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Varför en omställning?



Vi måste ställa om för att

möta patienternas och invånarnas behov och 
förväntningar
möta de ökade vårdbehov som följer med en 
förändrad demografi
klara kompetensförsörjningen när vårdbehov 
ökar till följd av förändrad demografi och 
medicinsk utveckling
klara ekonomin





Det handlar inte om att spara 
utan om att använda våra resurser på bästa sätt 

för att skapa värde för dem vi är till för



Beslutad inriktning



Politisk enighet



Omställningens riktning och områden

Vi ska skapa största möjliga värde för patienterna/invånarna, 
givet de tillgängliga resurserna

Utveckla den nära vården

Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet

Utveckling av digitala vårdformer och tjänster

Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling



Sy#en och mål
‒ Förebygga sjukdom och främja invånarnas 

hälsa
‒ Ökad andel egen vård
‒ Vård som patienterna behöver ofta ska ges 

nära
‒ Dra nytta av de möjligheter som 

digitaliseringen erbjuder
‒ Ge förutsättningar att klara kompetens-

försörjningen när vårdbehoven ökar

‒ Bättre medicinsk och patientupplevd 
kvalitet, patientsäkerhet, 
tillgänglighet, personcentrering, 
samordning, jämlikhet, produktivitet 
och effektivitet

‒ Omställningen ska leda till högre 
uppfyllelse av de politiskt beslutade 
målen för den hälso- och sjukvård som 
Västra Götalandsregionen finansierar
‒ mål för hälso- och sjukvårdens 

kvalitet
‒ personalpolitiska mål
‒ ekonomiska mål



Bygga ut den nära vården – vår största utmaning

Tydlig defini+on
Precisering, måltal, +dplaner mm
Överföring av resurser
Primärvårdens uppdrag
Kompetensförsörjning
Samordning 



Kommunal sjukvård, 
omsorg och 
socialtjänst

Primärvård

Sjukhusvård och 
specialiserad vård

Mobila
-team

Ungdoms-
mott

Elev-
hälsa

ASIH

E-
hälsa

Företags-
hälsovård

Civil-
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Statliga 
Myndigheter

Nära vård

Vad är nära vård?
Från Emma Spak SKL



Rela%onell
• Kon%nuitet

• Trygghet

• Samordning

• Kompetens

Geografisk 
närhet

Tillgänglighet
• Öppe<der

• Fysiska mötet
• Digitala möten

• Kontaktmöjligheter

Närhet

Vad är nära vård?



”Nytt” Hälso- och sjukvårdsavtal

ü Ny struktur
‒ Bilaga: Termer och begrepp

ü Nytt innehåll
‒ Huvudavtal och underavtal
‒ Värdegrund utifrån politisk viljeinriktning 

- individens behov som utgångspunkt
‒ Lyfter fram gemensamt ansvar vid hemsjukvård
‒ Ökat fokus på planering - SIP
‒ Avtalsvård
‒ Gemensamma utvecklingsområden

ü Tillämpningsanvisningar



Lägesbild omställningen



HSS handlingsplan 2018-2019

HSS fastställde den 12 juni en reviderad handlingsplan för 2018-
2019

Bygger på fortsatt genomförande av handlingsplanen 2017-
2018 samt ett antal tillkommande aktiviteter



HSS handlingsplan 18-19 – 2llkommande ak2viteter
Utveckla primärvården som hälso- och 
sjukvårdens bas 

Förflyttning av uppdrag till den nära 
vården 

Kompetensförsörjning i primärvården

Omhändertagande av patienter med 
varaktiga och omfattande medicinska 
funktionsnedsättningar

Stärk det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet 

Process för aB hantera utbudsförändringar

Digital kommunikaDon – en digital ingång

Monitorering på distans

Förvaltning, underhåll och support 

Effekter på vårdöverenskommelser och 
ersäBningssystem 

Ökad paDentmedverkan i 
omställningsarbetet 

Utveckling av vård för kroniska sjukdomar 
med paDenKöreträdare 



HSS handlingsplan 18-19 – tillkommande aktiviteter
Utveckla primärvården som hälso- och 
sjukvårdens bas 
Förflyttning av uppdrag till den nära 
vården 
Kompetensförsörjning i primärvården
Omhändertagande av patienter med 
varaktiga och omfattande medicinska 
funktionsnedsättningar
Stärk det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet 

Process för att hantera utbudsförändringar
Digital kommunikation – en digital ingång
Monitorering på distans
Förvaltning, underhåll och support 
Effekter på vårdöverenskommelser och 
ersättningssystem 
Ökad patientmedverkan i 
omställningsarbetet 
Utveckling av vård för kroniska sjukdomar 
med patientföreträdare 



Omställningen gemensamt

Omvärldsanalyser
Fördjupat samarbete med kommunerna i Västra Götaland
Regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård 
samordnas med omställningen
Följeforskning genom Leading Health Care och Center for health care
improvement



Omställningen gemensamt

Omvärldsanalyser
Fördjupat samarbete med kommunerna i Västra Götaland
Regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård 
samordnas med omställningen
Följeforskning genom Leading Health Care och Center for health care
improvement



Redan beslutat som särskilt behöver följas och 
vid behov justeras

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Närsjukvårdsteam
Översyn av traumasjukvården 
Koncentration av mindre volymer 
Internetbaserat stöd och behandling, inklusive piloter på området 
Centrum för sektorsövergripande informationsarkitektur 



Redan beslutat som särskilt behöver följas och 
vid behov justeras

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
Närsjukvårdsteam
Översyn av traumasjukvården 
Koncentration av mindre volymer 
Internetbaserat stöd och behandling, inklusive piloter på området 
Centrum för sektorsövergripande informationsarkitektur 



Utveckla den nära vården

Utveckla konceptet med Närsjukvårdscentrum
Utveckla primärvården som hälso- och sjukvårdens 
bas
Förflyttning av uppdrag till den nära vården

Kompetensförsörjning i primärvården
Omhändertagande av patienter med varaktiga och 
omfattande medicinska funktionsnedsättningar 

Stärk första linjens vård vid psykisk ohälsa
Stärk det hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbetet



Koncentra)on av vård för ökad kvalitet 
och )llgänglighet

Fortsatta utredningar om att samla viss 
vård
Nivåer i det akuta omhändertagandet
Process för att hantera utbudsförändringar



Utveckling av digitala vårdformer och tjänster

Digital kommunikation 
Digitala vårdmöten 
Monitorering på distans 
Machine learning och artificiell intelligens (AI) 
Förvaltning, underhåll och support 
Effekter på vårdöverenskommelser 



Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Utveckla systemet för kunskapsstyrning 
Kvalitet som strategi 
Årlig uppföljning och åtgärdsplan 
Utbildning i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
Fortsatt utveckling av personcentrerat arbetssätt 
Ökad patientmedverkan i omställningsarbetet 
Utveckling av vård för kroniska sjukdomar med patientföreträdare



Implika(oner?
Tyngdpunkt förskjuts från sjukhus => nära vård
Behov av nya utbildningar/inriktningar (mer egenansvar, mer 
distansvård, mer ”hemma”…)?
Mer och tätare samarbete mellan sjukhus och nära vård => gemensamt 
ansvar (i andan från HS-avtal för VGR & kommunerna)

Tydligare fokus på patientnytta (och att kunna mäta/följa upp det)

…för aN kunna göra och följa deNa behöver vi FVM!!!



intra.vgregion.se/omstallningen

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--
uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-

sjukvarden/

TACK!

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/omstallningen-i-halso-och-sjukvarden/

