
NÄRA VÅRD

APRIL 2022
Materialet har presenterats i samband med workshops 

för medarbetare och chefer, inför arbetet med en 
länsgemensam färdplan för nära vård i samverkan.
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Material som inkommer vid 
dessa tillfällen kommer 
sammanställas och 
användas som underlag i den 
workshop som äger rum i 
maj, då färdplanen ska börja 
arbetas fram. 

https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/uppdrag-avtal-och-uppfoljning/kommunsamverkan/malbild-nara-vard/


Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vi står inför stora välfärdsutmaningar:Färre kommer att behöva försörja fler. Vi kommer inte att ha samma resurser och vi kommer inte ha lika många i arbetsför ålder som kan leverera välfärd. Invånarnas behov av vård och omsorg har förändrats över tid. Behoven är mer komplexa vilket skapar behov av större samordning mellan vårdgivare. Det blir inte en god eller effektiv vård när patienten måste samordna oss, vilket ofta sker idag.Nationella beräkningar visar att om vi befolkningsprognosen utvecklas i beräknad takt fram till 2030 och invånarnas vårdkonsumtion är oförändrad så kommer vi att nationellt sakna 180 000 vårdplatser 2030. Vi vet också att invånarna ställer större krav på våra välfärdstjänster och att de kan ta ett större egenansvar gällande sin hälsa, t.ex. genom nya digitala möjligheter.Digitalisering bjuder också in till en ökad resurseffektivitet.Det finns ett antal nationella strategier för att lyckas med omställningen till en nära vård. En avgörande faktor är invånarnas hälsa. Vi behöver jobba långt mer hälsofrämjande, proaktivt och rehabiliterande. Och det innebär bland annat att jämlik hälsa inte är detsamma som lika för alla. En annan nationell strategi är att primärvården ska bli framtidens nav. Primärvård är den första linjens vård och inkluderar den regionala och den kommunala hälso- och sjukvården. 



Primärvården 2.0 

- Den primära vården som nav

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
När vi har komplicerade eller komplexa sociala problem eller utmaningar så kan vi inte dela upp problemet i delar, lösa var del för sig, sätta ihop dem och tro att vi hamnar rätt. Det fungerar på komplicerade mekaniska situationer, som till exempel när man bygger en rymdfarkost. När det är sociala problem eller utmaningar, som vård, skola, omsorg, så skapar vi skav och mellanrum i vårdkedjor och vårdförlopp om vi inte löser helheten. Ska vi lösa framtidens utmaningar så behöver vi uppgradera primärvården till 2.0 – den primära vården som nav. Dagens primärvård är inte nödvändigtvis morgondagens.



Vi behöver skapa hälsa tillsammans



MÅLBILD NÄRA VÅRD

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Den kompassriktning som är framtagen – vår gemensamma målbild för nära vård i samverkan – illustrerar just den förflyttning som vi behöver göra.Vi måste arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande. Vi behöver göra en förflyttning – istället för att söka akutmottagningen som första väg in till vården, behöver vi hjälpa och underlätta för invånaren att söka och få vård på rätt nivå. Vi tänkte bjuda på ytterligare några av de strategier man ser nationellt för att lyckas med omställningen och den primära vården som nav:



STRATEGIER

• Hälsofrämjande, 
proaktiva insatser

• Tillgänglighet
• Kontinuitet
• Nyttja digitala 

möjligheter

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hälsofrämjande, proaktiva insatser�- För att undanröja undvikbar belastning på vården. �Tillgänglighet�- Ovan ställer högre krav på god tillgänglighet. Det är inte ovanligt att man söker akut sjukvård när tillgängligheten i primärvården upplevs låg. �Nyttja digitala möjligheter�- Vi behöver öka möjligheten att även digitalt kunna möta efterfrågan av stöd och hjälp och samtidigt kunna hushålla med tillgängliga resurser. 



