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1111 Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning Sammanfattning     

 

Den nationella äldresatsningen, genomförandearbetet av handlingsplanen och aktiviteter i 
olika sammanhang har skapat en ständigt pågående dialog som bidragit till en stärkt 
samverkan kring äldrearbetet i vårt län. Många förbättringsarbeten har kommit igång inte 
minst för att stärka och förbättra utskrivningsprocessen.   

Det är viktigt att skapa trygghet för individen på vägen från sjukhuset och hem men också i 
den nära vården vilket är möjligt genom ett bra samarbete mellan vårdcentralen och 
kommunen. Den undvikbara slutenvården och återinskrivningarna har minskat i länet enligt 
den beräkningsmodell som gäller för 2014, det finns dock stora lokala variationer och 
utrymme för ytterligare förbättringar. Resultaten i rapporten visar bland annat på stora 
variationer när det gäller vårdcentralernas arbete med hembesök och läkemedelsgenomgångar 
till målgruppen. Det saknas också möjlighet att följa insatser av betydelse för en god 
sammanhållen vård som exempelvis fast vårdkontakt.  

Inom läkemedelsområdet kan ändå konstateras positiva resultat av vårdcentralernas arbete 
med läkemedelsgenomgångar. Sedan februari 2012 har antalet individer med olämpliga 
läkemedel minskat med nästan 20 000 och antiinflammatoriska med drygt 7000. Minskningen 
av de antipsykotiska läkemedlen har dock varit blygsam och här krävs ytterligare insatser.   

Det är en hög implementeringstakt av BPSD-registret i kommunerna då antalet anslutna 
enheter och gjorda bedömningar kraftigt ökat. Verksamheterna upplever registret som ett bra 
verktyg och stöd i omvårdnaden av demenssjuka med beteendestörningar. När det gäller 
vårdcentralernas användande av SveDem går implementeringsarbetet trögare då 63 procent av 
vårdcentralerna inte använder registret alls eller i liten omfattning. En tydligare styrning 
genom exempelvis Krav- och kvalitetsboken kunde vara ett sätt att stödja ett mer systematiskt 
införande.  

När det gäller vård i livets slut har täckningsgraden i Svenska palliativregistret stadigt ökat 
och flera av vårdsamverkansområdena har lyckats väl med att förbättra sina vårdresultat.      
En generellt svag utveckling i länet kan konstateras för andelen patienter som fått ett 
brytpunktssamtal i livets slutskede, resultatet tyder inte på att ett systematiskt införande pågår. 

För det fortsatta arbetet är en ständig dialog på alla nivåer viktig för att kunna gå från 
samverkan till ett verkligt samarbete, det är först då som vi får resultat för våra mest sjuka 
äldre.   
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2222 InledningInledningInledningInledning    

Denna lägesrapport är till för att verksamhetsansvariga, övriga tjänstemän och olika 
grupperingar som deltar i arbetet med målgruppen; De mest sjuka äldre, blir medvetna om 
resultatet för äldrearbetet i Västra Götaland (VG) och utvecklingen avseende genomförandet 
av handlingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland.  Rapporten bör läsas 
tillsammans med handlingsplanen och den till lägesrapporten tillhörande bilagan som även 
utgör ett presentationsmaterial. Resultaten i lägesrapporten är till och med april 2014 och 
redovisas på länsnivån och för de fem vårdsamverkansområdena. Den mer detaljerade 
återkopplingen sker genom de resultattavlor som utvecklingsledarna regelbundet 
sammanställer. Nästa lägesrapport planeras till januari 2015. 

2.12.12.12.1 BakgrundBakgrundBakgrundBakgrund    

Sedan 2010 har staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) träffat överenskommelser 
med syftet att uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting 
för en god sammanhållen vård till gruppen mest sjuka äldre.  Hösten 2011 påbörjades arbetet 
med en handlingsplan för arbetet i VG.  I oktober 2012 beslutade Hälso- och 
sjukvårdsutskottet (HSU) om inriktningen i den regionala handlingsplanen. I december 2012 
rekommenderade VästKoms styrelse sina medlemskommuner att ansluta sig till förslagen i 
handlingsplanen. En revidering är genomförd under våren för att uppfylla grundkraven i årets 
överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre1.  

2.22.22.22.2 Syfte och avgränsningSyfte och avgränsningSyfte och avgränsningSyfte och avgränsning    

Lägesrapporten syftar till att belysa genomförandearbetet av den länsgemensamma 
handlingsplanen; Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Rapporten med tillhörande 
bilaga är tänkt att utgöra ett underlag för fortsatta diskussioner, prioriteringar och 
förbättringsarbeten på olika nivåer i arbetet med målgruppen. 

