sattes mål att minska olämplig användning. På så sätt har man god
överblick över användandet av dessa läkemedel. Målet är att om möjligt ersätta dem med
omvårdnadsåtgärder.
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Diskussion öga mot öga minskade läkemedlen
I Västernorrland finns 33 vårdcentraler, en tredjedel är privat drivna.
Eva Oskarsson, geriatriker och medicinsk rådgivare i äldrefrågor är
tillsammans med Emelie Sörqvist Fagerberg, apotekare med
inriktning på äldre, på god väg att besöka varenda ställe. Målet: Klara
av att minska olämpliga läkemedel till äldre med 10 procent.
Emelie blev inspirerad av Jämtlands läns landsting.
- De hade gjort en väldigt bra powerpointpresentation. Och jag tog inspiration av det här
och gjorde den med våra uppgifter och lite modifieringar, säger hon.
Eva påpekar att det är väldigt viktigt att visa på vilka preparat eller andra åtgärder man
kan använda.
- Mycket är okänt, på så sätt att det finns en massa läkemedel som man som förskrivare
identifierar som farliga, morfin till exempel. Man tvekar att skriva ut dem. Sedan finns det
en preparat som man inte har en relation till, de har ingen laddning. Många av de
olämpliga läkemedlen är inte identifierade som olämpliga.

Besök på vårdcentralerna har fått igång samtalen
Eva och Emelie har jobbat fram en bild som visar hur alla vårdcentraler i länet plus
slutenvården förskriver preparat som bör undvikas om det inte finns särskilda skäl.
- Bilden är egentligen hopplöst tyngd av information. Men väldigt pedagogisk eftersom
förskrivarna ser den egna förskrivningen i relation till övrigas, berättar Eva.
- Man ser till exempel att en vårdcentral har omfattande förskrivning och en annan väldigt
lite, samtidigt som man ser sin egen bild. Då blir det jättebra diskussion, om målvärde och
varför det ser ut som det gör och hur det borde vara, säger hon. Det räcker med att visa
bilden och sen är diskussionen igång direkt. Samtalet är det centrala.
- Vi kommer dit, svarar på frågor och visar att vi tar verksamheten på allvar, säger
Emelie.

Besök under lunchtid
Vårdcentralerna har knappt om tid och för att inte tynga i onödan erbjuds besök under en
lunchtimme. De som vill kan få utökat stöd. Och besöken har gett goda resultat,
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Västernorrland ligger i skrivande stund på tredje plats i landet när det gäller att sänka
olämpliga läkemedel. Just nu är minskningen 5,32 procent och målet är 10 procent. I
Ånge är minskningen över 18 procent.
Strategin för att förändra är att visa resultat och att samtala om dem.
- Man måste handprata med folk!
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Sammanhållen vård och omsorg
Det mänskliga bakom allt
Under en tid har jag fått variera mina sedvanliga arbetsuppgifter. Jag
fick byta en del stillasittande datorarbete till att gå ut i hemsjukvården
i stället och leverera medicin eller dela dosetter. Sådant som inte
frestar på kroppen rent ergonomiskt sett alltså.
Detta visade sig inte vara helt oangenämt trots mina våndor att röra mig utanför mina
invanda cirklar. Snarare tvärtom. Jag hamnade tillbaka på ruta ett nämligen. Under mina
första två år på vårdcentralen var jag stationerad på en extern mottagning för
hemsjukvård placerad på ett seniorboende, eller servicehus som det hette förr.
Det var jag och en originell distriktssköterska i 50-årsåldern. Bara vi två tillsammans 8:0016:30 fem dagar i veckan. Hon fostrade mig strängt men hjärtligt och till slut blev vi lite
som krigarprinsessan Xena och hennes bundsförvant Gabrielle.
Distriktssköterskan krigade för våra rättigheter och arbetsmiljö och inte minst för våra
äldre hemsjukvårdspatienter, och jag följde diplomatiskt efter som den naiva och oerfarna
sidekick jag då var.

Tickande klocka
Det var en spännande tid som lade grunden för hur jag är i yrket i dag, eller åtminstone
påminnelsen om vem jag borde vara. Det gav mig lärdomen om hur väsensskilt det är
vad gäller mötet med patienten i dennes hemmiljö i förhållande till på vårdcentralen. I
hemsjukvården blir du en gäst som får se och uppleva patienten i sin hemmiljö utan den
spänning eller tillknäppta stämning som vårdcentralsmiljön kan generera.
Det kunde serveras kokkaffe till dosettdelningen eller bli omläggning till ett tv-program i
bakgrunden. Eller ibland bara till ljudet av en tickande moraklocka i något hörn. Här fanns
dialekter från urminnes tider, gungstolar och dessa obegripliga bruna vitrinskåp med
otaliga fotografier som alla vittnade om att en gång hade just den här åldringen varit
precis som jag. Mitt i livet med allt vad det kan innebära.

Tänk om…
Det som stressade mig på den tiden enormt, förutom de besök jag förväntades hinna
med statistikmässigt sett, var när fredagen kom och jag stämplade ut med hela härliga
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helgen framför mig. Känslan grusades alltid för den i tanken oumbärlige nybörjarens oro
över om det var något som glömts. Fick alla sitt insulin? Var dosetterna rätt delade? Tänk
om förbandet ramlar av eller såret blir värre? Jag brukade blicka upp mot byggnaden mot
alla de fönster där ett åldrat människoöde nu skulle invänta måndagen då jag och min
Xena-kollega var tillbaka i tjänst.

Sorg och skratt om vartannat
Jag tröskade på och fick vara med om både det ena och det andra. Humor och skratt,
misär och sorg. Vård i livets slutskede, att finnas för de anhöriga när slutets stund är
kommen. Eller att vara den enda som sitter vid sjuksängen när det sista andetaget tagits.
Sköterskan och hennes patient, kanske även en trogen hemtjänst. Det formar en och det
finns med hur luttrad och blasé strukturens inverkan än kan få dig att bli, upptäckte jag.

Till vårdcentralen
Så en dag tog det slut. Xena och jag flyttades till moderskeppet och fick dela rum på
vårdcentralen i stället. Plötsligt öppnades en helt ny värld för mig, 30 nya arbetskamrater
sammanlagt, med all den mångfald som det innebar. Patienterna skulle i högre
utsträckning komma till oss i stället. Vi skulle ha drop in och snabba patientinsatser.
Rullande band. Det fanns alltså mycket att lära om livet på en vårdcentral. Formade ur
vår oumbärliga exil på seniorboendet var denna acklimatisering inte helt lätt för någon av
oss två. Jag försökte kavat sprida min syn på helhetsvård av äldre på vårdcentralen tills
en äldre inhyrd sköterska vid ett tillfälle påpekade att jag påminde henne om en sång.
Den där ”jag ska blir sjuksyster jag tralalala”. Min Xena-kollega sa upp sig och jag bytte
tjänst. Nog nu.

Tillbaka igen
Så när jag fem år senare klev in på samma seniorboende som en gång format mig, var
jag lika nervös som när jag började där allra första gången. Jag hade ett ärende hos en
av mina gamla patienter och ringde på dörren. Vederbörande öppnade tydligen
fortfarande dörren med orden ”klockan slår och slår, domaren för dörren står”. Jag
försökte formulera något artigt men kom av mig. Patienten hann före. Hälsade glatt och
frågade hur det var med katten min. Som om ingen tid hade passerat alls. ”Kom in, du vet
vart dosetten är, jag ska bara gå på toa”.

Samma, men ändå inte
Ljudet av en moraklocka i bakgrunden. Samma vitrinskåp, samma fotografier. Samma
sköterska fast kanske ändå inte. Vad glad jag blev för mina plötsligt förändrade
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arbetsuppgifter. Det hjälpte mig att komma tillbaka till kärnan, att minnas. För allmän
omvårdnad som sker på drop in på en mottagning kan ibland få en att glömma det
väsentliga. Det mänskliga bakom allt och varför vi är där. Att växa med uppgiften.
En längre version av denna text har tidigare varit publicerad i Dagens Medicin.

Skribenten
En Falubo i förskingring som skriver om när livet vänder, om
tillvarons olika påfrestningar och om att hitta glimten i det vardagliga
och det tråkiga.
Har ett osedvanligt gott minne vad gäller detaljer och är en
hängiven entusiast av Eurovision song contest, Skittles och
filmcitat. Och besatt av brittisk humor. Bor med fru och katt i
Stockholm och är till yrket sjuksköterska.
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Roligare för alla när träffpunkter lockar män
Aktiviteter som utgår från besökarnas önskemål och medvetet
bemötande av kvinnor och män. Det är viktiga hörnstenar i arbetet på
Örgryte-Härlandas träffpunkter för äldre. Förr var det nästan bara
kvinnor som kom – nu strömmar också männen till.
Ett trettiotal seniorer bänkar sig vid det dukade långbordet och luften fylls snabbt av surr.
Så brukar det vara på Lundens träffpunkt på måndagar. Men den här dagen är ändå lite
speciell, för Hans Wennerberg har precis fyllt hundra år och ska därför firas med sång, tal
och tårta.

Maten och gemenskapen viktig
De är ett gäng i alla åldrar, både kvinnor och män, som hänger ihop sedan några år
tillbaka. Varje måndag kommer de till Lundens träffpunkt i Örgryte-Härlanda – för maten
och för gemenskapen med varandra. Efter lunchen har de laddat för bowling i hallen
framför husets kiosk. På stadsdelens träffpunkter för äldre är männen ofta i klar minoritet.
Lundens träffpunkt på måndagar är ett undantag. Men det är inget besökarna direkt
tänker på.
– Nja, Lena gjorde en grupp av oss och nu träffas vi här och knyter vänskapsband. Vi har
också gjort en del utflykter tillsammans. Idag firar vi Hasse som är en fantastisk
människa. Han hör illa, men skriver fina dikter, berättar Janne Larsson.
Lena heter Forssjö i efternamn och är måltidsvärdinna på Lundens träffpunkt. Hon hjälper
besökarna att komma tillrätta i lunchrestaurangen. Vissa behöver hjälp med att hämta
mat, andra med att hitta lämpligt lunchsällskap.
Ofta är det måltidsvärdinnan som är första kontakten med träffpunktens verksamhet.
– Maten är viktig för många, särskilt för männen, och många gånger är det i restaurangen
de lär känna oss först. När de väl kommit dit, är steget inte långt till att få med dem även
på andra aktiviteter, berättar Lena Forssjö.

Fler manliga besökare till seniorträffpunkterna
Kommunfullmäktige i Göteborg har sedan 2012 som uttalat mål att jämställdheten i
stadens verksamheter ska öka. Stadsdelsnämnden Göteborg-Härlanda har tagit målet till
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sig och arbetar för att jämställdheten i alla verksamheter ska öka. För
seniorträffpunkterna innebar det att se till att få fler manliga besökare.
– Jag undrade helt enkelt var männen och de yngre besökarna var, och vad vi kunde
göra för att få dem att komma hit. Jag tänkte att det kanske var så att programutbudet
behövde förändras.
Det ledde till en enkätundersökning om vilka aktiviteter som kunde locka både män och
kvinnor till träffpunkterna. Sen kom HåJ-pengarna från SKL som på beställning, eftersom
det gav möjlighet att ge personalen en omvälvande genusutbildning.
– Utbildningen förändrade mig i grunden, både som privatperson och yrkesmänniska,
säger Anna Tholin som är äldrekonsulent på Kaggeleds träffpunkt.
Pyssel kanske inte drar så många män, men hantverk gör det.
Allt kastades upp i luften och personalen började fundera på sitt eget bemötande, men
också på sådant som vilka bilder de valde till de programbladen och om aktiviteternas
namn kunde påverka vem som kom.

