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Sammanfattning 

Anna 84 år, tittar ut över trädgården vid huset de bott i så länge. Därinne sover Kalle, 87 år. Han har 
blivit allt sämre de senaste åren, inte bara i sin KOL utan även av sin hjärtsvikt. Efter ett fall i våras 
med en bruten höft går han nu allt sämre. Prostatacancern gör honom trött och likaså kontroller och 
behandling på sjukhuset. Men Anna är ändå tacksam. Att de kan bo kvar. Vara tillsammans. Det är 
det som räknas nu – att kunna vara hemma och känna trygghet. Att få det de behöver hemma och få 
vara med och bestämma hur det ska ske.  
 
Lars 45 år, läkare på vårdcentralen, sätter sig i bilen. Dags för hembesök. Sjuksköterskan i kommu-
nen, Petra, följer också med. Idag ska Kalles samordnade individuella plan uppdateras. Sådan skill-
nad att planera hemma, tillsammans, utifrån Kalles och hans frus förväntningar och behov. Till hösten 
blir det ännu bättre när IT-stödet kommer. Lars och Petra har tillsammans ett särskilt ansvar för att 
utveckla äldrevården. Varje tertial följs de egna resultaten upp t ex. antal utförda läkemedelsgenom-
gångar, hembesök, samordnade individuella planer, återinläggningar inom 30 dagar, besök på akuten 
eller larm av hemtjänstpersonal akut på jourtid. Helst skulle de bara vilja mäta och följa att trygghet-
en ökade men än så länge har varken de eller någon annan i Sverige hittat ett sådant mätinstrument. 
 
På Kommunförbundet Skåne och i Region Skåne är vi, ”uppdragsgivarna” nöjda med att de äldre i 
Skåne har fått ett sådant fokus. Att utvecklingen går på rätt håll. Men vi är också ödmjuka inför hur 
svår uppgiften är att utveckla vården tillsammans. Att organisera och planera ur patientens perspektiv 
och att hålla fast vid det. Inte ta egna professionella perspektiv. Så många hinder det finns i kulturer, 
organisationer och personer. Men Skåne har börjat, och är på väg, mot en allt mer patientprocessori-
enterad vård för de mest sjuka äldre.  
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Inledning 
Försöksverksamheten patientprocess ”Mest sjuka 
äldre” har bedrivits i fyra geografiska områden i Skåne; 
Höganäs, Svedala, Tomelilla och Ö Göinge. I varje 
område har funnits lokala patientprocessteam med re-
presentation från specialiserad vård, primärvård och 
kommunal vård och omsorg. 
 
Skåne har totalt 1 290 088 invånare (år 2012) och 18 % 
av dem är 65 år eller äldre. 

 

Utvecklingen i samhället samt inom vård och omsorg 

Den utveckling vi ser, både i samhället som helhet och inom vård och omsorg, innebär ett ökat krav-
ställande från patienter/klienter, såväl yngre som äldre, med tydliga krav på kvalitet, tillgänglighet och 
medverkan i beslutsfattandet kring sin egen vård. Patienten, med eventuella närstående, har blivit allt 
kunnigare och mer ifrågasättande till följd av lättillgänglig information. Den mycket snabbt ökande 
professionella kunskapsmassan har lett till en ökad grad av specialisering, vilken i sin tur lett till en allt 
större fragmentering md stora svårigheter att hålla ihop helheten. Den väntetid som har uppstått mellan 
olika organisatoriska delar i patientprocessen har inneburit att hela processen tar längre tid än nödvän-
digt, att informationen inte fungerar och att patienter ”faller mellan stolarna”. Fokus på det samlade 
slutresultatet som ska åstadkommas för patienten saknas och allt detta blir särskilt tydligt inom vården 
av de mest sjuka äldre. Vården och omsorgens organisationer har behov av att utvecklas mot att i 
högre grad fokusera på det samlade resultat som ska åstadkommas och systemen för värdering av vår-
den behöver utvecklas så att de stödjer en samlad och fokuserad patientprocess.  

Patientprocessteam Vårdcentral(er) Sjukhus  Kommun Invånare antal 
% 65 år eller äldre 

Höganäs Sjöcrona 
Delfinen 
 

Helsingborg Höganäs 24 863 
24% >65 år 

Svedala Hälsomedicinskt 
Centrum 
Bokskogen 
 

Trelleborg Svedala 19 971 
16% >65år 

Tomelilla NOVA Tomelilla Ystad Tomelilla 12 917 
23% >65år 
 

Ö Göinge Knislinge Kristianstad Ö Göinge 13 620 
22% >65år 
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Resultat ur patientens perspektiv – en strategi i Skåne 

Region Skåne och Kommunförbundet Skåne inledde år 2006 ett utvecklingsarbete med att prova en ny 
styrmodell för att styra och leda utifrån patientens hela resa genom vården, från första sjukdomssym-
tom till bästa funktionsförmåga och livskvalitet uppnåtts. Det första strukturerade arbetet med patient-
processer år 2006 omfattade omhändertagande av patienter med artros/ledplastik, för patienter med 
stroke och utökades sedan med ”mest sjuka äldre” och för patienter med cancer..  