2.32.32.32.3 MetodMetodMetodMetod    

Lägesrapporten innehåller uppgifter och data från följande källor; Västra Götalandsregionens 
(VGR:s) databaser Vega och Spear, den nationella Kvalitetsportalen, de nationella 
kvalitetsregistren; Senior alert, Svenska palliativregistret, Svenskt demensregister (SveDem) 
och kvalitetsregistret för Beteendemässiga och psykologiska symtom (BPSD). Område 
uppföljning och analys vid hälso- och sjukvårdsavdelningen (HSA) har varit delaktiga i 
analysarbetet och bidragit med information i olika sammanhang. Vissa uppgifter från 
kommunerna har hämtats direkt från verksamheterna via utvecklingsledarna. 
Vårdsamverkansområdena har i lägesrapporter beskrivit det delregionala 
genomförandearbetet av handlingsplanen. 

2.42.42.42.4 Ledning, styrning, samverkaLedning, styrning, samverkaLedning, styrning, samverkaLedning, styrning, samverkannnn    och stöd för genomförande av planenoch stöd för genomförande av planenoch stöd för genomförande av planenoch stöd för genomförande av planen    

Efter att HSU fattat beslut om en genomförandeplan 2013 gick arbetet med handlingsplanen 
över i en aktivitets- och implementeringsfas. Ansvaret för genomförandet har därefter alltmer 
koncentrerats till de fem delregionala vårdsamverkansgrupperna, ledningskraftsteamen, 
utvecklingsledarna och de ingående linjeorganisationerna.  Den länsövergripande planen har 
brutits ned i delregionala handlingsplaner utifrån lokala förhållanden. I Fyrbodal och SIMBA 
har arbetet integrerats i vårdsamverkansgruppernas verksamhetsplaner. Samverkan i 

                                                           
1 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014, överenskommelse mellan staten och SKL 



 

5 

 

Göteborgsområdet och Södra Älvsborg har valt ut vissa insatsområden som inriktning för sitt 
arbete. Skaraborgs genomförandeplan följer handlingsplanen fullt ut. 
Vårdsamverkansgrupperna kommer efterhand omarbeta genomförandeplanerna utifrån den 
revidering av handlingsplanen som är gjord under våren 2014. 

2.52.52.52.5 Särskilda satSärskilda satSärskilda satSärskilda satsnisnisnisningar för ngar för ngar för ngar för att stödja att stödja att stödja att stödja genomförandet av genomförandet av genomförandet av genomförandet av handlingsplanehandlingsplanehandlingsplanehandlingsplanennnn    

I februari fattade HSU beslut om förstärkta ekonomiska incitament med omfattningen           
20 mnkr för att stödja arbetet med genomförandet av handlingsplanen inom primärvården. 
Beslutet innebär att målrelaterad ersättning kommer att utgå under 2014 för tre 
uppföljningsindikatorer som sedan tidigare ingår i Krav- och kvalitetsboken utan att vara 
målrelaterade; Andel listade med demens som besökt vårdenheten, andel 

hembesök/hemsjukvårdsbesök, andel patienter med olämpliga läkemedel. Utfallet av 
satsningen kommer belysas i nästa lägesrapport. I denna lägesrapport finns enbart resultaten 
för hembesök/hemsjukvårdsbesök redovisade. 
 
För att stödja och stimulera till ytterligare utvecklings- och förbättringsarbeten inom 
vårdsamverkansgrupperna avsatte HSU i maj särskilda utvecklingsmedel med omfattningen 
20 mnkr. Medlen ska stödja vårdgivarnas långsiktiga ambitioner i utvecklandet av 
gemensamma arbetssätt och vårdmodeller där inriktningen från ”Närsjukvård Västra 
Skaraborg” är utgångspunkt. Vårdsamverkansgrupperna har möjlighet att ansöka om medlen 
vid två tillfällen under innevarande år. En informations- och inspirationskonferens genomförs 
den 27 augusti. Ett första utfall av satsningen presenteras i nästa lägesrapport.  

3333 Uppföljning och Uppföljning och Uppföljning och Uppföljning och resultatresultatresultatresultat    

3.13.13.13.1 Tillgänglig och Tillgänglig och Tillgänglig och Tillgänglig och samordnad informationsamordnad informationsamordnad informationsamordnad information    ((((1.11.11.11.1))))    

Arbete pågår med att utveckla seniorinformationen på 1177 Vårdguiden. Ett antal artiklar 
under seniortemat kommer publiceras efterhand.  Grundläggande begrepp och definitioner för 
kommunens äldreomsorg har kartlagts och kommer finnas tillgängligt. Under september 
påbörjas arbetet med att länka respektive kommuns information om äldreomsorgen till 1177 
Vårdguiden. Måltalet för insatsområdets indikator är därför inte uppfyllt vilket framgår av 
tabell 1.  

