


Trivselregler

Stäng av din 
mikrofon av när 
andra pratar

Stäng av din kamera om du 
inte vill synas på 
inspelningen, men ha den på 
i gruppdiskussioner

Använd chatten!

Teknikstrul? 
Prova att starta om 
mötet
eller kontakta IT i din 
organisation



Slutdestinationen – vad händer sedan? Nästa anslutning
- omställningen

# 2 
31 maj

# 3 
10 sept

# 1
23 april

Läxa Förslag till 
målbild

Färdig målbild
För beslut i respektive 
organisation 

Digitala paneler
Input från
- medborgare
- medarbetare
- chefer



KOMMUNER

Politiker kommunstyrelse

Politiker socialnämnd eller motsvarande

Kommunchefer

Socialchefer

Ekonomichefer / Ekonomer

HR-chefer

Folkhälsochefer

Skolchefer

REGIONEN ADMINISTRATIVT STÖD

Politiker hälso- och sjukvårdsnämnden

Politiker beredningar

Regiondirektör

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Områdeschefer

Forskningsledare

HR-chef

Medicinsk rådgivare

Utvecklingsledare

Samverkansledare

Utredare

Passagerarlistan



Varför en  
gemensam 

målbild
Karin Sundin & 
Tom Rymoen

Komplexitet och 
systemledning
Klara Palmberg 

Broryd

Små grupper
Enkelt/komplicerat/

komplext hos oss

Patientberättelse
Vilka vi finns till för 

och vad som är 
viktigt för dem

Vilka är våra 
utmaningar i länet?

Ingmar Ångman, 
Lena Adolfsson & 

Jan Sundelius

Varför en  
omställning till 

nära vård?
Göran Stiernstedt

Små grupper
Varför är det här 

viktigt? Vad är 
min roll i 

omställningen?  

# 1
23 april



H A L L S B E R G     2 8

Nu åker vi...



Mentifråga 

Vad ska vi ha en gemensam målbild till?



Gå till 
www.menti.com 

Skriv in koden 
69 53 00 6

Eller scanna QR-koden



Fråga till breakout rooms

Varför är det viktigt för mig? 
Vad är min roll i omställningen till Nära vård?



Slutdestinationen – vad händer sedan?

10 minuter



Hallsberg

Välkomna till 
Hallsbergs resecentrum









Var finns sängarna i Örebro län?

44 % 5 %

41 % 10 %



Vårt sätt att organisera oss påverkar våra förutsättningar...

• Vi har delad vårdnad. Det finns inget incitament eller strukturer 
som premierar samarbete- samverkan- teamarbete i det dagliga 
arbetet. 

• Vi möts oftast vid överlämning, uppdelning av ditt och mitt ansvar
och gränsdragningar.

• Informationsöverföring mellan verksamheter och huvudmän 
är krångligt! 

• Vårt sätt organisera oss och resursbesätta är reaktivt och inte proaktivt 
utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Vi prioriterar kortsiktigt!

… vi är vänner men vi är inte bästa kompisar – pandemin har stärkt vår vänskap!



Myndighetsrapporter

• Brister i bemanning inom äldreomsorgen

• Läkarresurser och sjuksköterskeresurser är undermåliga utöver pandemin

• Kompetensbrist – tillgänglig medicinsk kompetens inom äldreomsorgen

• Samverkansbrister – särskild utmaning med flera aktörer 

• Sammanhållen journalföring saknas -(lagstiftningsfråga)

• Var fjärde sjukhusvistelse bland de mest sjuka äldre följs av en ny inskrivning inom kort 

• Ingen märkbar skillnad från 2010-2019. 

• Det behövs tillgänglig läkarbedömning i hemmet för att förebygga akuta sjukhusbesök

Coronakommissionen   - IVO granskningar   - Återinskrivningar av multisjuka och sköra äldre 



Ljusnarsberg

Örebro

Hällefors

Lindesberg

Karlskoga

Degerfors Lekeberg

Kumla

Hallsberg

Askersund

Laxå

Hur är läget i länet?
Befolkningsförändring 2020–2030

0–19 år 20–64 år 80 år och äldre

Nora

307 274 invånare 2020
329 682 invånare 2030



20–64 år
Befolkningsförändring 2020–2030

20–64 år

-17%

-12%

4%

-9%

-5%

-7% 4%

15%

-12%
-9%

-7%

1%

Örebro län
+6%

165 099 invånare 2020
175 677 invånare 2030

Ljusnarsberg

Örebro

Nora

Lindesberg

Karlskoga

Degerfors Lekeberg

Kumla

Hallsberg

Askersund

Laxå

Hällefors



Ljusnarsberg

Örebro

Nora

Lindesberg

Karlskoga

Degerfors Lekeberg

Kumla

Hallsberg

Askersund

Laxå

Hällefors

0–19 år
Befolkningsförändring 2020–2030

0–19 år

-10%

-16%

-8%

-1%

2%

3% 14%

16%

-6%
1%

-4%

3%

Örebro län
+ 8%

71 448 invånare 2020
76  976 invånare 2030



80 år och äldre
Befolkningsförändring 2020–2030

29%

23%

46%

60%

41%

47% 56%

65%

31%
60%

52%

53%

Örebro län
+54%

16 820 invånare 2020
24 870 invånare 2030

80 år och äldre

Ljusnarsberg

Örebro

Nora

Lindesberg

Karlskoga

Degerfors Lekeberg

Kumla

Hallsberg

Askersund

Laxå

Hällefors



Zoom fråga - Vilket hälsoläge har invånaren i Örebro län?