Definition av begreppet patientprocess 

En patientprocess omfattar alla de aktiviteter som en patient/patientgrupp behöver utifrån sitt/sina 
behov i samband med ett specifikt sjukdomstillstånd. Den startar oftast vid första vårdkontakten och 
slutar när patienten inte längre har ett behov av vårdens resurser för det aktuella sjukdomstillståndet. 
Patientprocessen går över klinik-, förvaltnings- och huvudmannagränser. I Skåne omfattar den offent-
lig och privat hälso- och sjukvård samt kommunal vård och omsorg. I rapporten Patientprocessoriente-
rad vård – din vägledning till mer välmående och nöjdare patienter skriver Fredrik Nilsson: ”Patient-
processen är huvudprocessen. Istället för att företrädesvis utgå från vad som görs idag och försöka 
göra det snabbare, till lägre kostnad, med färre resurser etc. handlar det om att utgå från patienten och 
dennes behov”. (Nilsson, 2013) 

Patientprocess ”Mest sjuka äldre” 

Ganska omgående i försöksverksamheten blev det tydligt att det inte var så enkelt att beskriva de mest 
sjuka äldres resa genom vården och omsorgen som en linjär process på samma sätt som gjorts i 
strokeprocessen och artros/ledplastikprocessen. Att vara ”mest sjuk äldre” är ingen diagnos utan det 
rör sig om äldre personer som är i behov av omfattande vård och omsorg, av olika skäl. De mest sjuka 
äldre finns överallt i kommunal vård och omsorg, inom primärvård och på sjukhus. Därför är det ingen 
homogen och lättfångad grupp som lätt låter sig beskrivas i några få meningar. Det finns heller inga 
”register” där det på ett enkelt sätt går att få fram vilka personerna är och när den ”mest sjuka äldre-
patientprocessen” börjar eller slutar.  

Bilden till vänster är ett exempel på en 
äldre mans vårdkontakter under hans 
sista nio månader i livet. Ingen sam-
ordning av insatser eller samordnad 
gemensam planering gjordes mellan de 
olika vårdgivarna under denna period. 
De fyra patientprocessteamens kart-
läggningar visade tyvärr flera liknande 
exempel på dålig samordning och hel-
hetsbild av hälso- och sjukvård och 
vård och omsorgsinsatser för gruppen 
”Mest sjuka äldre”. 

Bilden nedan är hämtad ur Fredrik 
Nilssons rapport ”Patientprocessorien-
terad vård – din vägledning till mer 

figur 1. Kartläggning av en reell patientprocess 
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välmående och nöjdare patienter” (Nilsson, 2013) Bilden och följande citat ur boken är en bra be-
skrivning på vad som försökts åstadkommas med patientprocessarbetet för att motverka den fragmen-
tariska och ej sammanhållna vård som exemplet ovan visar. Fredrik Nilsson skriver: ”En grundpelare 
är att fokus ska vara på patientens process och inte på en kliniks specialistområde. En annan är att det 
är patientens process, det vill säga hela resan som ska bejakas och inte bara den momentana och sta-
tiska bild som att sätta patienten i centrum ofta innebär utifrån respektive vårdgivare”. 

 

Figur 2. Patientens process ur Fredrik Nilssons rapport ”Patientprocessorienterad vård – din vägledning till mer 
välmående och nöjdare patienter” 

Vad ville vi uppnå?   
Huvudsyftet var att i ett pilotprojekt omfattande de mest sjuka äldre utveckla en modell för styrning 
och ledning, med fokus på det samlade resultatet som ska uppnås ur patientens perspektiv, likt den 
modell (Lind, 2010) som tidigare prövats i Skåne för artros och stroke. 

I den ursprungliga projektplanen formulerades målen som följer nedan. 

Övergripande  
• att utarbeta en modell för att optimera resultatet och kontinuerlig kvalitetsförbättring för de 

mest sjuka äldre i lokala processer utifrån ett patientperspektiv och  
• att optimera resursanvändningen för berörda parter i kommunerna och Region Skåne. 