Tabell 1 

3.23.23.23.2 Hälsofrämjande, Hälsofrämjande, Hälsofrämjande, Hälsofrämjande, sjukdomssjukdomssjukdomssjukdomsförebyggande verksamhet på förebyggande verksamhet på förebyggande verksamhet på förebyggande verksamhet på vårdcentralvårdcentralvårdcentralvårdcentral    ((((1.21.21.21.2))))    

Ett webbaserat självskattningsinstrument är under utveckling i samarbete mellan 1177 
Vårdguiden, Eriksbergs och Kyrkbyns vårdcentraler och HSA.  Instrumentet kommer utgöra 
en e-tjänst i form av ett självtest. Det kommer finnas tillgängligt från 1177 Vårdguiden och 
även finnas länkat till varje vårdcentrals hemsida. Målet är att individer över 65 år på ett 
enkelt och lättillgängligt sätt ska kunna skatta den egna hälsan.  Det är också tänkt att kunna 
avlasta vårdcentralerna med de hälsosamtal som i nuläget ges till individer med en redan god 
hälsa. Varje vårdcentral får själv avgöra hur man vill arbeta med självtestet.  

Indikator Måltal 140430 

Antal kommuner som har information om vård- och omsorg till äldre och 
deras närstående länkad från 1177 Vårdguiden 

49 - 
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En pilotstudie planeras under 2014. Målsättningen att individer 65 år och äldre själva kan 
skatta sin hälsa med hjälp av självtestet är därmed inte uppfyllt, resultatet för indikatorn 
framgår av tabell 2. 
 

 Tabell 2 
 
Regionens vårdcentraler ska enligt årets Krav- och kvalitetsbok ha ett strukturerat arbetssätt 
som erbjuder personer 65 år och äldre information om sin hälsa. För den som behöver eller 
vill ska det vara möjligt att inom vårdcentralen välja en fast vårdkontakt. I nuläget är det inte 
möjligt att mäta hur vårdcentralerna tillgodoser önskemål om fast vårdkontakt då det saknas 
möjlighet att registrera. För hälsosamtal finns möjlighet till registrering men det sker inte 
konsekvent vilket innebär att resultaten blir otillförlitliga.  

3.33.33.33.3 Utveckling genom brukarmedverkanUtveckling genom brukarmedverkanUtveckling genom brukarmedverkanUtveckling genom brukarmedverkan    (1.3)(1.3)(1.3)(1.3)    

Ett eftersatt område på såväl länsövergripande nivå som i det delregionala sammanhanget är 
patient- och brukarmedverkan. Det saknas i stor utsträckning ett systematiskt sätt att ta tillvara 
på erfarenhetskunskap och synpunkter från såväl enskilda patienter/brukare som olika 
sammanslutningar. Länssamverkansgrupp äldre har identifierat faktorer som det fortsatta 
länsövergripande arbetet ska utgå ifrån för att därefter förankras i vårdsamverkansgrupperna 
och beskrivas i de delregionala genomförandeplanerna. Arbetet med att göra patienter/brukare 
delaktiga i den fortsatta utvecklingen av handlingsplanens insatsområden och 
resultatuppföljningen (insatsområde 4.1) är egentligen endast påbörjat, därmed finns inga 
resultatet för indikatorn, vilket framgår av tabell 3. 

Tabell 3 

3.43.43.43.4  Samordnad individuell vårdSamordnad individuell vårdSamordnad individuell vårdSamordnad individuell vård----    och omsorgsplan (SIP)och omsorgsplan (SIP)och omsorgsplan (SIP)och omsorgsplan (SIP)    ((((2.12.12.12.1))))    

Syftet med en SIP är att förbättra samordningen av insatserna, skapa en helhetsbild av 
individens behov och öka den enskildes inflytande och delaktighet i den egna vården och 
omsorgen. Ett länsövergripande initiativ har tagits av ledningsgruppen i samverkan (LiSA-
gruppen) mellan VGR och Västra Götalands kommuner (VGK) som ett första steg till ett 
länsgemensamt arbetssätt med SIP. I april fattade LiSA-gruppen beslut om ett uppdrag till 
regionkansliet och VästKom. En arbetsgrupp är under tillsättning, arbetet beräknas pågå under 
hösten. I nuläget är inte indikatorn mätbar då åtgärdskod och definition saknas vilket ingår 
som en aktivitet för insatsområdet. 

