
Ett annat mål är att mer effektivt använda resurserna så 
att vården och omsorgen i högre grad utgår från patien-
ternas behov. 

Kontinuitet, överblick och samverkan 
För en äldre person med många olika symptom och diagno-
ser kan kontakterna med olika huvudmän, verksamheter 
och personalkategorier vara svåra att överskåda. Det stäl-
ler krav på ett situationsorienterat arbetssätt där vård och 
omsorg ska bedömas utifrån en helhetssyn på personens 
samlade livssituation, människors olika behov, symtom 
och besvär. En god vård och omsorg för äldre förutsät-
ter hög grad av kontinuitet, överblick och samverkan över 
specialitets-, professions-, och organisationsgränserna.  

Definition av gruppen
Gruppen definieras enligt följande av Socialstyrelsen: 
”Mest sjuka äldre är personer 65 år eller äldre som har 
omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd 
av åldrande, skada eller sjukdom.” 

Med omfattande sjukvård avses: multisjuklighet (tre di-
agnoser senaste tolv månaderna), fler än 19 vårddagar i 
slutenvård eller fler än tre inskrivningar i slutenvård eller 
fler än sju läkarbesök i öppen specialistvård. Med omfat-
tande omsorg menas de äldre som bor permanent i sär-
skilt boende, de som har beslut om 25 eller fler timmar 
hemtjänst per månad, de som bor i korttidsboende eller 
har beslut om insatser med stöd enligt lagen om stöd och 
service till funktionshindrade (LSS). 

2010 utgjorde denna grupp 18 procent av befolkningen 
65 år och äldre det vill säga 297 000 personer.

Mål och budget för äldresatsningen 
Målen för äldresatsningen 2011–2014 är följande:

Skapa samverkan och samordning•	
God hälsa, vård och omsorg•	
God och säker läkemedelsanvändning•	
God vård i livets slutskede•	
God vård vid demenssjukdom•	
Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser •	
och synpunkter
Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens.•	

Under 2012 satsar regeringen 1,27 miljarder kronor. Totalt 
uppgår satsningen till 4,3 miljarder kronor under mandat-
perioden. 

Satsning i samarbete
Eva Nilsson Bågenholm, tidigare ordförande för Läkar-
förbundet, har utsetts till nationell äldresamordnare och 
ordförande i en projektgrupp på Socialdepartementet. 
Satsningen sker i samarbete med Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) och Socialstyrelsen. En högnivågrupp 
leds av ordförande Ragnwi Marcelind, statssekreterare 
hos barn- och äldreminister Maria Larsson.

Probleminventering
Satsningen syftar till att, genom ekonomiska incitament 
och med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmunt-
ra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner 
och landsting.

Under 2011 har en probleminventering genomförts med 
insamling av underlag från möten och intervjuer med be-
slutsfattare, intressentgrupper och utförare inom vård och 
omsorgssektorn. Probleminventeringen och en samman-
ställning av regeringsinitierade projekt och arbeten som 
pågår har utgjort underlag för att ge en övergripande bild.

Överenskommelse 2012
Underlaget har resulterat i förslag till åtgärder i en över-
enskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) för 2012. Överenskommelsen omfattar 
både landsting och kommuner. 

Parterna är överens om att statliga stimulansbidrag 
inom äldreområdet framför allt ska kopplas till resultat 
och prestationsbaserade mål där krav och mål successivt 
höjs. Under de kommande åren kommer främst åtgärder 
som underlättar en sammanhållen vård och omsorg om de 
mest sjuka äldre att prioriteras.  

Målet är även att effektivisera användandet av resurser 
så att vården och omsorgen i större grad utgår från de mest  
sjuka äldres behov. Det arbete som bedrivs inom ramen 
för satsningen ska bli en integrerad del av landstingens och 
kommunernas ordinarie verksamhet.

Kontakt: telefon 08-405 10 00, e-post: info.order@social.ministry.se

Läs mer om de mest sjuka äldre på  
www.regeringen.se/aldresamordning

Regeringen satsar 4,3 miljarder kronor under mandatperioden 
för att förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre. 
Målet är att få hemsjukvård, äldreomsorg, vårdcentral och sjuk-
husvård att samverka bättre kring de äldre. Eva Nilsson Bågen-
holm är nationell äldresamordnare. 
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