 
Projektets mål  
Projektet har som mål att tillvarata de lokala perspektiven och synsätten kring de mest sjuka äldre 
genom att:  

• kartlägga och analysera patientens väg genom vården gällande primärvård, specialiserad vård 
och kommunal vård  

• identifiera mätbara resultatmått ur patient- och anhörigperspektiv samt mätbara processmått 
• implementera, analysera och följa upp i verksamheterna samt  
• utveckla verktyg för verksamhetsstyrning efter resultat (processtyrning) och kvalitet. 

 
Den ursprungliga målbilden och det förväntade resultatet har delvis förändrats över tid och de fyra 
patientprocessteamen har i mångt och mycket fungerat som en ”experimentverkstad” där olika idéer 
och möjligheter provats. Anledningen till detta var svårigheter att inledningsvis fånga och definiera 
målgruppen samt att IT-stöd för att följa processarbetet saknats. Likaså har målbilden påverkats av 
den nationella äldresatsningen som kom inför år 2012 som förstärktes ytterligare i år, 2013. 
Dessa har bidragit positivt till utvecklingen under de senaste två åren och har underlättat kontinuerlig 
implementering av uppnådda resultat. I kommande texter nedan utvecklas detta vidare. 
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För vem?  
Inledningsvis identifierade varje patientprocessteam vars 50 mest sjuka äldre där urvalskriterierna var 
personer 65 år eller äldre varav hälften skulle vara i särskilt boende och hälften i ordinärt boende med 
hemsjukvårdsinsatser. 

Efterhand som patientprocessarbetet har fortskridit har i Skåne definitionen av målgruppen ändrats till 
att gälla personer som är 65 år eller äldre och som har ett behov av en Samordnad Individuell Plan 
(VOPS). Samtliga patientprocessteam är eniga om att det är en definition som är lätthanterlig i verk-
samheterna, begriplig för professionen och väl motsvarar målgruppen. Beslutet kom också att ha bety-
delse för det fortsatta arbetet med att utveckla metoder och IT-stöd för att kunna följa och dela resulta-
tet för denna målgrupp.  

Hur gjorde vi? 
Det ligger en stor utmaning i att styra och leda patientprocesser över befintliga verksamhets- och or-
ganisatoriska gränser. Därför är det nödvändigt att definiera nya ledarskapsroller i vårdsystemet som 
har till uppgift att leda processarbetet på ett horisontellt plan. De nedan beskrivna rollerna är; Lokal 
patientprocessledare (LPPL), Regional Patientprocessledare (RPPL) och Uppdragsgruppen. 

På ett övergripande plan utvecklas patientprocesser i så kallade vårdprofessionella dialoger mellan 
lokala patientprocessledare (LPPL) och uppdragsgivare. De vårdprofessionella dialogerna har en vik-
tig funktion i att utmana teamen i att sätta mål och formulera handlingsplaner för att nå dem. Ett an-
svarsutkrävande på ett helt nytt sätt i ett professionellt partnerskap mellan vårdgivare och uppdragsgi-
vare, med ett gemensamt mål - i det här fallet att utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka 
äldre. 

Regionala patientprocessledare (RPPL) 
De regionala patientprocessledarna (RPPL) har en roll som övergripande samordnare och sakkunniga 
för patientgruppen i Skåne. I patientprocess Mest sjuka äldre finns två RPPL, båda läkare till profess-
ionen. De ska coacha de lokala patientprocessteamen och anordna regelbundna nätverksträffar. 

Lokala patientprocessledare (LPPL) 
I praktiken leds arbetet av en lokal patientprocessledare (LPPL).  Denne leder ett lokalt ledningsteam 
som består av en arbetsgrupp på 5-10 personer med skilda kompetenser och organisationstillhörighet. 
Det är dessa personer som tillsammans med den lokala patientprocessledaren primärt utformar och 
utvecklar processen ur patientens perspektiv. I dialog med Uppdragsgruppen för patientprocesser i 
Region Skåne utvecklar ledningsteamen patientprocessen kontinuerligt med fokus på patientrelaterade 
slutresultat.  

En viktig del av försöksverksamheten har varit att hämta in synpunkter från de fyra patientprocesstea-
men, lokala patientprocessledare (LPPL) och regionala patientprocessledare (RPPL). Sammanfattande 
synpunkter från de fyra teamen och Regionala patientprocessledare finns i bilaga 2. 
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Uppdragsgruppen 
Uppdragsgruppen har i detta projekt även fungerat som projektledning. Dessa har haft i uppgift att 
regelbundet föra utmanande dialoger med teamen i syfte att driva på utvecklingen, med fokus på för-
bättrade resultat och nya sätt att nå dem på, samt att ta fram underlag för de årliga resultat- och pro-
cessmått som ska uppnås. En viktig förutsättning för detta är överenskommelser om mål/indikatorer att 
styra utifrån och vårdprofessionella dialoger där man kommer fram till utmanande men realistiska 
resultatkrav. I Uppdragsgruppen fanns representation från Region Skåne och Kommunförbundet 
Skåne. 