3.53.53.53.5 Sammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorgSammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorgSammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorgSammanhållen nära vård, rehabilitering och omsorg    ((((2.22.22.22.2))))    

Målet med för en god sammanhållen nära vård är att den äldre erbjuds en individanpassad, 
trygg och samordnad vård av kommun och primärvård där onödiga sjukhusvistelser kan 
undvikas. Den särskilda satsningen på utvecklingen av närsjukvården som finns beskriven på 
sidan 5 ska stimulera genomförandet av insatsområdets aktiviteter och kommer följas upp i 
nästa lägesrapport.  
 

Indikator Måltal 140430 

Antal individer som självskattat den egna hälsan med hjälp av webbstödet öka - 

Indikator Måltal 140430 

Andel av vårdsamverkansgrupperna som i sin genomförandeplan beskriver en 
systematisk brukarmedverkan i utvecklingen av äldrearbetet 

100 % - 
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3.5.13.5.13.5.13.5.1 Hembesök Hembesök Hembesök Hembesök     

I april hade 14 871 av de totalt 114 585 listade patienterna 75 år och äldre fått ett hembesök 
av primärvården de senaste tolv månaderna.  Resultaten finns redovisade per vårdcentral 
indelat i de fem vårdsamverkansområdena, se bilaga 1, bilderna 6-11. Det finns en stor 
spridning bland vårdcentralerna när det gäller andelen utförda hembesök, från 0,3 - 39,8 
procent.  En orsak kan vara att vårdcentralernas ansvar för äldreboenden och hemsjukvård 
varierar. Av tabell 4 framgår medelvärdet för hembesöken, högsta resultatet hade Fyrbodal 
med 14,1 procent och lägst SIMBA med 10,4 procent.  

Tabell 4 

 
I nuläget finns inget fastställt måltal för hembesök. Enligt Socialstyrelsens rapport2 utgör 
gruppen mest sjuka äldre som är över 65 år 18 procent av befolkningen. Då resultatet avser 
patienter 75 år och äldre kunde det vara en rimlig målsättning att 18 procent en gång per år får 
ett hembesök av sin vårdcentral. Vid mätningen i april uppnådde 40 av vårdcentralerna         
18 procent,  av dem tillhörde 30 den offentliga primärvården och 10 var privata.  Bland 
VGR:s totalt 197 vårdcentraler som ingick i materialet var 140 (71 procent) offentliga och 57 
(29 procent) privata vilket visar på ett högre resultat för den offentliga primärvården. När det 
gäller den sjukhusbaserade hemsjukvården redovisas inte några resultat för indikatorn i denna 
lägesrapport. En inventering behöver göras för att identifiera vilka sjukhus och enheter som 
bedriver avancerad specialiserad hemsjukvård.   

3.5.23.5.23.5.23.5.2 Undvikbar sluUndvikbar sluUndvikbar sluUndvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagartenvård och återinskrivning inom 30 dagartenvård och återinskrivning inom 30 dagartenvård och återinskrivning inom 30 dagar    

Statistiken för den undvikbara slutenvården och återinskrivningarna inom 30 dagar är till och 
med december 2013. Område analys och uppföljning inom HSA sammanställde då en 
lägesrapport3 för de båda indikatorerna. Av slutsatserna framgår att det finns utrymme till 
förbättringar då resultatet visade på stora variationer för båda måtten på alla nivåer.  Det finns 
ett tydligt samband mellan indikatorerna på vårdcentralsnivå, är andelen undvikbar slutenvård 
hög är resultatet på ungefär samma nivå för återinskrivningar inom 30 dagar, detsamma gäller 
vid omvänt förhållande. Det faktiska antalet vårdtillfällen för båda måtten har legat på en 
nästan konstant nivå sedan 2009 vilket kan tolkas som en positiv utveckling då andelen äldre 
har ökat. Om beräkningen av måtten hade utgått från antalet i befolkningen istället för antal 
vårdtillfällen hade VG uppnått en minskning av båda indikatorerna vilket är den 
beräkningsmodell som gäller i årets överenskommelse. I bilaga 1, bilderna 13-20, finns 
indikatorerna redovisade på kommun- och vårdcentralsnivå med en sammanfattning av 
resultaten per vårdsamverkansområde. Genom förbättringar av den nära vården kan den 
undvikbara slutenvården och också återinskrivningarna påverkas. Av slutsatserna i den 
kunskapsöversikt som FOU Väst/GR gjorde på uppdrag av länets analysgrupp 2013 för att 
belysa den onödiga slutenvården av sköra äldre4 konstaterades att inga enskilda åtgärder kan 
lösa problemen. Det krävs flera insatser på olika nivåer så att vården och omsorgen blir bättre 
samordnad samt att verksamheter som vårdar äldre har ett geriatriskt förhållningssätt.  

