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Uppdraget
� Studera kostnadsutveckling under den successiva genomförandet 

av utvecklingsplanen, 2016-2020. Basår 2016. 

� Önskvärt att beskriva kostnadsutvecklingen på patientnivå.

� Förklara skillnader i utfall med hänsyn till bakomliggande faktorer 
(demografi, struktur, arbetssätt). 



Utmanande omständigheter
� Införandet är i otakt. Lokala variationer i tolkning av reformen 

existerar. 
� Målgruppen finns bara definierad i avtalet inte i Regionens eller 

kommunernas system. Det gör det svårt att mäta kostnaderna.
� Kommunerna har själva svårt att kartlägga 1) hur stor målgruppen 

är, 2) hur många som är inskrivna.
� Kommunerna saknar systemstöd för att identifiera individuella 

kostnader (enligt enkät). Det gör det svårt att mäta kostnaderna. 
� Det går inte att mäta kostnaderna på samma sätt i Regionen och i 

kommunerna. Försvårar en sammanvägd bedömning.



Regionanalysen

� Vårt angreppssätt idag är att studera äldre (över 75) som avlidit. Utgör 
en väsentlig del av HS-avtalets målgrupp. 

� Analysen utgår från vårdkonsumtion sista året i livet. 
� Mäter vårdkonsumtion inom Öppenvård och Slutenvård
� Mäter annan data (Antal inläggningar, antal dagar, återinläggning, 

antal hembesök etc.)
� Analys av år 2016 och 2017 har påbörjats. Data för 2018 väntas inom 

de närmaste månaderna. 
� Inga förväntningar på effekter i jämförelserna mellan 2016 och 2017



Regionanalysen – grunddata
Slutenvård:
• Somatik
• (Psykiatri)
Öppenvård
• Primärvård
• (Psykiatri)
• Somatik
• Spec tandv
• Hab
• Med serv

Kostnader
• DRG-baserade kostnader

Övrig data
• Listning i mobilt vårdteam
• Antal besök hos sjukvården
• Antal inläggningar 
• Antal dagar inom sjukvården
• Planerade/oplanerade inläggningar 
• Antal hembesök
• Antal hembesök – läkare
• Hemkommun



Kommunkod Kommun N MT Andel i MT Andel av MT Kommunkod Kommun N MT Andel i MT Andel av MT
1270 Tomelilla 112 45 40% 12% 1287 Trelleborg 303 4 1% 1%

1283 Helsingborg 880 43 5% 11% 1214 Svalöv 81 3 4% 1%

1286 Ystad 233 41 18% 10% 1264 Skurup 90 3 3% 1%

1291 Simrishamn 225 40 18% 10% 1262 Lomma 126 3 2% 1%

1284 Höganäs 221 32 14% 8% 1280 Malmö 1884 3 0% 1%

1292 Ängelholm 326 30 9% 8% 1256 Östra Göinge 96 2 2% 1%

1233 Vellinge 203 23 11% 6% 1261 Kävlinge 148 2 1% 1%

1293 Hässleholm 392 21 5% 5% 1277 Åstorp 80 1 1% 0%

1285 Eslöv 225 18 8% 5% 1260 Bjuv 92 1 1% 0%

1281 Lund 533 17 3% 4% 1266 Hörby 105 1 1% 0%

1267 Höör 105 16 15% 4% 1290 Kristianstad 564 1 0% 0%

1263 Svedala 110 12 11% 3% 1278 Båstad 114 0 0% 0%

1265 Sjöbo 148 11 7% 3% 1275 Perstorp 56 0 0% 0%

1273 Osby 96 5 5% 1% 1272 Bromölla 91 0 0% 0%

1282 Landskrona 292 5 2% 1% 1231 Burlöv 94 0 0% 0%

1257 Örkelljunga 89 4 4% 1% 1230 Staffanstorp 107 0 0% 0%

1276 Klippan 130 4 3% 1% 8351 391 4,7% 100%

Regionanalysen 
– implementeringsgrad 2017 i analyserad data



Utan Tomelilla 2017 4% 88% 145 568
Tomelilla 2018 1% 12% 105 185

Inskrivna Mobilt team
TOTAL KOSTNAD KR Andel av totalt antal Andel Mobilt team Medelvärde
2016 0% 0% 0
2017 5% 100% 140 920