Resultatmått  

Centralt i allt patientprocessarbete är att definiera och systematiskt arbeta med resultat- och pro-
cessmått formulerade ur patientens perspektiv. De fyra patientprocessteamen bestämde inledningsvis 
att trygghet och livskvalitet bäst visar resultatet av den mest sjuka äldres upplevelse av den samlade 
vården och omsorgen. För att få ett mått på upplevd trygghet i relation till vård och omsorg användes 
instrumentet ”Trygghet i vården” 1. Som mått på Livskvalitet har instrumentet EQ5D2 använts. 

                                                
1 ”Trygghet i vården för patienter” är en enkät som avser mäta trygghet i relation till vård och omsorg. Enkäten 
är framtagen på Linköpings universitet av Krevers & Millberg 2011. 
2 EQ-5D är ett standardiserat instrument för att mäta hälsa som tagits fram av EuroQol Group. 
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Processmått 

Som processmått, det vill säga aktiviteter eller åtgärder som genom evidens eller antagande bedöms 
leda till en god vård och omsorg för de mest sjuka äldre, definierades efter bred inventering vara utar-
betande av fler vård- och omsorgsplaner i samverkan (VOPS), läkemedelsgenomgångar, direktinlägg-
ningar, minimering av slutenvårdstillfällen, minskade återinläggningar, fler planerade hembesök och 
att utse en namngiven fast läkarkontakt. Epikrisgranskningsmallar utformades i syfte att granska och 
utveckla kommunikationen mellan läkare inom specialistvården och primärvården. 

En erfarenhet som försöksverksamheten blivit varse om är att det varit svårt att ta fram och följa de 
enskilda mätetalen, inte minst när ”mest sjuka äldre” har en definition som varken nationellt eller lo-
kalt är sökbar i befintliga vårddatabaser. Det hade varit önskvärt att det fanns IT-stöd som kan ta fram 
denna typ av värden för att underlätta att arbeta på ett systematiskt sätt något som prövats i en del un-
der projektet med utvecklingen av ett IT-stöd för den Samordnade Individuella Planen (VOPS).  

Flera av de i Skåne identifierade processmåtten har i under projektets gång blivit prestationsbaserade 
ersättningar i överenskommelser mellan staten och SKL i satsningen ”Bättre liv för sjuka äldre” år 
2012 och 2013. Försöksverksamhetsarbetet i patientprocess ”Mest sjuka äldre” har också successivt 
implementerats som en del i uppdragen och ersättningen till hälso- och sjukvård i Skåne genom att t 
ex. primärvården får ersättning för antal genomförda Samordnad Individuell Planer (VOPS), läkeme-
delsgenomgångar och hembesök.  

Samordnad Individuell Plan (VOPS) 

Samordnad Individuell Plan (VOPS), har kommit att spela en betydande roll i patientprocess Mest 
sjuka äldre. En Samordnad Individuell Plan (VOPS) är en planering som görs i hemmet tillsammans 
med patienten och eventuella närstående, är långsiktig och mer än en vårdgivare är inblandad.  

Det pågår för närvarande ett intensivt arbete med att ta fram ett IT-stöd för Samordnad Individuell 
Plan (VOPS) som beräknas vara klart hösten 2013. Det unika i det IT-utvecklingsarbetet är att planen 
då ska göras läsbar inte bara för alla vårdprofessionella i kommun och region utan för patienten själv 
via Mina Vårdkontakter. Så självklart men ändå är ingen av alla de planer och berättelser som fast-
ställs i Sverige idag möjliga att enkelt tillgå och läsa av patienten själv. Bedömningen är att läsbarhet-
en för patienten kommer att ha stor betydelse för att planen verkligen utgår från patientens perspektiv - 
Hur har du/ni det? Vilka förväntningar har du/ni på oss för att kunna ha det bra eller få det bättre? I 
ett nästa steg är målsättningen att VOPS ska göras möjlig för patienten och eventuella närstående att 
själv skriva i sina förväntningar och behov – allt i syfte att nå målet att i större utsträckning organisera 
vården ur patientens perspektiv. En ambition som också ligger helt i linje med den nyligen publicerade 
patientmaktsutredningens förslag om en ny Patientlag som föreslås gälla fr.o.m. 1 januari, 2015.  