Hantverk lockar män, inte pyssel
– Pyssel kanske inte drar så många män, men hantverk gör det, säger Anna Tholin.
Sen fyller hon snabbt på:
– En fråga som vi fick med oss på utbildningen och som förändrat mycket är om jag
skulle agerat, tänkt eller känt annorlunda om personen jag mött varit av ett annat kön. Det
har gjort det tydligt för mig att jag faktiskt bemöter män och kvinnor på olika sätt.
Anna Tholin tycker också att personalgruppen har blivit mer medveten om sina val och
varför de gör saker.
– Och så har vi utgått från vad seniorerna själva vill göra. Aktiviteter som vi i personalen
hittar på överlever inte, säger hon.

Fler kvinnor kommer
Med programpunkter som kreativa klubben, bowling och linedance, toppat med ett
reflekterande förhållningssätt har antalet män mer än fördubblats. Men även kvinnorna
har blivit betydligt fler.
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Kerstin Björner tycker sig märka att det har blivit lite annorlunda på träffpunkterna på sista
tiden.
– Ja, det har blivit roligare programpunkter som linedance och frågesport. Jag brukar gå
på lite olika, beroende på vad som händer.
Kamraten Janne Larsson har inte reflekterat så mycket på utbudet. Istället är maten det
viktigaste när han och sambon väljer vilken träffpunkt de ska besöka.
– Fast det är klart. Jag har anmält mig till buggen i Björkekärr som drar igång nu, säger
han.
Text: Annette Ulvenholm Wallqvist. Artikeln är ursprungligen publicerad i magasinet Uppdrag
jämställdhet, 2014.
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Trög start vändes med samtal
Det började inte bra. Besparingstiderna gjorde det tufft för
personalen.
Samtidigt skulle man börja registrera i Senior alert och Svenska
Palliativregistret. En del tyckte att de hade fullt upp i sin vardag och
ville inte ha ytterligare arbetsuppgifter.
- Det var ett motstånd, säger Gunnel Svensson, MAS i Munkedal. Och det var en miss av
mig att jag inte var med vid första informationstillfället. Då hade vi kunnat ha den dialog
med personalen som behövdes.
Så Gunnel Svensson åkte runt till alla arbetsplatser för de nödvändiga samtalen.
- Jag träffade chefer, undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter sjukgymnaster, ja
alla. Vi satte oss ned och gick igenom vad det skulle innebära.

Tid för teamarbete ger resultat
Det är snart ett år sedan som registerarbetet startade och nu är registren en del i arbetet.
Men det är en process att avsätta tid och jobba gemensamt i team.
Kristina Mattsson är undersköterska och jobbar på ett av kommunens rehab- och
korttidsboende. Hon tycker att det blivit bättre och säkrare för vårdtagarna.
- Vi har ju alltid gjort riskbedömningar men nu kan vi ju visa det och också vilka åtgärder
och uppföljningar vi gör.
Maria Ottosson Lundström är områdeschef för vård och omsorg.
- En sak vi pratade mycket om under introduktionen är ju att med den tuffa situation vi har
så måste vi jobba mer strukturerat för att ha koll på vad vi gör och inte tappa bort oss.
Gunnel Svensson påpekar också att när man avsätter tid för att träffas gemensamt i team
så tar man bort många onödiga moment.
- Jag tycker också att man ofta är väldigt ensam i sin profession. Med teamarbete blir det
bättre och alla kan ta lärdom av varandra.

Smidigt samarbete med specialister i Uddevalla
När det gäller samarbetet med primär- och specialistvård tycker alla tre att det fungerar
bra. Det finns bara en vårdcentral i Munkedal och kontaktvägarna är snabba och smidiga.
Knappt tre mil bort ligger Uddevalla, med sina två unika medicinska
äldrevårdsavdelningar, MÄVA.
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- Jättespännande, säger Maria Ottosson Lundström. De har både varit här hos oss och
bjudit in olika personalgrupper till auskultation.
- Det är ett erbjudande vi ska ta vara på. Kvalitetsregistrens intåg har förändrat
arbetssättet inom äldreomsorgen i Munkedal, och det gav också pengar. 149 000 i
prestationsersättning ska snart kvitteras ut. Gunnel, Maria och Kristina känner sig säkra
på att pengarna kommer att gå tillbaka till verksamheten.

Coachning i det praktiska arbetet
- Vi har stort stöd, både i tjänstemanna- och politisk ledning, säger Maria. De kämpar lika
hårt som vi för äldreomsorgsfrågorna.
Pengarna ska användas till vidareutbildning för personalen som arbetat med registren.
Munkedal har fått stort stöd från Fyrbodals kommunalförbund och kunskapsbaserad
socialtjänst som gett stöd i att implementera kvalitetsregistren.
De har även stöttat med coacher som deltagit i införandet av det praktiska arbetet kring
Senior Alert och palliativa registret. Undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter,
sjukgymnaster och chefer har gjort ett väl utfört arbete i samband med uppstarten av
kvalitetsregister. Det har kunskapsbaserad socialtjänst uppmärksammat och bjudit all
personal som deltagit i registerarbetet på tårta, tillsammans med coachen från Fyrbodal.
- De ska ha en stor eloge för allt stöd vi fått, säger Gunnel.

Fakta
Munkedals kommun har 10 200 invånare.
25 procent av befolkningen är 65 år eller äldre.
172 personer har hemtjänst.
132 platser i särskilt boende fördelat på 5 enheter.
10 platser på ett korttidsboende plus 6 insprängda på andra enheter.
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Trygga äldre målet för Gnesta vårdcentral
På Gnesta vårdcentral gör man allt för att hitta alla äldre som åker in
och ut på sjukhus. Vi vill ta hand om våra gamla på ett ännu bättre
sätt, det är målet, säger Ingrid Krona, verksamhetschef.
Tillsammans med Monica Attebäck, verksamhetssamordnare och Marianne Sjölund,
distriktssköterska och numera även äldresjuksköterska, bildar de navet som sliter hårt
med att ge ett bättre liv för sjuka äldre.
Marianne är spindeln i nätet och har också i uppdrag att få med all personal på
vårdcentralen. Och det lyckas alldeles utmärkt.
- Jag fick till exempel ett tips från vår labbpersonal att en patient gång på gång på gång
lämnade prov för urinvägsinfektion. Nån infektion hade hon inte, men det var ju såklart ett
tecken på att personen inte mådde bra, säger Marianne.
Nu har hon pratat med patienten och också via Monica bokat ett extra långt
läkarbesök. Men det är inte alldeles lätt att hitta de som ofta åker in och ut på akuten.
- Jag kan inte se det i vårt journalsystem, så vi har bett sjukhusen om listor, det gjorde vi i
våras, berättar Monica. I Landstinget Sörmland finns idag inget system för att identifiera
sjuka äldre med hög vårdkonsumtion. De uppgifter som sjukhuset lämnat var inte till så
stor nytta som vårdcentralen hoppats på.

Börjat i liten skala
Mariannes uppdrag som äldresköterska sköter hon på 10 procent av sin arbetstid. Sedan
mitten av juni har Marianne hittat och ringt upp fem-sex patienter.
- Man måste lyssna på hur det låter i andra ändan och då först vet jag vad jag säger: Hej,
jag har hört att du varit inne på akuten tre gånger förra veckan, vad var det som hände?
Man får improvisera! Vad är det som är tokigt, kan jag hjälpa dig, är det okej att vi pratar?
Och utan undantag blir patienterna glada.
- Oftast känner vi patienterna, så de blir inte förvånade att vi ringer, säger Monica. Viktigt
är också att de förstår att det inte handlar om ett enstaka pliktskyldigt samtal, utan någon
form av åtgärd blir det alltid. Marianne har jobbat länge, både som distriktssjuksköterska
men även i hemvården
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- Så jag vet ju hur det kan se ut därhemma och hur det funkar med den kommunala
omsorgen och hemtjänsten. Det blir lättare i kontakten med kommunen.
- Vi hittade en patient som åkte in till akuten flera gånger i månaden. Hennes man ringde
oss hur mycket som helst. Hon var ju sjuk, men det var massor av oro och ångest som
låg bakom, berättar Monica. Patienten fick ett läkarbesök på vårdcentralen och en
vårdplan.
- Och jag bussade ihop henne med hemsjukvården. Man behöver gå regelbundet till en
sådan patient, det håller ångesten borta, säger Marianne.
- Och hennes man har inte ringt en enda gång!

Gott samarbete med kommunen
I grunden har vårdcentralen ett gott samarbete med kommunen, men det finns
fortfarande en del snubbeltrådar och trösklar när det gäller vem som ska göra vad. Har då
arbetet med ett bättre liv för sjuka äldre gett något konkret resultat?
Jo. återinläggningarna har minskat men inte särskilt mycket. Men teamet på
vårdcentralen är säkra på att det kommer att bli bättre, i takt med att det blir enklare att
hitta de patienter det handlar om. Det här är rätt väg att gå, det är teamet överens
om. Vad som gått mycket bra är att få ordning på läkemedlen.
- Vi beställde och fick listor från apoteket på alla över en viss ålder som hade fler än tio
läkemedel och vår läkare har gått igenom alltihop, berättar Ingrid.

Resultat från arbetet
Läkemedelsförskrivning har minskat rejält, både i antal, olämpliga läkemedel och
olämpliga kombinationer.
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Systematiskt arbete med goda resultat i Gävle
Gävle kommun har tillsammans med landstinget och länets
kommuner registrerat över 70 procent av alla dödsfall i Svenska
palliativregistret. Alla Gävles äldreboenden registrerar i Senior alert
och mer än 1680 riskbedömningar har genomförts. För det har 1,6
miljoner kronor betalats ut i prestationsersättning.
Ewa Molarin och Johanna Storing Brännström är utvecklingsledare i Gävle. Ewa har koll
på helheten med sina 20 procent och Johanna ägnar 80 procents arbetstid åt att vara ute
i verksamheterna och coacha. Här har man jobbat förhållandevis länge – och framför allt
systematiskt – med kvalitetsregister och att utveckla vården och omsorgen om de äldre.
- Det finns ett tydligt länsbeslut, och det har varit viktigt för framgången, säger Ewa
Molarin. Vi har också jobbat väldigt mycket med att förankra både uppåt och nedåt i
Gävle kommun. Ett gott samarbete med vår dietist, stort stöd av projektstab och
referensgrupp är också delar som påverkat vårt goda resultat och sist men inte minst
sjuksköterskor, rehab- och omvårdnadspersonalens insatser.

Ett kvitto på arbetet
Prestationspengarna är ett kvitto på att arbetet lönat sig.
- Det är bra med hög täckningsgrad så man kan lita på resultaten, säger Johanna.
Hon säger också de i Gävle haft stor glädje och nytta av Senior alerts coach och deras
teamutbildningar.
- Pengarna är viktiga, tack vare dem har vi ju kunnat erbjuda utbildning , inspirations- och
erfarenhetsdagar, säger Ewa.
Nu hoppas hon att på lite uppmuntran till de enskilda enheterna:
- jag tycker att de som når eller överträffar målen borde få pengar för det, säger hon.