Avlidna över 75 år
TOTAL KOSTNAD KR Antal Andel Mobilt team Medel
2016 8 242 0% 164 282
2017 8 351 5% 191 432

Regionanalysen – DRG kostnader

?



Avlidna över 75 år
ANTAL AKUTA BESÖK - INLÄGGNING Antal Totalt Medel
2016 8 242 11 789 1,4
2017 8 351 12 997 1,6

ANTAL VÅRDDAGAR
2016 8 242 159 213 19,3
2017 8 351 169 818 20,3

ANTAL HEMBESÖK -PRIMÄRVÅRDSLÄKARE
2016 8 242 20 110 2,4
2017 8 351 24 331 2,9

Inskrivna Mobilt team
ANTAL AKUTA BESÖK - INLÄGGNING Antal Totalt Medel Utan Tomelilla Tomelilla
2016 0
2017 391 485 1,2 1,3 1,1

ANTAL VÅRDDAGAR
2016 0
2017 391 5 250 13,4 13,86 10,09

ANTAL HEMBESÖK -PRIMÄRVÅRDSLÄKARE
2016 0
2017 391 2 062 5,3 5,55 3,11

Regionanalysen 
– inläggningar, vårddagar, läkarbesök 

?



Kommunanalysen
� Arbetar med kommuner med ”hyfsade system” som är villiga att delta 

i en utvärdering med start 2018. (valdes ut baserat på enkätsvar).
� Dessa är Helsingborg, Landskrona, Hässleholm och Tomelilla. 
� Trots detta är det svårt att ”få igång” arbetet. Anledningen är att 

verksamhetspersonal (legitimerad personal) måste hjälpa till att 
identifiera målgruppen ”de mest sjuka”, samt ställa upp på nya 
uppföljningsrutiner (t.ex. tidmätning). Vidare måste verksamheterna 
tillsätta tid och kompetens för att ta fram data ur systemen. 

En av kommunerna har hittills kunnat leverera data, Helsingborg



Fokus på ordinärt boende

� Särskilt boende påverkas marginellt av den nya vårdformen (Norén & 
Fransson, 2016, samtal med Landskrona, Helsingborg, Tomelilla)

� Ordinärt boende kan möjligen komma att påverkas väsentligt av den 
nya vårdformen (Norén & Fransson, 2016, samtal med Landskrona, 
Helsingborg, Tomelilla) - Åsikterna går dock isär på vilket sätt.

= Analysen fokuserar på ordinärt boende



Exemplet Helsingborg (augusti 2018)
Analys:
• Antal insatser & Tid (tid kan prissättas)
• Fördjupning mot Personalkategori (SSK, OMVP, 

Fysioterapeut, Arbetsterapeut etc)
• Fördjupning mot Mix av insatser (Ord Farmakologisk 

behandling, Ord Sårbehandling, Ord Dränage/sond/kanyl)

Frågetecken?
• Klassificeringen utifrån inkluderingskriterierna har inte 

funkat ännu
• Implementeringen har inte kommit långt inom ordinärt 

boende

Framtidsfrågor:
• Hittills HSL-insatser, vi ska också försöka införliva SoL-

insatser
• Tittar också på möjligheten att analysera sista 12 mån i 

livet, likt Regionen

Antal insatser aug 2018 Totalt >= 80 år Ord. Läk. Överl.
Individer st 2326 1248 869
Medel insatser st 7,1 8,6 15,1
Minimum st 0,0
Maximum st 71,2

Tid Totalt SSK OMVP SSK_Kvall_Natt SSK_Helg OMVP_NATT Pers_ass  Fysiot Arbetster Larmbil
Totalt Medel timmar st 0,84 0,09 0,65 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,04 0,00
>= 80 år Medel timmar st 1,02 0,11 0,85 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00
Ord. Läk. Överl. Medel timmar st 1,62 0,15 1,39 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,00



Vi kämpar på…

Tack för uppmärksamheten!