Ett intresse har visats i samband med Socialdepartementets besök i Skåne i början av året om att kunna 
nå åtkomst av den Samordnade Individuella Planen via det Personliga Hälsokontot som lanseras under 
våren 2014. Diskussioner pågår även med andra landsting om att aktivt delta i utvecklingsarbetet och 
på en stor IT-konferens i Göteborg i april 2013 visades ett stort intresse för det skånska utvecklingsar-
betet. Här kan Skåne på ett unikt sätt via detta projekt bidra till en utveckling som även har bärighet på 
annan samverkan genom att kunna göra t.ex. rehabiliteringsplaner och läkemedelsberättelser åtkom-
liga på liknande sätt. Högskolan i Kristianstad har på uppdrag av försöksverksamheten gjort en studie 
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av tio genomförda Samordnade Individuella Planer (VOPS). Studien är gjord som en "case collective 
study" där varje case motsvarar en Samordnad Individuell Plan (VOPS). Rapporten i sin helhet finns i 
bilaga 1.  

Vad har projektet lärt oss?  
Utifrån projektets övergripande målsättning; att utarbeta en modell för att optimera resultatet och 
kontinuerlig kvalitetsförbättring för multisjuka äldre i lokala processer utifrån ett patientperspektiv 
och att optimera resursanvändningen för berörda parter i kommunerna och Region Skåne kan konsta-
teras att projektet varit lyckosamt. En styrmodell finns och den är nu prövad även på en mer komplex 
målgrupp, mest sjuka äldre, och bedöms fungera även för denna. Modellen kommunicerades redan 
under 2011 med ”Äldresamordnaren” och ytterligare representant från Socialdepartementet och rönte 
stor uppmärksamhet. Regionala Ledningskraftsteam och samtliga kommuner (33 st.) finns nu repre-
senterade i dessa tillsammans med vårdcentraler och sjukhus. Dessa ledningskraftsteam utgör en na-
turlig bas för implementering och vidareutveckling av den styrmodell som prövats inom detta projekts 
pilotverksamheter. 

Likaså har projektets mål att tillvarata de lokala perspektiven och synsätten kring multisjuka äldre 
genom att; kartlägga och analysera patientens väg genom vården gällande primärvård, specialiserad 
vård och kommunal vård, identifiera mätbara resultatmått ur patient och anhörigperspektiv samt mät-
bara processmått, implementera, analysera och följa upp i verksamheterna samt utveckla verktyg för 
verksamhetsstyrning efter resultat (processtyrning) och kvalitet huvudsakligen uppnåtts.  

 

Samtliga lokala ledningsteam har genomfört s.k. patientprocesskartläggningarna där man följt enskilda 
patienters väg genom såväl vårdcentralen som den kommunala hälso- och sjukvården. Efter att ha 
diskuterat en lång rad av olika möjliga samlade slutresultat ur den mest sjuka äldres perspektiv (auto-
nomi, funktion, Antonovskys känsla av sammanhang, delaktighet, påverkansmöjlighet, nöjdhet, in-
tegritet och upplevd hälsa) identifierades slutligen trygghet i relation till vård och omsorg som det 
mest relevanta slutresultatet ur den äldres perspektiv, tillsammans med självskattad livskvalitet utifrån 
EQ5D. Men målet nåddes aldrig fullt ut då det var oerhört svårt att få fram bra verktyg att följa patien-
tens upplevelse av trygghet med. En enkät testades men bedömdes vara för omfattande och svår för 
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målgruppen. I dialogen med Socialdepartementet och SKL har nogsamt arbetet med att utveckla mät-
instrument för trygghet följts men inte heller nationellt har sådant verktyg kunnat utarbetas. EQ5D 
bedömdes som ett lätthanterligt och värdefullt mätinstrument för att skatta livskvaliteten ur den äldres 
perspektiv. Tyvärr saknas jämförelsetal för ”normalpopulationen” mest sjuka äldre. Kanske är ett av 
detta projektets resultat att initiativ tas till att komplettera Senior Alert med EQ5D för att därmed 
kunna få en jämförelsepopulation och ett bra mått på skattad livskavalitet ur den äldres perspektiv? 
Avseende processmått, de mått som mest eller bäst påverkar slutresultatet, var dessa betydligt lättare 
att identifiera och det finns också för flertalet evidens och eller klinisk erfarenhet att de är relevanta ur 
de mest sjuka äldres perspektiv. Tyvärr har vi inte kunnat se om det systematiska arbetet t.ex. med 
läkemedelsgenomgångar, direktinläggningar, hembesök och samordnade individuella planer har bety-
delse för slutresultatet – trygghet – men hypotesen har varit att det har det. Ett resultat avseende mät-
ningar är att de flesta stödsystem i vård och omsorg är byggda så att de mäter och följer resultat ur 
organisationens synvinkel, inte patientens. Ett konkret resultat i projektet är tydliggörandet av behovet 
av dessa horisontella uppföljningsverktyg och inom Region Skåne med Kommunförbundet Skåne 
pågår tre sådana IT-utvecklingsarbeten, ett för generell uppföljning ur patientens perspektiv över olika 
organisatoriska gränser, ett för utveckling av en s.k. ”flödesmodell” för hela patientprocesser och ett 
stödsystem för den samordnade individuella planen så att denna kan läsas över huvudmannagränser 
och av olika verksamheter involverade i patientens vård men framförallt av – patienten själv!  