Har det blivit bättre för de äldre?
- Ja det var en samvetsfråga som vi verkligen vill svara ett stort JA på, säger Ewa. Men
ännu vet vi inte det. Vår höga täckningsgrad är en bra start och utmaningen framåt är att
arbeta vidare med våra resultat på olika nivåer i organisationen för att göra skillnad för de
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äldre. Det är viktigt att resultaten blir en del i förbättringsarbetet inom den palliativa
omvårdnaden samt övrigt omvårdnadsarbete.
Även landstinget Gävleborg gjorde ett bra resultat. Landstinget var ett av fyra landsting
som klarade av att registrera minst 70 procent av alla dödsfall i Svenska Palliativregistret.
Många enheter registrerar också i Senior Alert. Därmed fick Landstinget Gävleborg nära
3,5 miljoner kronor i prestationsersättning.
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Planering nyckel till mindre slutenvård
På Bollnäs sjukhus, avdelning 5, får nu alla patienter som läggs in på
nytt inom 30 dagar, ett samtal om hur det kan komma sig.
Bara 52 procent av de hittills 21 tillfrågade ansåg att de var med och planerade för sin
hemgång. 61 procent fick veta vad som planerats för dem och ungefär lika många visste
vart de skulle vända sig om de hade några frågor. Den goda nyheten är att över 90
procent visste att de hade fått med sig en läkemedelslista hem. Intervjuerna har
genomförts med hjälp av verktyget Webbkollen.
På avdelningen finns 18 vårdplatser och tar framför allt emot njurpatienter. Anette Frisk är
vårdenhetschef.
- Intervjun ska bara behöva ta en 10-15 minuter, men det kan absolut ta upp till en timme,
berättar hon. Patienterna vill ju berätta sin historia och äntligen är det någon som lyssnar.
Vi får väldigt nöjda patienter, det är en stor vinst för dem och vi får mycket kunskap.

Samtalen prioriteras när man ser värdet för patienten
Sonja Strandell är en av fyra utvecklingsmotorer i landstinget Gävleborg och Riina Mast
är projektledare för ett utvecklingsarbete för äldre i Rengsjö.
- Det var ungefär som vi misstänkte. Vi tycker ju att vi informerar och berättar, men vi gör
inte tillräckligt, säger Riina. Här finns absolut utrymme för förbättring.
De tre i Bollnäs är säkra på att om man förbättrar vårdplaneringen och processerna kring
utskrivning så kommer återinläggningarna att minska. Och att planeringen bäst görs i
patientens hem är de tre överens om.
- Och det tycker även ledningen och kommunpolitikerna, säger Riina.
- Redan nu gör man på det sättet, men inte konsekvent och inte överallt. Det är svårt att
få till det, många är inblandade och scheman är pressade, säger Sonja.
- Men när man ser och inser vilket värde det har för patienten, då prioriterar man det,
säger Anette.
Trion i Bollnäs menar att det inte räcker med att fråga hur patienterna vill ha det.
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Det finns en glädje i att vara med och bestämma
- Man är inte mottaglig, inte när man är på sjukhuset, säger Anette. Har man
vårdplanering i hemmet blir det en helt annan sak. De kan vara misstänksamma mot att
man ska träffas hemma, men när man suttit där tillsammans, flera aktörer från både
kommun och landsting och sen avslutar efter nån timme så säger de: Åh tänk att jag fick
vara med och bestämma den här gången.
Riina Mast har påbörjat ett arbete med att förbättra vårdprocesserna i Bollnäs och i det
arbetet ser hon stor nytta av webbkollen som uppföljningsverktyg.
- Om vi nu lyckas jobba fram en modell för bättre vårdplanering och verkligen kan få till
det, så ska webbkollen vara ett uppföljningsverktyg.

FAKTA
Vid Bollnäs sjukhus bedrivs akut internmedicinsk vård med ett upptagningsområde
omfattande södra Hälsingland med cirka 65 000 invånare.
I Bollnäs bedrivs för närvarande dialysverksamhet för hela Hälsingland samt delar av
Gästrikland. Operationscentrum Bollnäs tar emot patienter från hela länet för planerad
kirurgi, ortopedi och urologi. Akutmottagningen är bemannad med en medicinjour och en
primärvårdsjour. Narkosläkare är i jour på sjukhuset dygnet runt. Stora delar av
verksamheten vid Bollnäs sjukhus drivs från och med april 2012, av den privata
vårdgivaren Aleris, som även driver Bollnäs Hälsocentral.
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Samtal som gör skillnad
I Sörmland får alla patienter över 65 år som blir utskrivna efter en
återinskrivning ett telefonsamtal några dagar efter hemkomst.
- På Kullbergska omfattar erbjudandet numera alla över 65 som skrivs ut, oavsett om de
är återinlagda eller inte, och vi hoppas snart kunna göra samma sak på Mälarsjukhuset
och Nyköpings lasarett, säger Inger Eklind, en av tre koordinator för samverkan mellan
primärvård, slutenvård och kommunal omsorg i länet.

Uppskattat av patienterna
Det här erbjudandet har varit mycket uppskattat av patienterna, och de tycker att det
känns tryggt, berättar Tina Källberg, även hon koordinator.
Det var under förra året som uppföljningssjuksköterskan, även kallad ringaren, började
sitt jobb. Ringarens uppdrag är att undersöka hur det fungerar i hemmet efter
sjukhusvistelsen Patienter som skrevs ut från medicin- eller geriatrikavdelning och som
så önskade, blev uppringda efter utskrivning.

Utskrivningsrutiner
- Det var en del funderingar innan och också en föreställning att våra patienter snabbt
blev återinskrivna därför att nån annan, alltså kommunen eller primärvården, inte skötte
sitt jobb, säger Inger.
Men så var det inte, även om det förekommer. Det handlade om andra saker, till exempel
systematiska brister i utskrivningsrutinerna.
- Det kunde vara läkemedelsordinationer eller andra ordinationer, säger Tina.
Bristerna har återkopplats till vårdavdelningarna, och nu pågår ett arbete för att åtgärda
dessa.
- Vi såg också tydligt att våra patienter inte visste vart de skulle vända sig med sina olika
behov, och det kan förstås ringaren hjälpa till med. Men det är också något vi jobbar
stenhårt med att få till. Ingen patient ska gå hem utan att fått veta, skriftligt och muntligt,
vart man ska vända sig, säger Tina.
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Merarbete i början ger effekt senare
En annan fundering handlade om merarbete. Skulle uppringningen resultera i en massa
merjobb?
Inger Eklind:
- Så här i början blir det en del merarbete men på sikt är vi övertygade om att det går
fortare att göra rätt från början. Det är roligare för personalen att slippa bättra på sånt
som inte gått bra. Allra viktigast är att vi får tryggare och nöjdare patienter.
Att ringa upp utskrivna patienter har internationellt visat sig minska oplanerade
inskrivningar.

Har ni sett sådana effekter?
- Inte på helheten ännu, än så länge rings inte alla utskrivna patienter upp, säger Tina.
- Men vi känner oss helt trygga i att kvaliteten på utskrivningsprocessen är en avgörande
faktor för att patienter inte i onödan ska komma tillbaka i slutenvård. Uppringning är en
del i detta.
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Omsorg tillsammans
Alldeles intill havet, på äldreboendet Tubberödshus, Tjörn, tar man
tillvara de boendes kunskap på riktigt. De är med i all planering, snart
även i ledningsgrupp och i styrelsen.
Så länge man är i livet, ska man leva. Så kan man sammanfatta Tubbemodellen, som
inspirerats av de danska Lottehemmen.

Intrapranad i Tubberöd
På ett webbinarium i samarabete med SKL och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign,
berättade Fritz Pettersson, pensionär, Lilian Bohlin, chef, och undersköterskan Pamela
Alverbo om livet på Tubberödshus. Här bedrivs äldreomsorg i högsta grad tillsammans
med personal, boende och anhöriga. Viktigt är att alla ska känna sig behövda och finnas i
ett sammanhang.
Boendet drivs som en intraprenad vilket ger personal större inflytande över
verksamheten.
- Medarbetarna har så mycket större insyn i budget och inköp. Man ser vad man får för
pengarna och kan satsa där man vill, säger Lilian Bohlin.
Att maten är viktig behöver ingen tvivla på. Tubberödshus har egen restaurang, dessutom
växthus och trädgård med bärbuskar och fruktträd.

Restaurangen är husets hjärta, med doft och känsla
Naturligtvis är pensionärerna med i det matråd som sätter ihop menyerna. Till lunchen är
även externa gäster, 65 år och äldre, välkomna.
Boendet satsar också mycket på aktiviteter och de boende både hjälper till eller leder
aktiviteter. Närmast på tur står en modevisning, kräftskiva och en dansbandskväll.

Intrapranad driftsform inom kommunen
Intraprenad är en driftsform inom kommunen. Personalen är fortfarande kommunalt
anställda, driften bekostas av kommunen. Eventuellt överskott kan användas i
verksamheten för att ytterligare höja kvaliteten. Om det uppstår underskott så ska det
regleras inom den egna budgeten.
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Intraprenaden är en resultatenhet med utökade befogenheter och större ansvar för
verksamhet, ekonomi och personal, vilket regleras i avtalet. Socialförvaltningen har
fortfarande det formella och övergripande ansvaret för intraprenaden. Genom kortare
beslutsvägar kommer boende och personal ges stort inflytande över omsorgens innehåll.
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Omsorg istället för sjukhusvård
Precis som på de flesta sjukhus såg verksamhetschefen Putte
Abrahamsson ett stort problem. Sköra äldre människor blev inskrivna
fastän de behövde något annat än sjukhusvård.
Liselotte Davidsson är en av två omsorgskoordinatorer som är med och reder ut vad det
är för behov patienten egentligen har.
- Det kan ju ta lite tid, man kanske vill vänta in provsvar till exempel. Så vi kallar dem 23timmarspatienter.
Rent praktiskt går det till så att Liselotte och hennes kollega är placerade på
akutmottagningen. När en eventuell 23-timmarspatient kommer in, görs en samlad
bedömning av akutsjuksköterkan, läkaren och omsorgskoordinatorn. Finns det något i
hemmiljön som behöver ordnas? Finns det medicinskt behov av slutenvård?

Vistas där det finns plats
Under tiden vistas patienten på den avdelning där det finns plats.
- Ursprungligen hade vi ett antal platser i anslutning till akuten, men de tenderade att bli
upptagna av andra patienter, berättar Putte Abrahamsson.
När han lanserade det nya sättet, att 23-timmarspatienterna skulle få rum där det fanns
plats, uppstod en viss skepsis. Skulle det här innebära en ökad arbetsbelastning?
Men så blev det inte.
- Jag tar hand om det som behövs, och avdelningspersonalen behöver inte jaga
kortidsplatser eller biståndsbedömare, säger Liselotte.

Omsorgskoordinatorer har koll
Malin Liljevall är verksamhetssamordnare och hon poängterar hur avgörande
omsorgskoordinatorerna är för att allt ska gå smidigt:
- De har nätverken, de kan lagstiftningen och de har så bra relation till kommun och
primärvård.
Liselotte är socionom och har jobbat med biståndsbedömning innan hon blev kurator och
numera omsorgskoordinator på Östra sjukhuset.
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- Det är så fantastiskt att få jobba med något som verkligen gör skillnad för människor.
Hon ger ett exempel:
- Vi hade en dam som kom till Akuten 39 gånger på ett år. Nu har hon fått den hjälp som
behövs, och hittills har hon bara återkommit några få gånger på ett halvår. Och jag kan
lova att vi inte kommer upp i 39 söktillfällen i år!

Nytt arbetssätt sedan mars
Det nya arbetssättet har varit i full gång sedan i mars.
- Vi har 1000 slutenvårdstillfällen varje månad. 23-timmarspatienterna är cirka 20 varje
månad hittills. Ungefär hälften går hem inom 23 timmar men en del behöver längre tid för
vård och planering.
Putte Abrahamsson tror att det finns potential för fler. Teamet följer gruppen, och
resultaten hittills tyder på att färre blir oplanerat inskrivna.
- Vi gör det här för patienternas skull. Att vistas på sjukhus, med risk för infektioner och
fall i en obekant miljö, när det inte är nödvändigt måste undvikas.
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Människor är mer än sin sjukdom
Egentligen är det basalt, säger Jerzy Kaczynski, sektionschef
avdelning 352 A, Östra sjukhuset i Göteborg. Han talar om
personcentrerad vård.
Personcentrerad vård innebär att se människan bakom diagnosen, en
människa med tankar, känslor, erfarenheter och kunskaper, traditioner,
värderingar med mera.
- Om man frågar, säger de flesta att man jobbar personcentrerat. Men det gör man inte,
Säger Jerzy Kaczynski.