                                                           
2 De mest sjuka äldre, Avgränsning av gruppen, Socialstyrelsen 2011 
3Undvikbar slutenvård bland mest sjuka äldre- lägesrapport 2013 Västra Götaland, Hälso-och 

sjukvårdsavdelningen, analysenheten. 
4 Onödig slutenvård av sköra äldre, En kunskapsöversikt. FOU i Väst/GR, Rapport 3: 2013  

Indikator Måltal VG 

 

Fyrbodal Göteborgs 

området 

Sa 

Älvsborg 

SIMBA Skaraborg 

Andel hembesök till 
individer 75 år och äldre 
april -14 

Öka 
 

13,0% 14,1% 13,8% 11,8% 10,4% 12,5% 
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3.63.63.63.6 God och säker läkemedelsbehandlingGod och säker läkemedelsbehandlingGod och säker läkemedelsbehandlingGod och säker läkemedelsbehandling    ((((2.32.32.32.3))))    

3.6.13.6.13.6.13.6.1 LäkemedelsgenomgångarLäkemedelsgenomgångarLäkemedelsgenomgångarLäkemedelsgenomgångar    

Vårdcentralerna inom Västra Götalands primärvård erhåller ersättning för antal utförda 
fördjupade läkemedelsgenomgångar. Det finns en regional medicinsk riktlinje5 som beskriver 
vad som ska ingå i den systematiska granskningen och utvärderingen av 
läkemedelsbehandlingen som en fördjupad läkemedelsgenomgång innebär.  I april fanns det 
114 699 listade patienter över 75 år på de 201 vårdcentralerna, 54 837 av dem hade fått en 
fördjupad läkemedelsgenomgång de senaste 12 månaderna.  En stor spridning kan konstateras 
då vårdcentralernas resultat för läkemedelsgenomgångar varierade mellan 6 och 93 procent. 
Redovisning av andelen per vårdcentral, indelat i de fem vårdsamverkansområdena, finns i 
bilaga 1, bild 22-27. För tre av vårdcentralerna var patientunderlaget för litet (<50 listade 
patienter), de är rödmarkerade på graferna i bilagan. Medelvärdet för andelen 
läkemedelsgenomgångar i VG var 47,8 procent, se tabell 5. Variationerna mellan 
vårdsamverkansområdena var mellan 55,8 procent för SIMBA som hade det högsta 
medelvärdet och 37,7 procent för Skaraborg med det lägsta vilket ganska markant skiljer sig 
från de övriga vårdsamverkansområdena.  

Tabell 5 

3.6.23.6.23.6.23.6.2 Olämpliga läkemedelOlämpliga läkemedelOlämpliga läkemedelOlämpliga läkemedel    

Inom läkemedelsområdet kan konstateras positiva resultat av vårdcentralernas arbete med 
läkemedelsgenomgångar. Användandet av olämpliga läkemedel i VG har stadigt minskat 
sedan mätningarna startade i oktober 2011. Den procentuella utvecklingen för indikatorn i VG 
framgår av tabell 6 och åskådliggörs grafiskt i bilaga 1, bild 29. I februari 2012 fanns det 
91 049 individer över 75 år med olämpliga läkemedel, i februari 2014 var motsvarande antal 
71 839 vilket innebär en minskning med 19 210 personer under en två års period.   

Tabell 6 

3.6.33.6.33.6.33.6.3 Antipsykotiska läkemedelAntipsykotiska läkemedelAntipsykotiska läkemedelAntipsykotiska läkemedel    

När det gäller målet att minska andelen personer 75 år och äldre som har antipsykotiska 
läkemedel har utvecklingen varit blygsam. Den totala minskningen har varit 0,3 
procentenheter sedan oktober 2011 fram till februari 2014, se tabell 7.  