Ett mycket tydligt resultat från försöksverksamheten är realiseringen av Samordnade Individuella Pla-
ner (VOPS) i patientens hemmiljö. Den specialiserade palliativa vården bygger i hög grad på att friska 
vårdare besöker sjuka patienter och närstående i deras hem och där tänker och planerar man tillsam-
mans för vad som kan komma att hända härnäst och överenskommer om relevanta förebyggande och 
insatser i nuet. Traditionellt har den basala palliativa vården inte alls byggt på samma grundstenar. De 
mest sjuka äldre har enligt tolkningen av ”tröskelprincipen” oftast behövt ta sig till vårdcentralen. Be-
handlande läkare har inte sett patienten i hans eller hennes egen hemmiljö, eller i samspelet hemma 
med närstående. Detta har försvårat utvecklingen av en patientfokuserad vård för de mest sjuka äldre 
som i hög grad ska arbeta med förebyggande insatser så att patient och närstående, så länge de kan och 
vill, ska kunna leva tryggt hemma. Vårdcentraler i Region Skåne erhåller sedan år 2012 en ersättning 
som innebär att ett akut eller planerat besök hemma år 2013 värderas x 5 jämfört med ett besök på 
vårdcentralen. Om en specialist i allmänmedicin, tillsammans med en representant från den kommu-
nala hälso- och sjukvården eller omsorgen, med patienten i dennes hem utarbetar en ”Samordnad Indi-
viduell Plan (VOPS)” så ersätts vårdcentralen med 2000 kr. Detta har inneburit en fantastisk utveckl-
ing av antalet såväl akuta som planerade hembesök och antal utförda VOPS som tillsammans bidrar 
till en bättre helhetssyn i vården om den mest sjuka äldre. Även patienter och närstående som varit 
med och utarbetat sin plan upplever mötet hemma mycket positivt. Läkarna vittnar om att det är såhär 
man vill arbeta! Men för att planen som är upprättad ska få en reell betydelse i helhetsvården om den 
mest sjuka äldre så måste den vara tillgänglig för många fler än bara de som är involverade på vård-
centralen och i kommunen. Den måste kunna läsas av Sjukvårdsrådgivningen 1177, akutintagen, sjuk-
husens kliniker, Falcks akuta hembesöksbil m.fl. i syfte att om de involveras i vården ska de ha möj-
lighet att följa den plan som upprättats av behandlings- och vårdansvariga tillsammans med patient 
och eventuellt närstående. För att förbättra resultatet ytterligare i utvecklingen av en styrmodell för de 
mest sjuka äldre så beslöts att ta initiativ till att utveckla och testa ett IT-stöd för VOPS utgående från 
samma plattform som IT-stödet för SVPL. IT-utvecklingsarbetet prioriterades raskt upp och nådde 
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ytterligare fart när det beslöts att planerna, självklart inom ramen för ett utvecklingsarbete för en mer 
sammanhållen vård ur patientens perspektiv, skulle göras läsbar för patienten via Mina Vårdkontakter 
i steg 1 och eventuellt ifyllningsbar i ett steg 2. Läsbarheten har som ett ytterligare syfte att bidra till 
att verkligen utveckla planen ur patientens perspektiv. ”Hur har du/ni det?” och ”Vad förväntar du/ni 
er av oss?” – skulle kunna vara de två relevanta utgångsfrågorna att göra upp planen utifrån. Arbetet 
med den IT-baserade planen slutförs i juni månad, 2013 och implementeras i Skåne direkt efter som-
maren. Det råder en enighet om att det IT-stöd som håller på att tas fram kommer att underlätta betyd-
ligt framöver i tillgänglighet för alla inblandade och framför allt finns ett klart och tydligt fokus på 
patientens önskemål. Kanske kommer det skånska IT-utvecklingsarbetet inom detta projekt att bidra 
till en nationell utveckling då flera andra landsting visat ett stort intresse och även Socialdepartementet 
och det ”Personliga hälsokontot”.  

