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SAMMANSTÄLLNING 
GRUPPARBETEN 
FRÅN FÖLJANDE 
OMRÅDEN:

• Psykisk hälsa vuxna

• Barn och unga

• Multisjuka äldre

• Funktionsnedsättning

• Långvarigt kronsik sjuka



Psykisk hälsa vuxna “Tidiga förebyggande
insatser”

Samordnade tidiga insatser, stärkt kontinuitet och bättre samordning av insatser från inblandade vårdgivare / huvudmän  genom:

• FACT team psykos, ACT team

• Dialoger mellan vuxenpsyk, beroendecentrum, primärvård, Malmö stad

• Köfri vård (Minskad väntetid till…)

Högre delaktighet för patienten genom:

• SIP - utbildningsinsatser 

• Fasta vårdkontakter

• Vårdplaner

Högre tillgänglighet, integrerad vård samt tidiga förebyggande insatser nära Malmöbon genom:

• Familjecentral för vuxna

• Hälsosamtal inom kommunal och regional primärvård

Tydliga ansvarsområden men en sömlös vårdkedja genom:.

• Gemensam kunskap om verksamheternas ansvar och insatser

• Förstärkt samordning och integration 



Barn och unga “Tidiga
förebyggande
insatser”

Tidiga förebyggande insatser genom att:

• Alla ungdomar som lämnar åk 9 vet 
vad de ska göra och var de ska vara när 
höstterminen börjar

• Barn och föräldrar vet vart de ska 
vända sig för att söka hjälp, en tydlig 
väg in för både barn,föräldrar och 
professionen.

• Samordnad plattform likt familjecentral 
för alla åldrar



Multisjuka äldre “Samordnade tidiga insatser”

Ökad tillgänglighet genom:

• Gemensamt informationsblad från regional och kommunal primärvård när en patient 
erhåller kommunala HSL-insatser

• Öka kunskapen inom respektive organisation om vilka kompetenser som finns tillgängliga 
och hur vi når varandra

• Digitalisering av akutkortet

• Kontaktvårdcentral – videokontakt digitalt 24/7

Öka det förebyggande arbetet genom att:

• Ökat antal patientkontrakt (här avses SIP när kommunen är involverad)

• Alla patienter som får trygghetslarm ska bokas in för årskontroll på vårdcentralen samt 
erbjudas ett hembesök i förebyggande syfte som kan kombineras med hälsosamtal.

Ingen multisjuk äldre patient ska behöva komma till akutmottagningen i onödan genom att:

• Uppdaterad SIP

• Möjlighet till direktinläggning

• Möjlighet till att få läkarbed i hemmet inom 2 timmar vid akut behov eller 5 dagar icke 
akut (eller videokontakt)

• Möjlighet att få vård i hemmet

• Brytpunktsamtal vid rätt tidpunkt



Funktionsnedsättning 
“Samordnade tidiga insatser”

Samordnade tidiga insatser genom att:

• Säkerställa övergången från barn till vuxen 
genom tidiga överlämningar mellan skola, 
sjukvård och habilitering 

• Säkerställa att barn och unga med 
funktionsnedsättning får en trygg start i livet 
genom fortsatt arbete med medicinska 
elevhälsans basprogram samt Trygga barnet

• Jämlik hälsa för personer med 
funktionsnedsättning genom att erbjuda 
hälsoundersökningar

• Ökad kunskap om vad personcentrering innebär 
i såväl ledning och styrning som i direkt 
patientnära arbete, genom utbildning och 
praktik



Långvarigt kroniskt 
sjuka “Fokus 
diabetes”

Bromsa ökningar av diabetes typ 2 samt 
komplikationer av diabetes typ 2 genom att:

• Stöd när så behövs ”Välinformerade invånare 
och patienter bidrar till att förebygga diabetes 
och till ökad egenvård”

• Skapa struktur för kroniskt sjuka som kan 
hjälpa andra patienter med kronisk sjukdom

• Ökad egenvård

• Öka antalet hälsosamtal

• Tydliga kontaktvägar underlättar varma 
överlämningar



VAD HÄNDER NU?
Uppdraget för arbetsgrupperna vid workshop den 14 juni var att inom 
sina områden ta fram effektmål och mätmetoder för Nära 
vårdarbetet.

Nära vård styrgrupp har sammanställt dokumentationen och gett 
uppdrag till respektive dokumentationsansvarig att presentera detta 
för följande samverkansforum:

• Samverkansforum Nära vård och HS-avtalet – Evelina Nilsson 
Harvey

• Samverkansforum Psykisk hälsa vuxna – Åsa Lindberg

• Samverkansforum Barn och unga – Paulina Franzén

Varje samverkansforum får därefter i uppdrag att:

• Se över dokumentationen tillsammans och försöker specificera 
effektmålen (ex ange hur stor minskning/ökning de vill uppnå) och 
ange tydliga mätmetoder.

• Koppla aktuella (befintliga och eventuellt nya) aktiviteter till sina 
framtagna effektmål.

• Ange tidsram för när effektmål ska vara uppnådda.