Tabell 7 

                                                           
5 Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse, Regional medicinsk riktlinje, VGR, länk till riktlinjen 

Indikator Måltal VG 

 

Fyrbodal Göteborgs 

området 

Sa 

Älvsborg 

SIMBA Skaraborg 

Andel listade patienter 
75 år och äldre där en 
fördjupad läkemedels-
genomgång finns 
registrerad senaste året 
(april -14)  

Öka 47,8% 50,3% 49,4% 49,3% 55,8% 37,7% 

Indikator Måltal Okt -11 Okt -12 Okt -13 Feb -14 

Andel personer 75 år och äldre med 
olämpliga läkemedel 

Minska  12 % 10,7 % 9,8 % 9,3 % 

Indikator Måltal Okt -11 Okt -12 Okt -13 Feb -14 

Andel personer 75 år och äldre med 
antipsykotiska läkemedel 

Minska  2,6 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 
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När det gäller de månadsvisa resultaten som framgår av bilaga 1, bild 30, har nivån legat 
konstant på 2,3 procent sedan februari 2013 med något enstaka undantag. Det finns 
variationer när det gäller resultat på kommun- och vårdcentralsnivå. Det är därför viktigt att 
använda resultattavlorna som underlag för uppföljning på lokal nivå.  

3.6.43.6.43.6.43.6.4 Antiinflammatoriska läkemedelAntiinflammatoriska läkemedelAntiinflammatoriska läkemedelAntiinflammatoriska läkemedel    

Det har varit en kontinuerlig minskning av antalet individer med antiinflammatoriska 
läkemedel sedan oktober 2011. Utvecklingen för indikatorn i VG framgår av tabell 8 och 
åskådliggörs grafiskt i bilaga 1, bild 31. I februari 2012 hade 31 658 personer 
antiinflammatoriska läkemedel, i februari 2014 var motsvarande resultat 24 261 vilket innebär 
en minskning med 7 397 personer.  

Tabell 8 

3.73.73.73.7 God vård vid demenssjukdomGod vård vid demenssjukdomGod vård vid demenssjukdomGod vård vid demenssjukdom    ((((2.42.42.42.4))))    

Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) och 
Svenska Demensregistret (SveDem) är de två kvalitetsregister som används inom kommun 
respektive primärvård för att säkerställa, utveckla och förbättra vården och omsorgen för 
personer med demenssjukdom.  

3.7.13.7.13.7.13.7.1 BPSD BPSD BPSD BPSD ----registretregistretregistretregistret    

Användandet av BPSD- registret har haft en stark utveckling i länet från oktober 2013 till 
april 2014 då antalet anslutna enheter kraftigt ökat, se tabell 9. Av de 664 som i april fanns 
anslutna var 416 aktiva användare av registret, övriga 248 enheter var anslutna men saknade 
registreringar. 

Tabell 9  

Drygt 3000 registreringar har gjorts under samma period vilket tyder på ett systematiskt 
införande, se tabell 9. När det gäller fördelningen mellan vårdsamverkansområdena har Södra 
Älvsborg och Skaraborg den högsta andelen av registreringarna och också flest antal anslutna 
enheter, se bilaga 1, bild 35 och 37.  I september 2013 var det åtta av länets 49 kommuner 
som inte anslutit sig till registret, i april 2014 hade den siffran minskat till två.   

Det är brist på certifierade utbildare, i november 2013 fanns det elva personer i länet. Arbete 
pågår med att utbilda ytterligare 28 personer inom Göteborgs- och SIMBA- området. I Södra 
Älvsborg och Skaraborg har tre personer ansvarat för utbildningarna i samtliga 25 kommuner. 
Varje kommun behöver se över sina möjligheter att tillgodose utbildningsbehovet för att 
trygga långsiktigheten av registrets användande.  I april saknade 10 av de 15 kommunerna i 
Fyrbodal certifierade utbildare. 

Indikator Måltal Okt -11 Okt -12 Okt -13 Feb -14 

Andel personer 75 år och äldre med 
antiinflammatoriska läkemedel 

Minska  4,3 % 4,0 % 3,6 % 3,2 % 

Indikator Måltal Okt -11 Okt -12 Okt -13 Apr -14 

Antal enheter som är anslutna till BPSD- 
registret 

öka 1 67 238 664 

Antal registreringar i BPSD- registret öka 1 512 2927 6049 
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3.7.23.7.23.7.23.7.2 SveDemSveDemSveDemSveDem----    registretregistretregistretregistret    

Vårdcentralernas användande av SveDem- registret visar på stora variationer. Av de 201 
vårdcentralerna var det i april 47 som inte använde registret alls, 79 av vårdcentralerna hade 
gjort mellan 1 och 20 utredningar vilket talar för att utredningsarbetet vid demenssjukdom 
inte stöds av SveDem på de vårdcentralerna, se bilaga 1, bilderna 39-44. Av resultatet framgår 
att 63 procent av länets vårdcentraler inte använder registret alls eller i liten omfattning. Av 
tabell 10 framgår länets fördelning av det totala antalet registreringar och uppföljningar per 
vårdsamverkansområde. Täckningsgraden i SveDem var 30 procent under 2013, det resultatet 
är baserat på Socialstyrelsens beräkningar utifrån sjukdomsincidens. 