Som tidigare angetts har också detta projektarbete bidragit till två studier under projekttiden; ett om 
”Samordnade Individuella Planer (VOPS)” vars preliminära resultat bifogas slutrapporten, och ett om 
förklaringsfaktorer till de stora skillnader som ses mellan olika vårdcentralers listade patienters sluten-
vårdskonsumtion av Anders Anell, Glenngård A H, 2012 som är antagen för men väntar på 
publikation i vetenskaplig tidskrift. 

Sammantaget kan sägas att arbetet med de mest sjuka äldre har visat på vikten av, och styrkan med, att 
utveckla vården ur patientens perspektiv - tillsammans! Men arbetet har också visat hur svårt det kan 
vara i en värld där så mycket utgår från de enskilda stuprören i våra olika organisationer och där vi 
professionella har oerhört lätt att tappa patientens och närståendes perspektiv och istället anta vårt 
eget…! Så enkelt men ändå så svårt! 

Vilka relationer har vi sett till satsningen ”Bättre liv för 
sjuka äldre”? 
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Försöksverksamheten Patientprocess Mest sjuka äldre hade startat och varit igång ca 1,5 år när Led-
ningskraftsteamen etablerades i Skåne. Efterhand som arbetet antagit sina former har det visat sig att 
mätvariabler och mål i satsningen på Ledningskraft är tämligen lika med patientprocessernas mätvari-
abler. Båda bygger på ett horisontellt trepartssamarbete mellan kommun, primärvård och specialiserad 
vård. Coaching/processkoordinering sker med hjälp av utvecklingsledare för Ledningskraftsteamen 
respektive LPPL/RPPL för de mest sjuka äldre patientprocessteamen. Chefsnivån är bättre företrädd i 
Ledningskraftsteamen medan RPPL/LPPL och de lokala patientprocessteamen genom sin erfarenhet 
av verksamheten har bättre legitimitet att agera, eller som någon uttrycke det i avslutande dialogerna - 
genom Medarbetarkraft åstadkoms utvecklingen av vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Det 
är viktigt att det framtida processarbetet utvecklas och definieras genom att de bästa erfarenheterna ur 
Ledningskraft respektive patientprocess mest sjuka äldre kombineras och korsbefruktas snarare än att 
den ene uppgår i den andre. Ambitionen är att under hösten 2013 fortsätta integreringen av Patientpro-
cess Mest sjuka äldre i Ledningskraftsteamen och utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka 
äldre. 

Vilka andra ”icke mätbara” erfarenheter vi fått? 
Utvecklingen av den Samordnade Individuella Planen (VOPS) har blivit ett viktigt verktyg för sam-
verkan kring patienten. Läkare på vårdcentralen som tidigare inte ansåg sig ha tid eller möjlighet att 
göra hembesök i patientens ordinära boende uttycker idag spontant att de äntligen får arbeta som en 
läkare ska. Det finns längre tid till patienten, det blir en helt annan situation i hemmet och man får en 
helhetsbild som annars lätt glöms bort. Patientens perspektiv blir reellt! 

Patientprocessprojektet mest sjuka äldre har också 
gett lärdomar om att det inte är alltid är så lätt att 
kommunicera och förstå varandra till följd av kul-
turella skillnader. Detta gäller för såväl sjukhus, 
vårdcentraler som den kommunala vården och om-
sorgen men det gäller även för uppdragsgivaren i 
relation till dessa olika vårdgivare. Att utkräva 
ansvar för de resultat som åstadkoms har ibland 
upplevts besvärande och tvingat såväl uppdragsgi-
varen som vårdgivaren att utveckla mötet och de vårdprofessionella dialogerna. Det finns ingen kultur 
i den traditionella linjestyrningen att på detta sätt föra dialog om innehåll, resultat och att utkräva an-
svar. Utvecklingen av denna patientprocess har gett nya erfarenheter och lärdomar att bygga vidare på 
och föra in i de regionala Ledningskraftsteamen som inte alls på motsvarande sätt idag har en ansvars-
utkrävande uppdragsgivare att föra systematiska dialoger med.  
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Hur kan detta projekt bidra till framtida patientfokuse-
rad styrning och ledning i Skåne? 
Under detta projekts gång har parallellt inom ramen för den nationella äldresatsningen ett annat ut-
vecklingsarbete, i samverkan mellan Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, bedrivits med ex-
ternt konsultstöd. Det arbetet har syftat till att utveckla en bättre struktur för ledning och styrning i 
samverkan. Till det arbetet har erfarenheterna från denna utveckling av en ny styrmodell för en hel 
patientprocess tillförts. Ledning och styrning i samverkan mellan Region Skåne och kommunerna i 
Skåne måste ta sin utgångspunkt i det resultat som tillsammans ska åstadkommas för skåningen.  