Införde personcentrerad vård på avdelningen
Avdelning 352 A är en internmedicinsk avdelning, och de flesta av patienterna är äldre,
ofta med flera olika diagnoser.
Efter en studie vid Sahlgrenska akademien, som visade goda resultat, infördes metoden
på avdelningen.
Sjuksköterskan som tar emot ställer tre frågor när patienten skrivs in:
Vill du berätta varför du kommit in?
Vill du berätta på vilket sätt ditt tillstånd påverkar ditt dagliga liv
Vill du berätta vad du har för önskemål och krav?
I samband med första ronden fattas sedan ett teambeslut om åtgärder som också
innefattar ett preliminärt datum för utskrivning. Beslutet skrivs på vanlig svenska och
patienten får en kopia på beslutet. I teamet ingår både läkare, sjuksköterska och
undersköterska.

Planering lättare när man frågar
- Ofta vill patienterna andra saker än vad man tror, berättar Jerzy. De flesta vill hem så
fort som möjligt, och det är viktigt att de får ett datum, om än preliminärt. De kanske ska
åka till London med barnbarnen, de vill kunna planera.
Det viktiga mottagningssamtalet gör också att man, vid behov, snabbt tar kontakt med
kommunen, så att inga onödiga dröjsmål uppstår. När det gäller önskemål och krav så
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innebär det inte att personen blir ”kund” och att vården ska leverera helt efter dennes
önskemål. Vården anpassas efter bägge parters respektive mål, expertis, och resurser.
- Att fråga vad patienten vill… vi hade en kvinna inne, som legat mycket på sjukhus, i
olika delar av Sverige. Hon berättade att hos oss var det första gången någon frågade
vad hon ville.
Genom metoden har avdelningen både nöjdare patienter och kortare vårdtider.
- Det är bra. Ingen ska ligga på sjukhus längre än nödvändigt. Patienterna riskerar att bli
passiviserade och det finns risk för att drabbas av vårdrelaterade infektioner, säger Jerzy.
Dessutom har samarbetet och stämningen bland personalen gått från bra till bättre.
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Ingen väntan på akuten
Det finns en vårdidé i Uddevalla som blivit verklighet. Två avdelningar
på sjukhuset och ett tätt samarbete med både primärvård och
kommuner gör att människor äldre än 75 år och med flera olika
diagnoser får ett bättre omhändertagande.
- När de blir akut sjuka får de komma direkt till en säng, i en miljö de känner igen, säger
Hanna Holgersson, utskrivningssjuksköterska som varit med sedan de medicinska
äldrevårdsavdelningarna, MÄVA, öppnade i november 2008.
- Ingen lång väntan på en hård brits på akuten, fyller hennes kollega Cecilia Adamsson i.

Tar emot personer över 75 år
Till MÄVA, medicinsk ädrevårdsavdelning, kommer personer över 75 år med flera olika
sjukdomar. KOL, hjärtsvikt och diabetes är vanligt.
Det finns flera sätt för patienten att bli inlagd på MÄVA. Ett sätt är via akuten, ett annat är
via ambulanspersonalen i Fyrbodal som har möjlighet att kontakta avdelningen för en
direktinläggning.
Primärvårdsläkarna har ett VIP-telefonnummer för direktkontakt med en överläkare på
avdelningen, de kan konsultera för en eventuell inläggning.
En del som skrivs in får en så kallad MÄVA-pärm, som innehåller vårdsammanfattningar,
telefonnummer och annat viktigt för patienten. När de väl fått sin pärm ger det möjlighet
för patienten, anhöriga, hemvården eller andra personer kring patienten att ringa direkt till
avdelningen vid försämring. Då är det inskrivningssjuksköterskan som i samråd med
överläkaren som avgör om de behöver komma in eller skall kontakta annan vårdgivare.

Mäva-pärmen kan ses som ett VIP-kort
Pärmen är rena VIP-kortet och det tycker patienterna också:
- I stort sett alla har den med sig när de kommer in och de håller hårt i dem, berättar
Hanna.
Sedan starten har cirka 1 400 pärmar delats ut och nu är omkring 55 procent av alla
inläggningar direktinskrivningar – som då alltså inte passerar akuten.
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Utskrivningar
Funktionen utskrivningssjuksköterska är speciell. Det är en rent administrativ tjänst.
- Vi arbetar med den sociala situationen kring varje patient, berättar Cecilia. Hur ser det ut
hemma? Behövs mer hemtjänst eller något annat?
Utskrivningssjuksköterskorna har ett tätt samarbete framför allt med
biståndshandläggarna i de 15 kommunerna i upptagningsområdet. Dialogen med
patienter och anhöriga är minst lika viktig. Cecilia och Hanna skulle dock önska sig ett
bättre samarbete med primärvården. Där finns det en del att jobba med.
- Våra patienter är mycket sjuka och de blir sällan bättre. Vårdtiden är i snitt 8 dagar och
de kommer ofta tillbaka, berättar Hanna. Det måste fungera så bra som möjligt när de blir
utskrivna, för att de ska kunna må bra så länge som möjligt hemma.

Genomgång varje morgon
Varje morgon träffas hela teamet på MÄVA och går igenom läget för varje enskild patient.
Där diskuterar teamet, det vill säga överläkare, AT-läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut,
kurator, avdelningssjuksköterska samt undersköterska, patientens hemsituation och
planen kring fortsatt vård och omsorg.
Jätteviktigt, tycker båda två. Det ger bästa möjligheten att planera så att det blir så bra
som möjligt för patienten, både på avdelningen och även när den skall hem. Det ska inte
bara fungera på MÄVA utan i hela vårdkedjan, primärvård och kommunens omsorg ska
hålla hela vägen. Där är vårdplanering och överrapportering mellan vårdgivarna viktiga
redskap.
- På avdelningen fungerar vi som en slags spindel i nätet, säger Hanna.
Äldreavdelningar liknande MÄVA är här för att stanna, tror båda två.
- Det är framtiden.
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Handlingskraft i Dalarna
Varför kommer vi inte längre? Vi vet ju vad som behövs! Nu har
frustrationen i Dalarna vänts till handling.
Insikten finns inte bara i Dalarna: Ska det bli någon skillnad för de mest sjuka äldre, krävs
engagemang från alla inblandade i vårdkedjan. Verksamhetscheferna är centrala, och
förmågan att engagera och involvera alla medarbetare.
- Vi insåg att vi faktiskt måste träffa alla, berättar Elisabeth Fransson, processledare och
MAS i Älvdalen.
Och alla, det betyder i det här fallet företrädare för akutmottagningen, ambulansen,
medicinkliniken i Mora, primärvården i Mora och Orsa samt hemsjukvården och
omsorgen i de två kommunerna.

Engagemang och kunskap
Alla kom. Alla var engagerade. Det blev två dagar i februari, där deltagarna fick massor
av ny kunskap och förståelse för varandras verksamheter.
Charlotta Borelius är samordnare äldre, landstinget Dalarna och en av de som driver
arbetet:
- Det hände saker i rummet, alla var väldigt öppna och intresserade av varandras delar i
vårdkedjan. En del myter gick i kras…man tror att man vet hur det går till. Men det gör
man inte.
- Och dessutom blev det en hel vägg full med rosa lappar. Det kändes som att det var en
glädje att få sätta all frustration på pränt, säger Therese Kjellin, utvecklings- och
processledare.

Stickprovsundersökning
Mötet inleddes med att deltagarna fick en dragning av tillståndet för sjuka äldre i Dalarna,
baserat på dels intervjuer med patienter och anhöriga, dels en journalgranskning av
dessa patienter.
- Det var bara en stickprovsundersökning, och den bekräftade det vi redan visste, säger
Kerstin Slottpers Lundberg, verksamhetsutvecklare på Mora lasarett.
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Hon poängterar att det ändå är viktigt att presentera material och undersökningar från
den egna patientgruppen.
- Då känner alla att det här handlar om mina patienter, människor jag möter i mitt jobb.
Efter första dagens probleminventering var det dags att formulera hur man ville att det
skulle fungera.
- Vi sorterade och prioriterade. Vad kan vi göra på måndag? Vad kan bli klart på en
vecka, på tre månader?

Konkreta planer
En styrgrupp formerades och arbetet utmynnade också i en konkret handlingsplan, med
namn på ansvarig, datum för uppföljning etc.
Några exempel från handlingsplanen – en del är redan åtgärdat:
Ambulansen ska ha direktnummer till akutsjuksköterskan på vårdcentralen och
kommunsjuksköterskan
Epikris ska skickas snabbare från slutenvård till primärvård
Patienter från korttids ska få med sig medicin för ett dygn när de kommer till
akuten
Uppföljande samtal efter utskrivning
Efter februaridagarna vidtog uppföljning, uppföljning och åter uppföljning. Det är viktigt att
driva på.
- Vi har träffats två gånger efter det och vi kör igen i juni. Jobbet får inte avstanna bara för
att sommaren är här, säger Elisabeth Fransson.
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Envist arbete gav svindlande resultat
Umeå kommun har på ett år förbättrat vården och omsorgen om de
mest sjuka äldre så till den milda grad att prestationsersättningen
stigit från 587 357 kronor år 2012 till svindlande 9 736 705 i den
senaste omgången. Hur gick det till?
Bakom siffrorna ligger förbättringar för sjuka äldre. Bättre demensvård, bättre
läkemedelsanvändning och ett gott förebyggande arbete för fall, undernäring, trycksår
och munhälsa.

Envist arbete
Det handlar om målmedvetet envist arbete och goda rutiner. Och det är ett gediget
teamarbete med Pernilla Blomdal i spetsen. Hon är verksamhetschef för Umeås 18
äldreboenden och korttids. Tillsammans med bland annat två biträdande
verksamhetschefer och den samordnade chefen för marknad och utveckling, Catharina
Persson, har hon jobbat fram rutinerna.
Pernilla berättar:
- Jag kom hit från ett privat företag för cirka ett och ett halvt år sedan. Där jobbade vi med
resultat och ständiga uppföljningar. Så jag tänkte att vi kan göra likadant här.
Redan tidigare registrerade de olika enheterna i kvalitetsregister, men inte alls alla och
det var få som efterfrågade resultat.

Uppföljning, uppföljning, uppföljning
Pernilla såg snabbt att det fanns goda möjligheter att få en större del av de
prestationsmedel som regeringen avsatt för förbättringar och samtidigt förbättra kvaliteten
i vården.
Hon började ett stenhårt uppföljningsarbete:
- Varje månad träffar jag de olika yrkesgrupperna, en från varje enhet. Då går vi igenom
siffrorna. Är alla registrerade? Har vi följt upp?
Alla får möjlighet att jämföra sig med varandra. Och de som lyckas bra kan räkna med
studiebesök.
- Vi behöver inte resa till Stockholm för att få inspiration.
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Helhetssyn
En av enheterna finns i Holmsund. Tina Lundvik är enhetschef, Ulrika Sjöberg
sjuksköterska och Anna Johansson jobbar som undersköterska. Anna har varit med på
Pernillas träffar under ett år, nu lämnar hon över till en kollega.
- Det har varit jättebra. Jag har sagt till alla på jobbet att man får en helt annan inblick i
hela verksamheten, en ny syn på helheten. Det är lätt att bara gå och se till sitt eget,
säger hon.