Indikator Måltal VG Fyrbodal Göteborgs 

området 

Sa 

Älvsborg 

SIMBA Skaraborg 

Antal 
demensutredningar 
registrerade i SveDem 
apr -14 

Öka 5116 797 1572 1333 460 954 

Antal uppföljningar 
registrerade i SveDem 
apr -14 

Öka 4024 524 1165 1064 595 676 

Tabell 10 

3.83.83.83.8 Vårdpreventivt arbetssättVårdpreventivt arbetssättVårdpreventivt arbetssättVårdpreventivt arbetssätt    ((((2.52.52.52.5))))    

I VG är det uteslutande kommunerna som använder kvalitetsregistret Senior alert undantaget 
Södra Älvsborgs sjukhus. Inom primärvården arbetar Närhälsans vårdcentraler enligt 
Seniorhälsokonceptet där riskidentifiering ingår, inom länssjukvården förekommer flera olika 
riskbedömningsinstrument. En slutsats är att det saknas ett enhetligt sätt att arbeta med 
riskbedömningar hos vårdgivarna i VG vilket sannolikt påverkar de preventiva insatserna på 
individnivå i samband med byte av vårdnivå, vårdgivare eller vårdenhet.  

Av VG:s 49 kommuner använder 47 Senior alert i varierande omfattning. Av tabell 11 
framgår att elva av kommunerna i april uppnådde målsättningen med en 90- procentig 
täckningsgrad. Resultatet per kommun framgår av bilaga 1 bild 47.  

Indikator Måltal Antal kommuner som uppnår 

måltalet i april-14 

Andel personer på SÄBO och korttidsboende för 
äldre som fått en riskbedömning med planerade 
förebyggande åtgärder registrerade 
i Seniort alert. 

 
90 % 
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Tabell 11 

För att kommunen ska få ta del av prestationsersättning i Senior alert krävs det att särskilda 
boenden och korttidsboenden deltar i punktprevalensmätning (PPM) av trycksår och fall vid 
minst en av de två mätningarna under 2014. Vid mätningen under vecka 11 deltog 23 
kommuner, se bilaga 1, bild 48. Implementeringsarbetet av registret upplevs av 
utvecklingsledarna och verksamhetsansvariga som relativt trögt. Senior alert ställer krav på ett 
fungerande teamarbete och engagemang från första linjens chefer.  
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3.93.93.93.9 GodGodGodGod    vård i livets slutvård i livets slutvård i livets slutvård i livets slut    ((((2.62.62.62.6))))    

Täckningsgraden i Svenska palliativ- registret har stadigt ökat sedan 2011, se bilaga 1, bild 
51. Av tabell 12 framgår täckningsgraden i april och vårdresultatet för de fyra indikatorerna i 
årets överenskommelse. För att få ta del av årets prestationsersättning är grundkravet en 70 
procentig täckningsgrad och ett förbättrat vårdresultat med minst 5 procent. 
Göteborgsområdet, Södra Älvsborg och Skaraborg har haft en relativt stark förbättring av 
vårdresultaten medan Fyrbodals och SIMBA:s utveckling varit svag.   

Tabell 12 

Täckningsgraden i palliativregistret per kommun framgår av bilaga 1, bild 52. I mars 
uppnådde 28 av kommunerna 70 procent.  Av staplarna på bilden framgår att det finns stora 
variationer av sjukhusens andel (blå delen) av registreringarna.  Kommunerna i Södra 
Älvsborg ligger generellt högt i täckningsgrad, där har också sjukhusen en förhållandevis hög 
andel av registreringarna. För att uppnå en hög täckningsgrad krävs att samtliga vårdgivare är 
aktiva och registrerar. Varje indikators individuella utveckling framgår av bilaga 1, bild 53-
56. Resultatet för andelen patienter som fått ett brytpunktssamtal tyder inte på ett systematiskt 
införande utan är en normal förändring utifrån att frågan är i fokus genom den pågående 
äldresatsningen. I det nationella kunskapsstödet för en god palliativ vård6 är 
brytpunktssamtalet den enda insatsen i åtgärdslistan som har prioritet 1.  Det är därför viktigt 
att fortsatt arbeta för att öka andelen patienter som i livet slutskede får ett brytpunktssamtal.  