Etablering och funktion av vårdformen 
och i delregionala samverkansorgan

Anna Häger Glenngård och Anders Anell
KEFU, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet



Hur följer vi upp?

Vad är det vi följer upp?
� Etablering av vårdformen mobilt vårdteam pågår
� Utveckling av arbetsformer i de mobila teamen pågår

Hur följer vi upp?
� Samverkan är en grundförutsättning

� KEFU, Kommunförbundet Skåne, Region Skåne
� Utveckling av uppföljningsverktyg pågår

� Bredd och djup i data



Några teoretiska utgångspunkter 
& insamling av data



Uppföljning av samverkansarbete

� Effektiv samverkan kräver ömsesidigt förtroende, gemensamma mål 
och engagemang 

� Relevanta indikatorer för uppföljning av vårdformen mobilt vårdteam, 
t.ex:
� gemensam uppfattning om mål med vårdformen, 
� att medlemmarna tar sitt ansvar, 
� uppfattning om samarbetet i teamen

(Axelsson & Bihari Axelsson 2007; Derneckere m fl 2011). 



Organisering av arbetet kan ske på olika sätt

� Mobila team för äldre bemannas av sjuksköterskor från kommunen 
som enbart eller till mycket stor del arbetar med dessa patienter och 
därför har fullt fokus på patientgruppens förutsättningar.

� Läkarstöd kan organiseras på olika sätt
� En eller några (dedikerade) läkare 
� Flera olika läkare (den som känner patienten bäst)
� Flera olika läkare (den som har tid)

� Val av modell skapar olika behov av standardisering och formalisering 
av processer och arbetssätt 

(Miller m fl 2018)



Data

� Kartläggning av förekomst (etablering) och funktion gällande 
vårdformen mobilt vårdteam 
� Svar på enkät om förekomst och funktion till alla som omfattas eller kan 

komma att omfattas av detta arbetssätt i kommuner och regionen
� Uppgifter om förekomst från Region Skånes vårdcentraler

� Kartläggning av framgångsfaktorer (och motgångsfaktorer) för 
etablering och funktion av vårdformen mobilt vårdteam
� Intervjuer med personal i teamen i intressanta exempel.

� Kartläggning av uppfattningar om inriktning och effekter av arbete i 
delregionala samverkansorgan
� Intervjuer med och enkät till medlemmar i samverkansorganen



Uppföljning av etablering och funktion i 
vårdformen mobilt vårdteam år 2



Antal inskrivna i vårdformen enligt data från primärvården.
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Vem har svarat på 2018 års enkät till 
medarbetare (2017 års enkät i parentes)?

Primärvård Kommun Alla
Totalt antal respondenter 45 (54) 189 (229) 234 (283)

från 34 (48) vårdcentraler från 25 (31) kommuner

Deltar i vårdformen i någon 
utsträckning, antal 
respondenter 21 (19) 89 (37) 110 (56)

Representerar
21 (19) vårdcentraler

varav 9 privata 20 (14) kommuner



Funktion vid inskrivning 

� Vid inskrivning i vårdformen ska alltid läkare från primärvård, 
sjuksköterska från kommun och patient/anhörig involveras. I 
praktiken sker detta nästan alltid:
� Läkare vid vårdcentral i 94% av fallen. 

� Sjuksköterska i kommun i 98% av fallen. 

� Patient och/eller anhörig i 97% av fallen. 

� Vid inskrivning i vårdformen mobilt vårdteam ska en särskild 
bedömnings- och inskrivningsblankett alltid användas. 