Inte längre i utkanten
Alla tre vittnar om hur känslan av sammanhang blivit tydlig.
- Vi är faktiskt en enda enhet, inte 18 olika, säger Tina Lundvik. Och vi måste alla jobba
mot samma mål.
Ulrika fyller i:
- Tidigare, under många år, har vi känt oss lite bortglömda, och vi har fått veta saker när
det redan är bestämt. Det har kommit grejer som det bara är att kasta sig på. Men så är
det inte längre. Nu är vi med och delaktiga i det stora Umeå.
En annan stor fördel som alla tre tar upp, är att man får tillgång till chefen Pernilla.
- Hon lyssnar ju på vad vi säger. Vi pratar mycket om arbetssituationen och bara det att
någon lyssnar på en, nån som har lite mer att säga till om och som tar till sig det. Även
om det inte går att göra nånting direkt. Det är otroligt mycket värt, säger Ulrika.

Samma budskap från alla
För Pernilla är det också värdefullt.
Så var det faktiskt efter sommaren, berättar hon.
- Det kom signaler från alla håll att nu är vi på gränsen med bemanning. Och det var då
jag gick till nämnden och sa att jag måste få komma och beskriva situationen i
äldreomsorgen. Vi kan inte gå in i 2014 med ett sparbeting.
Och nämnden lyssnade och det blev inget beting.
- När man får samma budskap från alla, då vet man att det verkligen inte bara är nån
enstaka enhet som har det lite körigt, utan det är allvar.
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Statistik som ger energi
Mellan månadsmötena får alla enheter en rapport.
- Vi kallar det Månadspulsen. Det är bra, man får som en liten push när man ser att det
förbättrats. Man får ju se alla enheters resultat, automatiskt, som en tjänst, berättar Ulrika.
- Det som är så bra är också att det står ju där att det här måste ni titta på tills nästa
möte, här har ni halkat efter lite. Det här är bra, det här måste ni tänka på. Det blir så klart
och tydligt, säger Tina.
Rapporten sätts upp så att all personal kan se den. Förutom den egna enhetens resultat,
finns övriga enheter med.
- Det är inte tänkt som en tävlan, men så blir det ju…

Vad händer nu med alla pengar som Umeå kommun fick, tack vare det envisa
och systematiska arbetet?
- Det går tillbaka till verksamheten, och vi kommer att kunna erbjuda fortbildning till
personalen. Det känns jättebra, säger Pernilla.
2014 är, såvitt vi vet idag, sista året med prestationspengar. Kommer ni ändå fortsätta att
jobba på det nya sättet, med kvalitetsregister.
Och ingen svävar på målet. Självklart tänker man fortsätta jobba systematiskt med
förbättringar.
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Ambulansen och vårdcentralen samarbetar för äldre
I Halland har ambulanssjukvården tagit ett steg framåt. Ett nytt
arbetssätt har gjort att fler äldre patienter kan vårdas och stanna kvar
i hemmet och slipper åka till akutmottagningen.
- Det här gör vi för att förbättra vården för våra äldre patienter, säger Glenn Larsson,
verksamhetsutvecklare och Madeleine Holmström ambulanssjuksköterska inom
ambulanssjukvården i Region Halland.
Under 2012 gjordes cirka 42 000 uppdrag av ambulanserna i Halland. När
ambulanspersonalen når patienten görs en bedömning för att kunna prioritera patientens
behov.
Systemet heter RETTS och används inom många landsting. Kortfattat innebär det att
mäta olika värden, som till exempel blodtryck och andning, för att avgöra hur svårt sjuk
eller skadad patienten är. När alla värden är normala klassas patienten som GRÖN.
- En ”grön” patient som är 75 år eller äldre, ska då erbjudas en ambulant bedömning,
berättar Glenn.
Det innebär att ambulanssjuksköterskan ringer patientens primärvårdsläkare och
diskuterar tänkbara vägar. Och resultaten för 2012 är häpnadsväckande:
74 procent kunde stanna kvar hemma, efter att ha fått hjälp av ambulanspersonalen.
Motsvarande siffra innan det nya arbetssättet infördes var endast 3 procent.

Politisk vilja avgörande
Två saker har varit helt avgörande för att lyckas:
1. Det finns ett politiskt beslut på att vårdcentralerna måste ställa upp på att medverka i
ambulant bedömning
2. Samtliga 49 vårdcentraler har lämnat ut direktnummer till läkaren eller
mottagningssjuksköterskan. Dessa telefonnummer finns i sjukhusens växel, så
ambulanssjuksköterskan bara behöver ringa dit, för att bli kopplad direkt. Under kvällar
och helger kopplas samtalen till respektive kommuns beredskapsjour.

Besökte alla vårdcentraler
Inför genomförandet besökte Glenn och hans kolleger alla vårdcentraler.
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-Två gånger faktiskt. Första gången bara helt kort, tio minuter, då vi drog det viktigaste
och lämnade en informationsfolder samt bokade in ett nytt längre möte för genomgång av
RETTS och för det praktiska genomförandet.
Han tycker att vårdcentralerna varit väldigt tillmötesgående.
- De tycker det är bra! I flera fall har patienten fått en tid på sin vårdcentral antingen
samma dag eller påföljande dag. Det har även förekommit att primärvårdsläkaren gjort
hembesök. Det har ordnats med extra omvårdnadsåtgärder av kommunsjuksköterska och
hemtjänstpersonal. En hel del av patienterna, 16 procent, får också vård och transport av
ambulansen till sin vårdcentral.

Arbetat med information till ambulanspersonalen
Glenn och hans kolleger har också jobbat mycket med information till
ambulanspersonalen.
- Man måste påminna och tjata lite på att de inte ska glömma bort att gröna patienter över
75 ska få ambulant bedömning.
Under 2012 var 268 personer som fick en sådan, och Glenn tror att det borde kunna vara
fler.
- Vi ser redan i år att det ökar, och håller det i sig blir det säkert drygt 500 personer.

Vad tycker då patienterna?
- Jo, de känner sig väldigt trygga och nöjda. Och är det så att de absolut vill till sjukhus,
så får de naturligtvis det, säger Madeleine.
Samma gäller om det finns minsta tveksamhet.
- Det här med ambulant bedömning är något vi erbjuder patienten, och det är alltid deras
val, understryker Glenn.
Han är noga med att påpeka att utvecklingsprojektet är ett sätt att förbättra för
patienterna, inte för att spara pengar åt akutmottagningarna.
Hur ska ni gå vidare?
- Jag vill skynda långsamt och vara säker på att det här är bra för patienterna och och det
får den fortsatta utvärderingen som pågår visa. Det kan ju bidra till satsningen på att
minska återinläggningar inom 30 dagar, och nästa steg kan i så fall bli att sänka
åldersgränsen till 65 år.
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Patienters berättelse utvecklar vården
Strax före midsommar kom Eivor Jansson med ambulans till
sjukhuset i Eksjö. Hon hade drabbats av en stroke. Eivor blev kvar en
månad. Nu, fyra månader senare, är hon tillbaka, för att berätta för
personal på sjukhuset och kommunen om vägen tillbaka.
Det är nätverket för vårdsamverkan på småländska höglandet, kallat Esthers nätverk,
som bjudit in Eivor. Tre gånger per termin anordnar nätverket Esthercafé för intresserade.
Varje gång är en senior med, en manlig eller kvinnlig Esther.
-Esther är en person som behöver vård och omsorg av många vårdgivare, och alla dessa
behöver koordinera sina insatser och samverka över organisationsgränserna för att
Esther ska få det bra, berättar Kerstin Svensson, som är undersköterska på strokeenheten i Eksjö, och dessutom Esthercoach.

Rutiga dukar
Denna dag är det Kerstin som tillsammans med kollegan Håkan Carlsson ordnat
programmet. I ett konferensrum ordnar de fint, med rutiga dukar och blomvaser.
Kaffevagnen väntar i hörnet. Ett tjugotal gäster, personal från kommuner, sjukhuset och
primärvården bänkar sig. Hedersgästen Eivor blir presenterad, och hon är väldigt glad
över att ha blivit inbjuden.
- Väldigt kul att ni intresserar er för mig, fast jag lämnat sjukhuset, säger hon och börjar
berätta.
- Det var när jag skulle sätta på mig tofflorna som det var så konstigt. Jag kände ju med
foten att båda tofflorna var där, men jag såg ju bara den ena. Jag förstod att något var fel,
så jag tänkte ringa min syster. Men jag tryckte nog på alla knappar på en gång, så
telefonen låste sig.
Där satt Eivor och visste inte vad hon skulle göra. Ut tordes hon inte gå, men tänkte
försöka påkalla hjälp från ytterdörren. Men ingen gick förbi.

Ville inte åka ambulans
-Det var en tisdag och jag skulle hjälpa till med kaffeservering för kyrkan. När jag
inte dök upp, så försökte diakonen att ringa mig, men kom inte fram. Då ringde hon min
syster som åkte hem till mig. Och sen blev det ambulans, fast jag inte ville!
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En hel månad blev Eivor kvar på sjukhuset.
-Jag blev väldigt ompysslad. Det är klart att jag var ganska knäckt i början. Ingenting
fungerade, benen var som döda köttstycken. Och sen skulle jag börja träna, hur skulle
det gå?
Eivor är full av lovord över träningen.
- Vi kämpade, och de gav sig inte. Och inte jag heller.
Det blev en del tokigheter och Eivor skrattar åt hur det gick när hon var i träningsköket:
-Jag skulle bre mig en smörgås, och tog fram det som behövdes. Men jag bredde smöret
på handen istället för på brödet.
Efter sjukhusvistelsen blev det korttidsboende. Eivor var väldigt bestämd med vart hon
ville. Och hon fick som hon ville, det fanns plats.
- Jag fortsatte att träna, tog promenader och höll mig i väggarna och hade en käpp. Men
den behöver jag inte längre.

Tillbaka till egna hemmet
Efter en månad på korttids var det dags att flytta hem. Eivor bor ensam, och att komma
hem var inte så lätt.
- Det var som att jag inte kände igen mig. Bor jag här? Jag öppnade skåpsdörrar och
tittade i lådor… Det var konstigt. Det var som att det var jag, men ändå inte…
- Hade det hjälpt om du fått lite fler hempermissioner innan du blev utskriven, undrar
någon i publiken.
Eivor skakar på huvudet, hon vet inte riktigt.
- Men det går bättre nu, säger hon.
Hon klarar sig bra. Varje morgon kommer hemtjänsten och kollar hur det står till, och
varannan vecka får hon hjälp med tvätt och städning. Hon kan inte komma på några
problem med bristande samordning. Lite oro finns där. Hon har drabbats av ett epileptiskt
anfall med svåra kramper och det vill hon inte råka ut för igen.
-Jag har känt mig som hemma på sjukhuset, och att ni ringde nu och ville att jag skulle
komma uppskattar jag jättemycket. Det ska inte vara att man känner sig som en
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schackpjäs som flyttas av brädet när man skrivs ut. Det känns tryggt när ni bryr er, säger
hon.
Esthers nätverk består av vård- och omsorgspersonal samt företrädare för patienter och
brukare. Viktigast är att alltid ställa frågan: Vad är bäst för Esther?
Omkring 100 Esthercoacher bär visionen, inspirerar och utvecklar nätverket. Nätverket
omfattar Landstinget i Jönköpings län med kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö,
Tranås, Vetlanda samt Ydre i Östergötland.
Läs mer om nätverket på lj.se/esther
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Ronnebys äldre trygga hemma
Det började som en idé från en biståndshandläggare och blev
verklighet genom en beslutsam chef på äldreförvaltningen i Ronneby.
Sköra äldre som skrivs ut från sjukhus får intensiv och personlig
uppbackning så de kan känna sig trygga med att vara hemma.
- Förut var det i stort sett alltid bekymmer när äldre som legat på sjukhus skulle hem igen.
Oro över att klara vardagen, och eftersom de oftast blev utskrivna på eftermiddagen,
hade hemtjänstpersonalen svårt att hinna med, berättar Torill Skaar Magnusson, chef på
äldreförvaltningen.
Och precis som i resten av Sverige var återinläggningar på sjukhus vanligt. I april 2012
startade därför Trygg och säker hemgång. Ett team bestående av fyra undersköterskor
började sitt arbete. Sedan dess har 41 äldre fått trygg hemgång. Endast två har hamnat
på sjukhus igen, i båda fallen på grund av höftfrakturer.