Invånaren i Örebro län jämfört med riket
Vår laguppställning

Högt förtroende 
för sjukvården

Högre socialt 
deltagande

Män röker mindre

Rör sig mer

Högre arbetslöshet

Lägre utbildningsnivå

Sämre skolresultat

ÖverviktKvinnor 
röker merPsykisk hälsa 

som riket





Välkomna till Idrottsplatsen, Örebro



Vården ur befolkningens perspektiv 2020
En jämförelse mellan Sverige och tio andra länder via enkätundersökning

“Svensk vård uppvisar tydliga brister rörande personcentrerad 
vård då vi för områdena väntetider, kontinuitet och samordning 
presterar internationellt sett svaga resultat. Medborgarna 
upplever däremot i lägre grad ekonomiska barriärer för tillgång till 
vård, de upplever ett gott bemötande vid sjukhusvård och en hög 
digitaliseringsgrad.”

Vårdanalys
Källa: Vården ur befolkningens perspektiv 2020 | Vård- och omsorgsanalys



20% 120%60% 80% 100%40%

Sverige

Medel

0%

Bäst

Har en ordinarie läkare eller sjuksköterska



Ordinarie läkare eller vårdpersonal 
känner till viktig medicinsk historia

Medelvärde 85%

1 Tyskland 92%

2 Australien 91%

3 Nederländerna 91%

4 USA 89%

5 Frankrike 86%

6 Kanada 86%

7 Schweiz 85%

8 Norge 83%

9 Nya Zeeland 82%

10 Storbritannien 75%

11 Sverige 74%

Av de som 
har en ordinarie 

läkare eller 
sjuksköterska



Ordinarie läkare eller vårdpersonal 
brukar involvera i beslut

Medelvärde 86%

1 Australien 93%

2 USA 91%

3 Nederländerna 90%

4 Nya Zeeland 89%

5 Tyskland 89%

6 Norge 88%

7 Kanada 86%

8 Schweiz 85%

9 Storbritannien 82%

10 Sverige 79%

11 Frankrike 74%

Av de som 
har en ordinarie 

läkare eller 
sjuksköterska



Har fått tillräckligt med stöd från vårdpersonal 
att själv kunna ta hand om sin egen ohälsa

Medelvärde 89%

1 Tyskland 95%

2 Schweiz 93%

3 Australien 91%

4 Frankrike 89%

5 Nya Zeeland 89%

6 USA 89%

7 Nederländerna 88%

8 Norge 88%

9 Storbritannien 87%

10 Sverige 86%

11 Kanada 84%



Hur ligger vi till nationellt?
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Självskattad hälsa



Upplevelse av trygghet  
Hemtjänst

1
Sämst

Rikets
snitt

Plats 
8/21

Örebro län

Trygghet och information

Upplevelse av trygghet 
Särskilt boende

1
Sämst

Rikets
snitt

Plats 
17/21

Örebro län

Upplevelse av 
information och kunskap 

Regionens primärvård

1
Sämst

Rikets
snitt

Plats 
20/21

Örebro län
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Fallskador bland äldre



Påverkbar slutenvård

1
Sämst

Rikets
snitt

Plats 
2/21

Örebro län

Flödet slutenvården

Oplanerade 
återinskrivningar

1
Sämst

Rikets
snitt

Plats 
10//21

Örebro län

Besök på 
akutmottagningen

1
Sämst

Rikets
snitt

Plats 
17//21

Örebro län



Mentifråga

Vilka är våra största gemensamma 
Utmaningar för att nå en nära vård?



Hemläxa 1
Berätta om era förutsättningar och utmaningar 

Förbered en presentation på tre minuter med max två bilder i powerpoint

● Vilka förutsättningar har ni på plats för en omställning till Nära vård?

● Vilka utmaningar har ni för en omställning till Nära vård?

En presentation per kommun och en för regionen

Skicka senast till 21 maj till jan.sundelius@regionorebrolan.se



Hemläxa 2
Personliga intervjuer inför 31 maj 

Prata med en eller två invånare för att lyssna in deras förväntningar på nära vård. 
Fånga gärna med någon som bott här länge och någon som är nyinflyttad, eller 
någon som är ung och någon som är äldre. Syftet är att få in perspektiv som 
kompletterar dina egna och som vi kan ta med för att forma vår gemensamma 
målbild. 

Förslag på frågor:
- Har du något exempel på när vård och omsorg har fungerat bra för dig eller 

någon anhörig?
- Hur vill du att det ska fungera när du eller någon anhörig har behov av vård 

och omsorg? 



Slutdestinationen – vad händer sedan? Nästa anslutning
- omställningen

# 2 
31 maj

# 3 
10 sept

# 1
23 april

Läxa Förslag till 
målbild

Färdig målbild
För beslut i respektive 
organisation 

Digitala paneler
Input från
- medborgare
- medarbetare
- chefer