� I praktiken: detta sker i 80% av fallen. 

� Hinder: Ingen vetskap/aldrig sett, fungerar ändå, SIP räcker, annan blankett



Hur fungerar samverkan?

� Gemensam uppfattning om målet med vårdformen i teamen
� 74% i mycket eller ganska hög utsträckning 

� Medlemmarna i teamet tar sitt ansvar och genomför uppdraget
� 67% i mycket eller ganska hög utsträckning 

� Samarbetet i teamet fungerar väl?
� 65% i mycket eller ganska hög utsträckning 
� Hinder: kompetens kring vårdformen saknas, brist på personal, brist på tid



Konkreta förbättringar som följd av deltagande i vårdformen 
mobilt vårdteam?

� I 49% finns det exempel på konkreta förbättringar i arbetssätt/rutiner 
som följd av arbete i vårdformen 
� Förbättrad samverkan mellan olika yrkeskategorier (nätverksträffar), tydligare 

ansvarsfördelning, god tillgänglighet till läkare och god kontinuitet mellan 
personal i kommun och primärvård, tryggare patienter och anhöriga, färre 
besök och onödig inläggning på sjukhus. 

� 53% anser att vårdformen hjälper att prioritera och bedöma vård- och 
omsorgsbehov hos de mest sjuka med återkommande vårdbehov 

� 56% anser att det görs fler SIPar

� 49% anser att kvaliteteten på SIPar blir bättre



Jämförelse mellan 2017 och 2018

� Svaren på 2018 års enkät om erfarenheter av att arbeta i vårdformen 
mobilt vårdteam bland medarbetare i kommuner och primärvård att visar 
att:

+ Det fortsatt finns goda rutiner vad gäller vilka aktörer som medverkar och att rätt 
blankett nu används i större utsträckning (80% vs. 65%). 

+ Samsyn gällande frågor om samverkan och samarbete bland medarbetare i 
kommuner och primärvård bland de som hade erfarenhet av att arbeta i vårdformen 
mobilt vårdteam ökade under avtalets andra år. 

- En något lägre andel tyckte att mobilt vårdteam leder till konkreta förbättringar i 
omhändertagandet av patienten under avtalets andra år. 

+ Arbete i vårdformen leder till att det görs fler SIPar. En större andel bland de som 
svarade 2018 ansåg att vårdformen leder förbättrad kvalitet och ändamålsenlighet i 
SIPar (49% vs. 38%). 



“Hur är läkarstödet organiserat i det/de mobila 
vårdteam du deltar i?”

En eller några få utsedda
läkare som utgör
kontaktvägar in och
deltar i teamenFlera olika läkare och
kontaktvägar: den som
är tillgänglig deltar

Flera olika kontaktvägar
och läkare: Den
patientansvariga deltar

Annat



”Vilka aspekter är viktigast vad gäller läkarstödet i 
de mobila vårdteamen? Ange de tre viktigaste.”
� God tillgänglighet till läkarstöd (80%)
� Läkaren är påläst om patienten (62%)
� Läkaren känner väl till rutiner kring vårdformen (58%)
� En eller några få utsedda läkare som utgör kontaktvägar in och deltar i 

teamen (49%)
� En samordnad väg för kommunen in i primärvården (45%)
� Läkaren känner patienten väl (45%)



Vilket stöd behöver ni för att komma vidare
med vårdformen?
� Tid. Mer tid till utbildning. Mer tid till vårdformen. 
� Läkarstöd. Bättre tillgänglighet och bättre kontinuitet.
� Tydligare strukturer och rutiner. Precisering av uppdraget. 
� Tydligare ansvarsfördelning.
� Information och informationsutbyte. Erfarenhet från att använda 

vårdformen. Fler gemensamma workshops.
� Utbildning och fortbildningsdagar om vårdformen och SIP.