Tid att hjälpa
Emmie Johansson är en av de fyra i teamet. Det lyser av arbetsglädje när hon berättar
om sitt jobb.
- Det är så lyxigt att kunna hjälpa människor och verkligen ha tid, säger hon.
Emmie berättar om ett exempel på hur det kan gå till. Det handlar om Göte, 93 år:
- Han var inlagd för yrsel, och ville verkligen inte åka hem. Han ville absolut till något
boende.
Något motvilligt gick han ändå med på att få trygg och säker hemgång – men bara i
väntan på att få komma till särskilt boende.
Emmie berättar:
- Jag var med på vårdplaneringen på sjukhuset, och där bestämdes att han skulle komma
hem på förmiddagen. Som alltid när någon kommer hem stod jag och en kollega på
tröskeln och tog emot. Och vi kan alltid stanna så länge det behövs. Vi kollar upp att det
finns mat och mediciner hemma, rätt hjälpmedel också, så att Göte kunde ta sig fram. Vi
ringde arbetsterapeuten, som kom senare samma dag.
- En del är ju trötta och vill bara sova. Då avtalar vi att komma tillbaka senare.
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Senioren bestämmer tiden
Efter varje besök avtalas om när det är dags nästa gång. En del behöver mera besök,
andra mindre. Säker hemgång-teamet rapporterar över till hemtjänstpersonalen, och
fasar ut sig själva samtidigt som hemtjänstpersonalen fasas in.
-En del är misstänksamma mot hemtjänsten, och det gäller att bygga upp ett förtroende.
I snitt går det åt drygt sju dagar för denna säkra och trygga hemgång. Göte behövde lite
längre tid, 15 dagar.

Vill han fortfarande till ett särskilt boende?
-Nej, inte alls. Han är trygg hemma, säger Emmie
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Avdelningen för hälso- och sjukvård
Agneta Andersson

Uppföljning av medel för utvecklingsledare enligt
överenskommelsen Sammanhållen vård och omsorg om de
mest sjuka äldre 2014
Nedan redogörs en samlad bild av aktiviteter som utvecklingsledarna bidragit till i
sammanhållen vård- och omsorg fram till 16 augusti 2014.

1. Utbildning i brytpunktssamtal
Aktivitet

Antal

Målgrupp

tillfällen

Basal palliativ utbildning inkl.
brytpunktssamtal (200 Ssk per termin).
Erbjudit utbildning av utbildare i palliativ
vård med kvalitetsområdena
brytpunktssamtal, injektion, läkemedel mot
ångest, smärtskattning och munhälsa (200
Ssk i kommuner och landsting).
Föreläsningar, kulturella aspekter på
smärta samt samtal om döden (205 Ssk,
usk, läkare, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, chefer).

> 300
utbildningstillfällen

Antal
medverkande

Läkare
Sjuksköterskor
IVA-personal
Palliativa team
Omvårdnadspersonal/usk
Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter
Chefer

920
1525
60
50
1400
40
35
70

Förmedlat ny film om brytpunktssamtal till
läkare samt ”lathund för läkare” (16
Chefläkare, primärvårdschefer).
Utbildning i brytpunktssamtal (25 STläkare)
Ex. Halland
Ex. Region Dalarna
Ex. Sörmland
Ex. Gävleborg
Ex. Jämtland
Totalt:
ca 4100

Sveriges Kommuner och Landsting
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se
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2. Utbildning i munhälsa
Aktivitet

Antal

Målgrupp

tillfällen

Utbildning i munhälsa i samarbete med
Folktandvården (498 medverkande, HSLpersonal och omvårdnadspersonal).

> 300
utbildningstillfällen

Förebyggande hembesök, anhörigcirklar
och träffpunkter för äldre (130 äldre
personer i Upplands Väsby).
Utbildning i munhälsobedömning enligt
ROAG (260 Ssk, omvårdnadspersonal).

Antal
medverkande

Sjuksköterskor
Omvårdnadspersonal/usk
Chefer
Biståndshandläggare
Vårdpersonal inom
hemtjänsten
Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter
Läkare

1450
5250
85
5
20
20
20
20

Implementerat ROAG/munhälsoutbildning
i de årliga återkommande
undervisningstillfällena i munhälsa på
varje särskilt boende/vård och
omsorgsboende och personal från
hemsjukvård och hemtjänst).
Utbildning i munhälsa och
munhälsobedömning med ROAG (840
vård- och omsorgspersonal).
Ex. Stockholm
Ex. Västernorrland
Ex. Gävleborg
Ex. Region Värmland

Totalt:
ca 6870

3. Teamutbildning (ex. Senior
Alert)
Aktivitet

Antal
tillfällen/team

Målgrupp

Antal
medverkande

Nutritionsutbildning (350
Omsorgspersonal, ssk, arbetsterapeuter,
fysioterapeuter, kökspersonal).

> 540
utbildningstillfällen

Sjuksköterskor
Omvårdnadspersonal/usk
Chefer
Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter
Utvecklare
MAS
Läkare
Biståndshandläggare
Kökspersonal

2015
4250
40
190
215
10
70
75
5
5

Teamutbildning i förbättringskunskap
gällande Senior alert och Svenska
palliativregistret (41 Usk, ssk,
fysioterapeuter, arbetsterapeuter, chefer).
Teamutbildning i förbättringskunskap
(174 Chefer, ssk, fysioterapeuter, läkare,
omvårdnadspersonal).

> 470 team

2014-10-15
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Förbättringsprogram riktad till
multiprofessionella team i länet. Teamen
får kunskap i förbättringsmetodik samtidigt
som de genomför ett förbättringsarbete på
hemmaplan (50 chefer, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, usk, ssk).
Ex Västra Götaland
Ex. Västmanland
Ex. Västernorrland
Ex. Blekinge

Totalt
ca 6875

4. Utbildning i ex; teach-back, SiP
Aktivitet

Antal
tillfällen

Målgrupp

Antal
medverkande

Utbildningsdagar i Visam-modellen
(Beslutsstöd, säker utskrivning) där även
teach-back ingår och SIP (640 Läk, ssk,
usk, fysioterapeuter, arbetsterapeuter,
biståndshandläggare, chefer).

> 300
utbildningstillfällen

Sjuksköterskor
Läkare
Chef
Omvårdnadspersonal/usk
Personal inom psykiatrin
Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter
Biståndshandläggare
Kurator
Socialsekreterare
MAS
Skolsköterskor
Rektorer
Personlig assistent
Utvecklingsledare

2800
360
230
2500
250
200
215
230
75
50
50
10
10
20
5

Teach-back utbildning – en person utbildas
för att sedan kunna utbilda efter behov i
verksamheterna, inom kommun och
landsting (50 Vård- och omsorgspersonal).
Nutritionsprojektet – film x 3 för
utbildning i kostens betydelse vid sjukdom
och åldrandet. Filmerna tillgängliga för
alla på Youtube (200 Sjuksköterskor,
omvårdnadspersonal).
SIP-utbildning genomförs föredömligt av
landstinget (högt deltagande bland HSLpersonal, chefer, biståndshandläggare och
övriga berörda i kommunerna).
Ex. Örebro
Ex. Jönköping
Ex. Kalmar
Ex. Gävleborg

Totalt
ca 7005
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5. Utbildning i mätningar
Aktivitet

Antal
tillfällen

Målgrupp

Antal
medverkande

Har biståndshandläggare någon nytta av
kvalitetsregister och andra källor?
Utgångspunkten är evidensbaserad praktik
och vad det innebär att ha ett
evidensbaserat förhållningssätt (46
biståndshandläggare).

275 -300
utbildningstillfällen

Sjuksköterskor
Omvårdnadspersonal/usk
Chefer
Läkare
MAS
MAR
Kvalitetsutvecklare
Fysioterapeuter
Arbetsterapeuter
Ssk-studenter
Förtroendevalda
Biståndshandläggare

1200
750
1000
85
110
5
20
80
65
50
35
65

Att leda för utveckling och förbättring(120
enhetschefer samt privata aktörer).
Förbättringsresa (250 vård- och
omsorgspersonal inom kommun och
landsting).
Utbildning i statistik Senior alert (120
Enhetschefer, ssk, usk, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter).
Utbildning och information om hur man
kan använda sina registerresultat i
verksamhetsuppföljning och utveckling
(866 Chefer, ssk, MAS, fysioterapeuter,
arbetsterapeuter, usk, ssk-studenter).
Ex. Norrbotten
Ex. Region Värmland
Ex. Jönköping
Ex. Stockholm

Totalt
ca 3465

6. Övrigt/ Annat
Aktivitet

Antal
tillfällen

Målgrupp

Antal
medverkande

Läkemedelsgrupp för samverkan kring
äldres läkemedelsbehandling.
(Regionförbundet Jämtland).

3

21

Regional processgrupp – Sammanhållen
vård och omsorg och Trygg hemgång.
Länsgrupp med deltagare från alla
vårdgivare (Region Halland).

10

Ledningsansvariga från
CMS, MLA primärvård,
läkemedelsstrateger,
geriatriker PV, patientsäkerhetsenheten, ordf. i
Läkemedelskommittén.
Vårdutvecklare, sjuksköterskor, arbetsterapeut,
fysioterapeut.

Ca 10-15

2014-10-15

Våld i nära relationer – En regional
handbok har tagits fram och den ska
användas bland annat i skapandet av
handlingsplaner i samtliga verksamheter i
länet (Region Halland).
Inspirationsdag: Kultur för äldre
genomförs årligen (Region Halland).
Smärtskattningsutbildning (Gävleborg).

6

Workshop med inspirationsföreläsning,
balansträning och fallförebyggande
(Gävleborg).

4

Utbildning i palliativ vård tillsammans
med distriktssköterskor/sjuksköterskor i
hemsjukvården (Region Gotland).

15

Utbildning i preventivt arbetssätt enligt
Senior aler tillsammans med
arbetsterapeut, fysioterapeut i
hemsjukvården (Region Gotland).
Visionsdagar, länsövergripande, med
brukar- och politikermedverkan (Region
Dalarna).

13

1
3
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Ca 600

Personer inom
äldreomsorgen.
All personal som arbetar
med palliativ vård inom
landsting och kommun.
Sjuksköterskor
Undersköterskor
Arbetsterapeuter
Fysioterapeuter.
Boendeassistenter och
enhetschefer i hemtjänsten,
egen regi.

Ca 160
210
50

212

160

Brukare, politiker,
tjänstemän, verksamma
inom kommuner och
landsting.

140

Patientutbildning i fokusgrupp
(Jönköping).

Patienter

100

Information till pensionärsorganisationer,
2
ledningsgrupper om satsningen Bättre liv
för sjuka äldre (Sörmland).
Så mycket bättre – Presentation av
2
pågående och avslutade förbättringsarbeten
inom länets kommuner och landsting
(Kalmar).
Utbildning i trycksårsförebyggande
2
behandling (Uppsala).