I Skåne har en särskild satsning gjorts på att utveckla Regionala Ledningskraftsteam och dessa omfat-
tar nu samtliga kommuner (33), vårdcentraler och sjukhus. Dessa ger en unik möjlighet och förutsätt-
ning för att låta detta projekts försöksverksamheters erfarenheter kunna integreras och utvecklas till-
sammans med de Regionala Ledningskraftsteamens. Ett särskilt fokus bör ligga på hur och vem som 
ska säkra ansvarskrävandet av ledningskraftsteamen för det resultat som samlat åstadkoms.  

De enskilda lokala pilotprojekten kommer att fortsätta arbeta vidare på lite olika sätt. Någon planerar 
för utvecklingen av en äldrevårdcentral i samverkan med kommunen, någon planerar för utvecklingen 
av samverkan i ett bredare närområde och ytterligare någon fokuserar på en bra integration med de 
regionala ledningskraftsteamen.  

Våra reflektioner 
De bilder och kartläggningar av den ”mest sjuka äldres” vandring genom våra verksamheter som in-
ledningsvis togs fram i patientprocessarbetet var både skrämmande och samtidigt ett uppvaknande. I 
stunder av tvivel om projektet var på rätt väg har det varit tillräckligt att tänka tillbaka på kartlägg-
ningarna för att få nytt bränsle att fortsätta.   

Den ”mest sjuka äldre” personen har sannolikt många insatser där vård- och omsorgspersonal kommer 
hem för att vårda och ge stöd, oavsett om man bor i särskilt boende eller i den egna bostaden. Det är 
många olika personer och olika professioner som ska besöka och besökas. Ibland är det personal från 
kommunen och ibland från primärvården och ibland är det akut och då blir det sjukhuset. Stödet i var-
dagen handlar om allt från att stiga upp på morgonen, handla mat, hämta tidningen, prova nya hjälp-
medel, få nya eller andra läkemedel, träna efter höftfrakturen eller kanske få dö tryggt och utan smärta. 
Patientprocess ”Mest sjuka äldre” har varit och är en väldigt komplex process utan tydlig start och 
slut. Förutom det tydliga behovet av att samordna alla insatser utifrån den äldres önskemål och behov 
handlar det också om att hitta åtgärder som på sikt kan leda till ett tryggt och bra liv i den ”mest sjuka 
äldres” sista tid. I det perspektivet är projektets tre år väldigt kort. Dock märks ett tydligt intresse, vilja 
och behov av att arbeta patientfokuserat där det viktiga är vad som tillsammans åstadkoms för att den 
mest sjuka äldre patienten ska få en så god hälso- och sjukvård samt omsorg som möjligt. 
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Fredrik Nilsson har i sin rapport ”Patientprocessorienterad vård – din vägledning till mer välmående 
och nöjdare patienter” (Nilsson, 2013) också ett resonemang kring ”att göra saker rätt” och att ”göra 
rätt saker”, se bild ovan. Ett utvecklat patientprocessarbete handlar bl. a om att identifiera och mer 
genomgripande utifrån nya logiker göra rätt saker ur patientens perspektiv. Att experimentera utan att 
exakt veta. Risken är annars att vi fortsätter att göra saker rätt – men tänk om det är fel sak att göra? 
Tänk om ingen har modet att ifrågasätta? Om alla bara jobbar med förbättring av redan kända, och 
kanske felaktiga variabler, istället för att tänka nytt! Det måste skapas utrymme för innovation och 
utveckling. I projektet med de mest sjuka äldre har vi ibland haft modet att våga pröva och tänka nytt – 
utan att exakt veta. Det har varit både stimulerande och frustrerande. Troligast är det därför som vi har 
hamnat både likt och olikt det nationella arbetet med de äldre. Till exempel har vi i patientprocessen 
mest sjuka äldre bedömt det som viktigare att förstärka det preventiva arbetet i vården om de mest 
sjuka äldre genom att säkra att den planeras och koordineras (samordnad individuell plan) och utgår 
från patientens hem (hembesök) med närvaro även av behandlingsansvarig läkare (läkarkontinuitet) 
snarare än att utgå från vilka patienter som har en undvikbar slutenvård eller återinläggning som byg-
ger på att vi i efterhand identifierar och korrigerar det som blev fel. Fredrik Nilssons klokskap och 
detta projekt har därmed även bidragit till en eftertanke om risken med att alltför snabbt hamna i att 
bara mäta och förbättra istället för att tänka fritt och skapa reella innovationer och förnyelser.  

Ur patientens och närståendes perspektiv…! 
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