STRATEGIER

• Samordning
• Kontinuitet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Samordning�-  Det finns en efterfrågan från invånare om bättre samordning av vården och omsorgen i första linjen. Genom att bättre samordna våra resurser bidrar vi till en mer resurseffektiv vård. �Kontinuitet�- Vi vet att personer som känner sig otrygga och som inte förmår att samordna sin egen vård tenderar att söka mer vård. Ett par av skälen till det nu lagstiftats om exempelvis fast vårdkontakt. 



• Vård på rätt nivå

STRATEGIER

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vård på rätt nivå�- För att vi snabbt ska kunna hjälpa de som är i behov av specialiserad vård behöver vi underlätta för invånare att få tillgänglig vård på rätt nivå. 



Ingen quickfix



NÄRA VÅRD I
ÖREBRO LÄN

TILLGÄNGLIGHET
KONTINUITET

Handlar om:
SAMORDNING
PROAKTIVITET

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Kort och gott: den nära vården handlar i det stora hela om tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet. 



Alla behöver inte förstå hela den 
komplexa arkitekturen bakom nära vård. 

Men alla som styr och leder behöver 
förstå konsekvenserna som uppstår när 
grundläggande värden inom ramen för 

nära vård inte uppnås.

TILLGÄNGLIGHET
KONTINUITET
SAMORDNING
PROAKTIVITET

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Vilka välfärdsutmaningar kommer nu och i framtiden påverka eller engagera den primära vården utifrån tillgänglighet, kontinuitet, samordning och proaktivitet? Vi ska bjuda på några axplock…



Den mest hälsofrämjande 
insatsen är att se till att alla 

barn går ut grundskolan med 
godkända betyg. 

#hälsatillsammans

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Påverkar många Nära vård är inte bara en angelägenhet för (primär)vården. Vi har till exempel elevhälsa, skola och fritids som kan behöva kroka arm med BUP eller primärvårdens stöd för psykisk hälsa, liksom med socialtjänst, med flera. Vi behöver arbeta tillsammans!



Psykisk ohälsa (CMD) svarar 
för 23 % av den totala 

sjukdomsbördan i samhället. 

#hälsatillsammans

Det är sällan orsaken till 
besök på vårdcentralen, men 

1 av 3 i väntrummet har 
också psykisk ohälsa.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Återigen – vi behöver arbeta tillsammans. Vilka är aktörerna som kan stödja och kroka arm runt dessa? CMD = Common Mental Health DisordersTex. Depression och ångest.



Den vanligaste anledningen till 
inskrivningen på sjukhus är 
hjärt- och kärlsjukdomar.

#hälsatillsammans

Enligt WHO kan sunda 
levnadsvanor förebygga 80% av 

all kranskärlssjukdom och 
stroke.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Tänk om vi arbetade mer hälsofrämjande!?



Kommunen Regionen Andra stödfunktioner

Ibland kan många 
behöva kroka arm, 

över klassiska 
huvudmannagränser…

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hur behöver den framtida primära vården se ut för att vi ska kunna skapa hälsa tillsammans och nära vård?



Kommunen Regionen Andra stödfunktioner

Ibland kan många 
behöva kroka arm, 

över klassiska 
huvudmannagränser…

Skola

Elevhälsa

FritidsSpecialiserad 
somatisk vård

Vårdcentral

BUP
Barn-

habiliteringen

1177

Försäkrings-
kassan

Föreningsliv

Familjeråd-
givning

Socialtjänst

Läxhjälp

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hur behöver den framtida primära vården se ut för att vi ska kunna skapa hälsa tillsammans och nära vård?



Kommunen Regionen Andra stödfunktioner

Ibland handlar det om 
att bättre kroka arm 
inom vår egen 
organisation….

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hur behöver den framtida primära vården se ut för att vi ska kunna skapa hälsa tillsammans och nära vård?



Kommunen Regionen Andra stödfunktionerKommunen Regionen Andra stödfunktionerKommunen Regionen Andra stödfunktioner

c
Ibland handlar det om 
att bättre kroka arm 
inom vår egen 
organisation….

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hur behöver den framtida primära vården se ut för att vi ska kunna skapa hälsa tillsammans och nära vård?



Hur behöver den framtida primära 
vården se ut för att vi ska kunna skapa 

hälsa tillsammans och nära vård?
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