Pensionärer, chefer/ledare.

Ca 95

BPSD-utbildning certifierade
administratörer (Västerbotten).

2
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Chefer och
verksamhetsnära personal
samt brukarorganisationer.
Omsorgspersonal/undersköterskor, sjuksköterskor,
fysioterapeuter,
arbetsterapeuter.
Chefer, sjuksköterskor,
undersköterskor,
fysioterapeuter,
arbetsterapeuter.

173

36
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Drivit och samordnat att certifierade
utbildningar inom BPSD finn si flera av
länets kommuner (Kalmar).

Kommuner
(5)

Utbildning BPSD-administratörer, övrig
demensutbildning, webb, Marte-Meo mm,
demensutbildning för biståndshandläggare,
instruktörsutbildning (Kronoberg).

Undersköterskor,
sjuksköterskor, chefer,
biståndshandläggare.

BPSD-utbildning, teamutbildning
8
administratör (Västernorrland).
Vårdriktlinjer.se – sammanställning av
informationsmaterial för vårdpersonal i
länets kommuner och landsting (Kalmar).
Förstärkt samarbete i öppenvård, 90-dagars 15
införandeprocess – Under ledning och
coaching av utvecklingsledarna verkställa
arbetsprocessen, jobba med HUR och ta
fram basen till en den rutin som senare
skall skrivas ner av enhetschefen,
kunskapsöverförande spridning till
kollegor (Norrbotten).

Informationshäfte ” Att mäta för att veta”
har tagits fram av utvecklingsledarna
(Stockholm).
Analys av resultat från Senior alert och
Svenska Palliativregistret (Östergötland).
Utbildning i klinisk bedömning (Örebro).
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6
3

Ca 170
Ca 297
20
3
137

Undersköterskor från
hemtjänst,
biståndshandläggare,
distriktssköterskor,
arbetsterapeuter,
fysioterapeuter från
hemsjukvård och
distriktssköterskor,
arbetsterapeuter,
fysioterapeuter, läkare från
hälsocentral.
Delats ut till HSLpersonal,
omvårdnadspersonal/under
sköterskor, sjusköterskor.
Chefer, sjuksköteskor,
MAS, Senior alert ombud.
Sjuksköterskor i
kommunen.

30

250

136
70
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Genomförda utbildningar Senior alert
Senior alert har arrangerat många olika utbildningar och också deltagit i ett flertal utbildningar,
konferenser och mässor som arrangerats av andra runt om i Sverige.
I alla utbildningar har Senior alert lyft fram att arbete med kvalitetsregistret Senior alert ska ses som
ett ”paket”. Det handlar inte om att bara registrera data i ett register utan ett förebyggande
arbetssätt måste göras systematiskt, resultaten följas och analyseras och förbättringsarbete göras för
att nå målen. Genom att lyfta fram Senior alert på detta sett har vi sett en ökad förståelse för
användandet av Senior alert.

Figur: Senior alerts ”fyrfältare”

Förbättringskunskap
Följa och analysera sina egna resultat och att arbete med förbättringar är två områden som Senior
alert har velat betona. Förbättringsmodellen enligt Nolan och Deming har varit en utgångpunkt. Varje
verksamhet utgår från sitt nuläge, sätter mål, följer sina mätningar och har förbättringsidéer som
testas i PGSAhjul. Se bild. I Senior alerts teamutbildningar har verksamheter direkt fått omsätta detta
i praktiken genom att arbeta med förbättringar i sin egen verksamhet och följa resultaten i Senior
alert.

Bild: Förbättringsmodell. ( Langly, Nolan et al, 2009)
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Lärande inom fler områden
Senior alert har bidragit till kunskap inom flera områden som är kopplade till användandet av Senior
alert t ex teamsamverkan och teamträffar för personal som arbetar inom HSL och SoL.
Dokumentation i journal, HSL och SoL, juridik, såsom PUL, information om registrering i
kvalitetsregister och ställningstagande av varaktig beslutsoförmåga.
Verksamheter har blivit uppmärksamma på hur deras enheterstrukturer är uppbyggd för att kunna
följa sina resultat. Dessutom har nu varje kommun bättre kunskap om antal platser inom särskilt
boende och korttidsenhet.
IT-stöd
Många personer med ovana att arbeta i datormiljö har börjat använda Senior alert, vilket har bidragit
till att Senior alerts support har fått stödja många användare i allt från hur man kommer in på
internet till hur inloggning i registret med SITHS fungerar.
Utbildningar arrangerade av Senior alert:
I uppstarten av Senior alerts spridning 2010-2012 gjorde 24 anställda Senior alertcoacher i hundratals
besök i samtliga landsting, kommuner och län i Sverige. Utifrån önskemål i länen arrangerades möten
och utbildningar för politiker, chefer, verksamhetsutvecklare, avdelningar och enheter med totalt
flera tusen deltagare. Bland annat hölls 45 spridningsmöten i alla län för 1800 personer i över 250
team. Teamen hade sin tur hade i uppdrag att fortsätta sprida Senior alert i sina län.
Senior alert har hållit i ett 70-tal heldagsutbildningar för 4 239 deltagare. Dagarna har haft innehåll
som grundkurs i Senior alert, spridning, mätning och analys, munhälsa och utbildning för
regionkoordinatorer.
28 omgångar teamutbildningar har hållits med 218 team och 1025 deltagare. En teamutbildning har
som syfte att göra ett förbättringsarbete inom ett förebyggande arbetssätt i sin verksamhet.
Resultaten följs i Senior alert. Teamutbildningen pågår under 4 till 5 månader med innehållet 3
fysiska heldagar, minst 3 webmöten, coaching och genomförande av förbättringsarbete på sin enhet.
Teamutbildningarna har haft stor efterfrågan. 7 omgångar har genomförts runt om i landet där
Senior alert har varit utbildare och coachat utvecklingsledare och andra regionala personer som i sin
tur har genomfört ytterligare teamutbildningar.
Webbseminarier är ett enkelt sätt att på cirka 1 timma lära sig mer om Senior alert. 2010-2014 har
Senior alert har haft 248 webbseminarier på olika teman med totalt mer än 2 500 deltagare.
10 inspirationskonferenser Senior alert har genomförts med totalt 1823 deltagare.
Senior alert varit föreläsare i 55 större sammanhang som konferenser och utställare i monter på 41
mässor/konferenser.
Olika yrkesgrupper
Senior alert har bidragit med ett lärande till flera olika yrkesgrupper. På teamutbildningarna har
teamen alltid varit tvärprofessionella oftast med sjuksköterska, undersköterskor, arbetsterapeut och
sjukgymnast samt chef. Ingen läkare har deltagit i teamutbildningarna.
41 % av deltagarna på grundkurserna var undersköterskor och 23 % sjuksköterskor. På Senior alerts
utbildningar Mäta med Senior alert är det framför allt utvecklingsledare, sjuksköterskor och chefer
som har deltagit.
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Fördelning av yrkesgrupper - Senior alert grundkurs 2010-2014
4%

3%

4%
6%

Undersköterska
Sjuksköterska
41%

9%

Chef
Arbetsterapeut
Sjukgymnast
Vårdbiträde

11%

Distriktsköterska
Övriga

23%

Fördelning av yrkesgrupper - Mäta med Senior alert 2010-2014
0,4%
1,6%

0,8%
Utvecklingsledare

4%

Sjuksköterska

6%
5%

28%

chef
MAS
undersköterska

11%

Verksamhetsutvecklare
Distriktsköterska
Arbetsterapeut
19%

dietist
25%

Vårdadministratör

Lärmål
Deltagarna upplever att de lär sig mycket under Senior alerts utbildningar. Deltagarna får skatta i
varje utbildning skatta sin kunskap från 1 till 10 inom ett antal Lärmål i början av utbildningen och
efter avslutad utbildning. Skattning 1 innebär ingen kunskap och 10 mesta möjliga kunskap.
På grundkursen skattar deltagarna sin kunskap 3,2 i snitt i början av utbildningen och 7,7 efter.
Från en deltagares kursutvärdering: ”Jag fick en helt annan syn på hur jag kan använda mig av
registret. hittils har det nog mest varit registrering för registreringens skull, men det ska vi ändra på.
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Det kommer förmodligen ta lite tid,men vi ska absolut satsa på att komma igång och få det att
fungera fram till sommaren. Den här utbildningen skulle alla få gå”

På teamutbildningarna självskattar deltagarna sin kunskap 2,2 i början av utbildningen och 7,5 efter.
Från ett teams utvärdering: ”En givande kurs. Mycket matnyttigt som vi tar med oss hem och
använder i det vardagliga arbetet.”
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Vetenskapliga publikationer
Svenska Palliativregistret
Svenska Palliativregistret har i nuläget varit aktivt inblandade i tio vetenskapliga artiklar som
publicerats.
1. Gholiha A, Fransson G, Fürst Cj, Heedman PA, Lundström S, Axelsson B. Stora luckor i
journaler vid vård i livets slutskede. Journaluppgifter saknas för data inrapporterade till
Palliativregistret. Läkartidningen 2011, Apr 20-Maj3; 108 (16-17):918-21.
2. Martinsson L, Heedman PA, Lundström S, Fransson G, Axelsson B. Validation study of an
end-of-life questionnaire from the Swedish Register of Palliative Care. Acta Oncologica 2011
Jun; 50 (5): 642-7.
3. Brännström M, Hägglund L, Fürst CJ, Boman K. Unequal care for dying patients in
Sweden – A comparative registry study of deaths from heart disease and cancer. Eur J
Cardiovascular Nurs 2011; July 15, Epub före tryck.
4. Lundqvist G, Rasmussen BH, Axelsson B. Information of imminent death or not – does it
make a difference? J Clin Oncology 2011; Oct 10, 29 (29): 3927-31.
5. Lindblom AK, Bäck-Pettersson S, Berggren I. A quality registers impact on community
nurses’ in end-of-life care – a grounded theory study. J of Nursing Management, 2012, 20,
206–214.
6. Lundström S, Axelsson B, Heedman PA, Fransson G, Furst CJ. Developing a national
quality register in end-of-life care: The Swedish experience. Palliat Med. 2012 Jun;26(4):31321. Epub före tryck 2011, jul 7.
Ovanstående artiklar sammanfattades i årsrapporten för verksamhetsåret 2011.
7. Martinsson L, Fürst CJ, Lundström S, Nathanaelsson L, Axelsson B. Registration in a
quality register: a method to improve end-of-life care–a cross-sectional study. BMJ Open
2012;2(4):e001328.doi:10.1136/bmjopen-2012-001328
8. Nilsson M, Tavelin B, Axelsson B. A study of patients reported to the Swedish register of
palliative care 2009 as departed in cancer but not registered in the Swedish cancer register.
Acta Oncologica on line Aug 22, 2013.
9. Fritzson A, Tavelin B, Axelsson B. Association between parenteral fluids and symptoms in
hospital end-of-life care. BMJ Supportive and Palliative Care, on line 21 nov 2013
10. Martinsson L, Heedman PA, Eriksson M, Tavelin B, Axelsson B. Increasing the number of
patients receiving information about transition to end-of-life care: the effect of a half-day
physician and nurse training. BMJ Supp Pall Care Onlinepublicerad före tryck 19 dec 2014.
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2009:
1. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Linus J, Edlund AK, Johansson N, Winblad B,
Eriksdotter-Jönhagen M. The lower cost of dementia diagnosis in women, Abstr NFNS
Florence Sept 2009
2. Eriksdotter-Jonhagen M, Spångberg K, Boson R, Graff C, Granqvist N, Kilander L,
Mattsson UB, Nelvig A, Sandman PO, Wimo A, Eriksson S, Winblad B. Könsskillnader
bland patienter med demenssjukdom, Abstract Kvalitetsregisterdagarna, Stockholm,
Okt 2009
3. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Linus J, Edlund A-K, Johansson N, Winblad B,
Eriksdotter Jönhagen M, Lower cost of dementia diagnosis in women, Abstract SBP
workshop Sept 2009
4. Nägga K, Minthon L, Eriksdotter -Jönhagen M och styrgruppen för SveDem.
Implementering av Svenska Demensregistret i sydvästra Skåne, Abstract
Kvalitetsregisterdagarna, Stockholm, Okt 2009
5. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Jönsson L, Edlund A-K, Johansson N, Winblad B,
Eriksdotter-Jönhagen M. The lower cost of dementia diagnosis in women, Abstract
Läkarstämman, Nov 2009
6. Edlund A-K, Spångberg K, Boson R, Graff C, Eriksson S, Grankqvist N, Kilander L,
Mattson U-B, Nelvig A, Sandman P-O, Wimo A, Winblad B, Eriksdotter Jönhagen M,
SveDem- Det nationella Svenska demensregistret. Abstract, Läkarstämman, nov
2009
7. Eriksdotter-Jonhagen M “Det dementa samhället-vad händer inom
demensforskningen och hur påverkas samhället?” Abstract, Kvalitetsmässan
Göteborg, nov 2009
8. Eriksdotter-Jonhagen M, Edlund A-K, Eriksson S, Granqvist N, Kilander L, Mattsson
UB, Nelvig A, Nägga K, Wimo A, Winblad B. Diagnostik av demenssjukdom hos äldre
är inte onödig. Läkartidningen 106:3357, 2009
2010
1. Edlund A-K, Spångberg K, Religa D, Eriksson S, Granqvist N, Kilander L, Mattson UB, Nelvig A, Nägga K, Wimo A, Winblad B, Eriksdotter Jönhagen M, The national
Swedish quality registry on dementia disorders. Abstract, 11th Int Geneva/Springfield
symposium on advances in Alzheimer therapy, Geneva mars 2010.
2. Edlund A-K, Religa D, Eriksdotter Jönhagen M. Svenska Demensregistret, Best
Practice s 8-13 nr 1, feb 2010.
3. Eriksdotter-Jönhagen M, Svenska Demensregistret (SveDem) uppdatering 2010,
Abstract, Svenska Demensdagarna, Örebro maj 2010
4. Edlund A-K, Religa D, Spångberg K, Eriksdotter Jönhagen M. SveDem, ett Nationellt
kvalitetsregister, Äldre i Centrum s16 nr 2, juni 2010.