Svaren på den öppna frågan ”Övriga kommentarer om arbetet 
inom vårdformen mobilt vårdteam?” vittnar om att det finns 
en variation vad gäller hur bra arbetet fungerar:

� Ser fram emot när vårdformen är implementerad och fungerande
� Vad är mobilt vårdteam? Har inte förstått det. Ska läkare komma ut till 

patient?
� Kommunen inte i fas i innehållet i HS avtalet. Tar för lång tid och för många 

lokala rutiner som förhindrar omvårdnaden i hemmet av kommunal ssk. 
� Jag upplever inte att det ut gör någon skillnad i mitt arbete. 
� Mycket roligt arbete när man får till ett bra teamarbete. Patienten får 

mycket högre kvalitet på sin vård och sitt liv.
� Mycket positivt och underlättat arbetet otroligt för dem patienter som har 

omfattande medicinskt och omvårdnadsbehov. 
� Detta arbetssätt skapar stor glädje och möjlighet till god samverkan och ett 

samarbete som gynnar vårt gemensamma intresse, dvs våra PATIENTER.



Vilka fall har vi studerat närmare?

Grad av etablering av 
vårdformen år 1-2

Antal 
aktörer

Intervjupersoner 
år 1

Intervjupersoner 
år 2

Tomelilla
Stor Få MAS & 

allmänläkare MAS

Höganäs
Medel Få MAS MAS & två sjuksköterskor på särskilt 

boende

Kristianstad
Låg Många MAS MAS

Malmö

Medel (kom igång år 2) Många

Två HS-ambassadörer/ koordinatorer, en 
sjuksköterska på särskilt boende, en 

sjuksköterska och en läkare i team för 
ordinärt boende



Lärdomar om etablering och funktion från 
intressanta exempel 
� Det finns åtminstone två sätt att ta sig an en etablering av vårdformen. 

� Många i målgruppen skrivs in direkt men med en liten eller utebliven förändring för 
patienten som deltar i vårdformen 

� Patienter skrivs i den takt man förmår och då blir det skillnad för de som arbetar i 
vårdformen och för patienterna.

� Att bygga på det som är etablerat (goda relationer, arbetssätt och 
samsyn)förenklar etablering av vårdformen. Detta innebär att arbeta med 
det som finns vilket förutsätter flexibilitet och en hög grad av 
decentralisering i beslutsfattande kring hur vårdformen ska etableras.

� Det finns olika sätt att organisera väl fungerande läkarstöd och arbete med 
vårdformen för personer i ordinärt boende.  



Lärdomar om etablering och funktion från 
intressanta exempel (forts)
� Avsatt ”öronmärkt” tid för de läkare som arbetar i vårdformen 

förbättrar funktionen i de mobila teamen. Tillgänglighet och 
kontinuitet i läkarstödet är återkommande nyckelord i de fall där 
vårdformen mobilt team fungerar väl. Tillgänglighet före kontinuitet! 

� Tydliga roller och ansvarsfördelning förenklar samverkan mellan 
medarbetare i kommun och primärvård (också ett resultat av en god 
samverkan. Då vet personal i primärvård respektive kommun vad som 
förväntas av dem själva respektive den andra parten. 

� Etablering och funktionen av vårdformen förenklas om det finns en 
utsedd koordinator som driver arbetet och känner att hen äger 
agendan för utvecklingen. 



Uppföljning av arbetet i de delregionala 
samverkansorganen



Enkätutskick och intervjuer med tjänstemän i delregionala 
samverkansorgan hösten 2018?

Enkätutskick Analyserade svar Intervjuer Antal kommuner
Totalt 80 36 (45%) 9 33

Malmö 12 6 (50%) 2 1

Mellersta 16 10 (62%) 1 8

Nordost 15 6 (40%) 1,5* 6

Nordväst 18 6 (33%) 1,5* 10

Sydost 12 3 (25%) 2,5* 5

Sydväst 7 5 (71%) 0,5* 3

Region Skåne 20

Kommuner 16

* Några av de som intervjuats medverkar i två delregionala samverkansorgan.