3.103.103.103.10 Direktinläggning och öppen returDirektinläggning och öppen returDirektinläggning och öppen returDirektinläggning och öppen retur    ((((3.13.13.13.1))))    

Då den äldre får behov av sjukhusvård är målet att inläggningen ska ske så smidigt som 
möjligt, utan långa väntetider på akutmottagningen eller andra onödiga påfrestningar. De 
redovisade direktinläggningarna för sjukhusområdena i tabell 13 är andelen oplanerade 
inskrivningar under mars månad där inget besök på akutmottagningen har föregått 
inskrivningen. Det kan dock inte uteslutas att patienten varit på specialistmottagning och 
blivit direktinskriven eller att kontakt med annan vårdinstans föregått inskrivningen. 

Tabell 13 

                                                           
6 Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede, Socialstyrelsen 2013, länk till kunskapsstödet 

Indikator Måltal VG 

 

Fyrbodal Göteborgs 

området 

Sa 

Älvsborg 

SIMBA Skaraborg 

Täckningsgraden i 
Palliativregistret april-14 

70 % 68 % 66 % 64 % 77 % 77 % 67 % 

Förbättrat vårdresultat för 
-brytpunktssamtal 
-smärtskattning 
-munhälsobedömning 
-ordination av     
 injektionsmedel mot   
 ångest 

5-10% 4,5 % 0,7 % 5,9 % 5,9 % 1,7 % 5,6 % 

Indikator Måltal VGR 

 

ALS 
 

KS 
 

NU SkaS SU SÄS 

 

Andel oplanerade 
inläggningar mars-13 
utan föregående kontakt 
på akutmottagning för 
individer 75 år och äldre 

saknas 21 % 9 % 5 % 35 % 12 % 22 % 16 % 



 

12 

 

Det är stora variationer i andelen direktinläggningar mellan sjukhusen, NU och SU ligger 
förhållandevis högt medan Alingsås och Kungälv i jämförelse har en låg andel. Det är inga 
stora variationer för sjukhusområdena över tid, se bilaga 1, bild 60. Inom NU- sjukvården är 
det så mycket som var tredje patient som direktinläggs och på SU var fjärde. Det saknas 
måltal för hur stor andel som bör kunna ske som direktinläggningar för att underlätta 
sjukhusvistelsen för gruppen äldre.  

3.113.113.113.11 SSSSjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljningjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljningjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljningjukhusvistelse, samordnad vårdplanering, utskrivning och uppföljning    (3.2)(3.2)(3.2)(3.2)    

Samtliga vårdsamverkansområden har startat förbättringsarbeten för att stärka 
utskrivningsprocessen. Flertalet har en koppling till länets analysarbete som ingår i 
äldresatsningen och de analyspengar som vårdsamverkansområdena haft möjlighet att avropa 
för lokalt analysarbete. Omfattningen på de medlen har varit knappt 10 mnkr, fördelningen 
har baserats på antal invånare 65 år och äldre i respektive geografiska område. Det har varit 
krav på att analysarbetet ska ha en koppling till insatsområdena i handlingsplanen med 
aktiviteter för att förbättra resultaten för den undvikbara slutenvården och återinskrivningarna. 
Redovisningen av indikatorerna undvikbar slutenvård och återinskrivningar inom 30 dagar 
finns gemensamt under avsnitt; Undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar på 
sidan 7. Indikatorn för andelen uppföljningar som är gjorda inom 72 timmar redovisas i nästa 
lägesrapport. 

3.123.123.123.12 Uppföljning genom brukarmedverkanUppföljning genom brukarmedverkanUppföljning genom brukarmedverkanUppföljning genom brukarmedverkan    (4.1)(4.1)(4.1)(4.1)    

Redovisningen av arbetet kring patient/brukarmedverkan finns gemensamt beskrivet för båda 
insatsområdena under avsnitt; Utveckling genom brukarmedverkan på sidan 6.   

3.133.133.133.13 Redovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvarigaRedovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvarigaRedovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvarigaRedovisning av utveckling och måluppfyllelse till verksamhetsansvariga    (4.2)(4.2)(4.2)(4.2)    

Målsättningen för insatsområdet med att chefer på olika nivåer är medvetna om resultaten för 
äldrearbetet är komplicerad att mäta. När det gäller aktiviteterna för att nå målet är samtliga 
genomförda; en gemensam resultattavla finns och sammanställs regelbundet, 
utvecklingsledarna har identifierat mottagarna och en första lägesrapport finns sammanställd i 
detta dokument.  