2 (9)

Klicka här för att ange datum.

Vårt dnr:

3 (9)

5. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Jönsson L, Edlund AK, Winblad B, EriksdotterJönhagen M. Age affects dementia diagnostic work-up; data from SveDem, Swedish
Quality Dementia Registry Läkarstämman Göteborg, 2010
2011
1. Edlund AK, Spångberg K, Religa D, Eriksson S, Granqvist N, Hallén T, Kilander L,
Kåwe K, Mattsson UB, Mörk C, Nelvig A, Nägga K, Wijk H , Wimo A, Winblad B,
Eriksdotter –Jönhagen M: SveDem-the national Swedish quality registry on dementia
disorders- a useful tool to follow quality indicators of dementia care. Abstract ADPD
conference, Barcelona, March 2011
2.

A-K Edlund, K Spångberg, D Religa, M Eriksdotter-Jönhagen, Steering committe of SveDem. SveDemthe national Swedish quality registry on dementia disorders- a useful toll to follow quality indicators of
dementia care. Swedish Brain Power workshop, Stockholm, Sept 2011.

3. Eriksdotter Jönhagen, Edlund A-K, Svenska Demensregistret, SveDem, ett bra
verktyg att följa upp utredning, vård och behandling av patienter med
demenssjukdom, Alzheimertidningen nr 4, s 4-5, 2011.
4. Nägga K, Edlund A-K, Spångberg K, Religa D, Eriksson S, Granqvist N, Hallén T,
Kilander L, Kåwe K, Mattsson U-B, Mörk C, Nelvig A, Wijk H, Wimo A, Winblad B,
Eriksdotter Jönhagen M. SveDem - The national Swedish quality registry on dementia
disorders - a useful tool to follow quality indicators of dementia care. Abstract Vas
Cog conference. April 2011

2012
1. Edlund A-K, Granvik E, Kvalitetsregister för att utveckla vården för personer med
Demenssjukdom, Tidningen Äldre i centrum, nr 1, 2012

2. Edlund A-K, Spångberg K, Timerdal E, Halvarsson M, Religa D, Eriksdotter M, Steering
committee of SveDem. Quality indicators of dementia care assessed by the national Swedish
quality registry on dementia disorders, SveDem, 12th International Stockholm/Springfield
Symposium on Advances in Alzheimer Therapy, Stockholm, May 2012.
3. Edlund Ann-Katrin, Spångberg Kalle, Religa Dorota, Styrgruppen för SveDem, Eriksdotter
Maria. SveDem – det nationella Svenska Demensregistret. Nationella
Kvalitetsregisterkonferensen, Karlstad, oktober 2012.
4. Liljeroth A-M, Collijn C. Swedish Dementia Registry as a tool of quality in the chain of care
of dementia diseases. 12th International Stockholm/Springfield Symposium on Advances in
Alzheimer Therapy, Stockholm, May 2012.
5. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Edlund A-K, Winblad B, Eriksdotter-Jönhagen M. Dementia
diagnosis differs in men and women and depends on age and dementia severity. Data from
SveDem, the Swedish Dementia Quality Registry. Ger Cogn Disord 33:90-95, 2012.
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6. Religa D, Johnell K, Eriksdotter M: Dementia drug treatment in clinical reality: data on 7570
patients from SveDem, Swedish Dementia Registry, Abstract Europ Fed Neurol Societies,
Stockholm Sept 2012
7. Religa D, Johnell K, Eriksdotter M: Dementia disorders and drug therapy: a
nationwide study of over 7000 patients, data from SveDem. Abstr Riksstämman 2012
8. Religa D, Spångberg K, Wimo A, Edlund A-K, Winblad B, Eriksdotter-Jönhagen M.
Dementia diagnosis differs in men and woman and depends on age and dementia severity.
Data from SveDem, the Swedish Dementia Quality Registry. Abstract 12th International
Stockholm/Springfield Symposium on Advances in Alzheimer Therapy. Stockholm, May
2012.
9. Edlund A-K, Spångberg K, Religa D, Styrgruppen för SveDem, Eriksdotter M. SveDem – det
nationella Svenska Demensregistret. Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, Karlstad,
Oktober 2012.
10. Nilsson Christer, Age-related incidence and heredity in frontotemporal dementia. Data from
Swedish Dementia Registry, The 8th International Conference on Frontotemporal Dementias,
Manchester, UK, 2012

2013
1.

Johnell C, Religa D, Eriksdotter M. Dementia disorders and drug therapy: a nationwide study
of over 7000 patients-data from SveDem. Ger Dem Cogn Disord 35:239–248, 2013.

2.

Wimo A, Religa D, Spångberg K, Edlund A-K, Winblad B, Eriksdotter M. Costs of diagnosing
dementia in Sweden -Results from SveDem, the Swedish Dementia Registry. Int Ger Psych.
28:1039-44, 2013.

3.

Fereshtehnejad SM, Religa D, Westman E, Aarsland D, Lökk, J, Eriksdotter M. Comparison of
dementia with Lewy Bodies with Parkinson’s disease dementia in the Swedish Dementia
Quality Registry (SveDem). Neuropsychiatric Disease and Treatment Journal. 9:927-935,
2013.

4.

Nordström P, Religa D, Wimo A, Winblad B, Eriksdotter M. The use of cholinesterase
inhibitors and the risk of myocardial infarction: a nationwide cohort study in subjects with
Alzheimer’s disease. Eur Heart J 34: 2585-91, 2013.

5.

Garcia-Ptacek S, Eriksdotter M, Jelic V, Porta-Etessam J, Kåreholt I, Manzano Palomo S.
Subjective cognitive impairment: Towards early identification of Alzheimer disease.
Neurologia. In press 2013.

Klicka här för att ange datum.

Vårt dnr:

5 (9)

6.

Falahati F, SM Fereshtejehnad, Religa D, Wahlund LO, Westman E, Eriksdotter M.
Dementia diagnosis using MRI, CT and lumbar puncture: variation analysis based on the
SveDem registry. Abstract ADPD conference, Firenze, March 2013

7.

Fereshtehnejad SM, Religa D, Westman E, Aarsland D, Lökk J, Eriksdotter M.
Comparison of disease severity and diagnostic approach between dementia with Lewy
Bodies and Parkinson’s disease with dementia: Results from Swedish Dementia Quality
Registry (SveDem). Abstract ADPD conference, Firenze, March 2013.

8.

Fereshtehnejad SM, Johnell K, Eriksdotter M. Anti-dementia drugs and co medication
among Alzheimer patients in clinical practice: data from the Swedish Dementia Quality
Registry (SveDem). Drugs and aging. In press 2013

9.

S. Garcia-Ptacek, B. Farahmand, ML. Cuadrado, D. Religa, M. Eriksdotter Mortalidad en
SveDem, registro nacional sueco de demencia incidental. Abstr Sociedad Española de
Neurología, Madrid, Spain, Nov 2013

10.

Johnell C, Religa D, Eriksdotter M. Dementia disorders and drug therapy: a nationwide study
of over 7000 patients-data from SveDem. Ger Dem Cogn Disord 35:239-248, 2013.

11.

Johnell K, Religa D, Eriksdotter M. Differences in drug therapy between dementia disorders in
the Swedish Dementia Registry (SveDem): a nationwide study of over 7 000 patients. 29th
International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management, 25-28
aug 2013, Montreal, Kanada.

12.

Nordström P, Eriksdotter M. Response till comment by Largo et al. Eur Heart J, June
17, 2013.

13.

Nägga K, Minthon L, Eriksdotter M. Den moderna demensvården. Läkartidningen.
110: 1996-1999, 2013.

14.

Religa D, S-M Fereshtehnejad, Eriksson H, Fisahn S, Farahmand B, C Lundberg,
Johansson K, Eriksdotter M, Suspension of driving licenses in Different Types of
Dementia: Data on 8850 patients from the Swedish Dementia Quality Registry
(SveDem), Abstr W Ger Conf, Seul, Korea 2013.

15.

Religa D, S-M Fereshtehnejad, Eriksson H, Fisahn S, Farahmand B, C Lundberg,
Johansson K, Eriksdotter M Bland patienter med demenssjukdom är anmälan om
olämplighet att ha körkort vanligast bland patienter med frontotemporal demens: Data
från 8850 patienter i Svenska Demensregistret, SveDem. Abstr
Kvalitetsregisterdagarna, Stockholm, Okt, 2013.

16.

Katarina Nägga, Lennart Minthon, Maria Eriksdotter. Modern demensvård på gång tack vare

Klicka här för att ange datum.

Vårt dnr:

6 (9)

nationella riktlinjer, Läkartidningen, 2013;110: CF9P.
17.

Nilsson Christer, Diagnosis of frontotemporal dementia in Sweden. Data from the Swedish
Dementia registry, The 11th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases
(ADPD2013), Firenze, Italy, 2013.

2014
1.
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3.
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Čermáková P, Fereshtehnejad SM, Johnell K, Winblad B, Eriksdotter M, Religa D.
Cardiovascular medication burden in dementia disorders: A nationwide study of
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