Enkätfrågor

Samverkansgrad?
� Upplever Du att deltagare i delregionala 

samverkansorganet har en gemensam uppfattning om 
målet med samverkan?

� Upplever Du att samarbetet inom det delregionala 
samverkansorganet fungerar väl som helhet?

� Upplever Du att deltagarna i delregionala 
samverkansorganet tar sitt ansvar och genomför 
uppdraget?

� I vilken utsträckning behöver Du agera pådrivande i 
delregionala samverkansorganets arbete?

� Vem är ”navet” i det delregionala samverkansorganet?

Inriktning och effekter?
� Det delregionala samverkansorganet arbetar med relevanta 

fokusområden och prioriteringar.

� Det delregionala samverkansorganet har bidragit till 
samverkan och skapat förutsättningar för en bättre vård till 
de mest sjuka med återkommande vårdbehov.

� Det delregionala samverkansorganet har bidragit till 
samverkan och skapat förutsättningar för etablering och 
utveckling av vårdformen mobilt vårdteam.

� Det är viktigt att varje delregionalt samverkansorgan har 
möjlighet att prioritera egna mål och fokusområden utifrån 
lokala förutsättningar.

� Det är viktigt att alla delregionala samverkansorgan arbetar 
utifrån en gemensam strategi och gemensamma 
fokusområden för att nå målen i Hälso- och sjukvårdsavtalet.



Samverkansgrad?

� En majoritet upplever att det finns en gemensam uppfattning om 
målet med samverkan och att det delregionala samverkansorganet 
fungerar väl som helhet

� Kommunala företrädare anser i högre grad att deltagare inte tar sitt 
ansvar och att kommuner i högre grad behöver agera pådrivande

� Tydliga skillnader mellan de sex delregionala samverkansorganen, 
som delvis samvarierar med antal medverkande kommuner
� Högst upplevd samverkansgrad i Malmö; sämst i Nordväst





Inriktning och effekter?

� Osäkerhet om effekter för etablering och utveckling av vårdformen 
mobilt vårdteam

� Kommunala företrädare anser i lägre grad att samverkansorganet 
bidragit till etablering av vårdformen mobilt vårdteam

� Skilda uppfattningar bland de sex delregionala samverkansorganen, 
som delvis samvarierar med antal kommuner



Några reflektioner utifrån intervjuer och fria 
kommentarer
� Framgångsfaktorer?

� En gemensam målbild som samtliga parter ställer sig bakom och arbetar utifrån
� Personkännedom bidrar till att samverkan

� Olika förutsättningar bör ge möjligheter att pröva olika vägar att nå målen
� Antal kommuner; stora/små kommuner; samverkan fungerar mer/mindre bra etc
� Behov av lokala lösningar, svårt att lyfta problem

� Samtidigt är gemensam strategi, fokusområde och enhetlig uppföljning 
viktigt
� Underlag för dialog, lärande och övergripande prioriteringar



Övergripande reflektioner



� Det finns geografiska skillnader i etablering av vårdformen mobilt vårdteam 
� Förutsättningar för samverkan bland delregionala samverkansorgan påverkas av 

strukturella förutsättningar
� Det finns sannolikt olika sätt att nå framgång (= god funktion i vårdformen)

� Till exempel avseende organisering av läkarstöd respektive sätt att 
organisera vårdformen för personer i ordinärt boende 

� Behovet av övergripande stöd för en fortsatt etablering varierar 
� Beroende på hur långt arbetet kommit, på vilket sätt man tagit sig an 

etablering av vårdformen och grad av samverkan

� Angeläget att skapa en gemensam uppföljningsmodell som kan användas som 
underlag för jämförelser, dialog och systematiskt lärande 

� Viktigt att studera vilka implikationer olika former av organisering har för 
patienter och anhöriga respektive berörd personal



Tack!


