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Förord
Vårdenstår inför storautmaningar.Antalet äldrekommeratt öka dramatisktsamtidigt
somkravenökar. Den medicintekniskautvecklingenkräverfinansiering.Den ojämlika
hälsanär ytterligareen utmaning.Pressenpå de offentligt finansierade välfärdssystemen
kommersåledesöka samtidigtsom möjligheternatill resursförstärkning
är begränsat.
Somen följd kommertrycket på effektiviseringatt öka underde närmasteåren.
Svenskvård presterarpå mångasättbra. Behandlingsresultat
en för många
sjukdomstillståndär mycket godai en internationelljämförelse.Samtidigthar vi
utmaningarnär det gäller tillgänglighet,patientmedverkan
och kontinuitet liksom
samverkanöver organisatoriskagränser.M ed andraord har svenskvård en
förbättringspotential.Effektiviseringstrycketkan medfördel sessom en möjlighet att
förbättravården.
De ökandekravenpå effektiviseringkräveren omställningav hälso- och sjukvården.En
omställningsom innebärmer fokus på näravård. Näraur såvälgeografisk som
relationellsynvinkeloch dessutombehövervårdenvaramer lättillgänglig än idag. Den
digitala utvecklingenkan dessutomge begreppetnärheten ny dimensionoch
möjliggöranärhetpå distansoch dessutommöjliggöraalltmer avanceradvård utanför
sjukhusen.
Det föreliggandearbetethar mot bakgrundav ovanstående
tillkommit på initiativ av
regionstyrelseni RegionUppsala.Uppdragetfick namnetEffektiv och näravård 2030 –
för ett gott liv i en nyskapandekunskapsregion.
Arbetethar tagit sin utgångspunkti ett antal statligaoch regionalautredningar,inte
minst den statligautredningenEffektiv vård (SOU 2016:2),som leddesav undertecknad
GöranStiernstedt.Projektethar genomförtspå regionkontoretshälso- och
sjukvårdsavdelning
underledning av GöranStiernstedt.Projektgruppenhar dessutom
beståttav Sofia Kialt, Ann-Charlott Normanoch Maj Sölvesdotter.Utan derashängivna
arbetevid sidanav ordinariearbetsuppgifterhadeuppdragitinte varit möjligt att
genomföra.
Uppsalai mars2018

GöranStiernstedt
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Sammanfattning
Dennasammanfattningutgör en kort summeringav kapitlen 1-4. För sammanfattnin
g
av resterandekapitel hänvisastill de rutor sominleder respektivekapitel och somutgör
en sammanfattningav analyser,bedömningaroch förslag.
Uppdraget
Uppsalaär ett expansivtl än med hög befolkningstillväxt.Länetstår ocksåinför
demografiskautmaningar,främsten dramatiskökning av antaletäldre.Tillsammantaget
kommerdettaställahögakrav på en effektiv och näravård i framtiden. RegionUppsala
behöverdärför få till stånden långsiktig förändringså att bättreförutsättningargesför
att kunnage en effektiv och sammanlänkandevård i framtiden.Mot dennabakgrund
beslutaderegionstyrelseni maj 2017att ge hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskotteti
uppdragatt till regionstyrelseni april 2018 läggaförslagpå målbild och strategiför
effektiv och näravård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapandekunskapsregion.
Projektetstartadei juni 2017och avslutadesi mars2018.
Det huvudsakligaarbetssätteti projektethar varit att kommuniceramedberördaaktörer
i läneti en öppen,bredoch transparantdialogprocess.Såvälpatienter,anhörigaoch
närstående,
invånare,medarbetare,
chefersom samarbetspartners
behöverdock även
framöver involverasi den fortsattaprocessenoch bidra med erfarenheter,tankaroch
förslagför att nå målbildenom en effektiv och näravård 2030.Angreppsättetmeden
öppendialogprocesssyftar till att bidra til l omställningsarbetet
som kommeratt beröra
hela RegionUppsalashälso- och sjukvårdssystem.
Det har varit särskiltviktigt att
involverakommunernai dialogarbetetpå ett sättsom kan bidra till ett konstruktivt
samarbeteävenfortsättningsvis.
Målbild för en effektiv och nära vård 2030
Dagensvårdssystemär fragmentiserat
. Dessutombehöverden framtidahälso- och sjukvårdeni
länetpå ett bättresättmatchasgentemotbefolkningensbehov.Målbilden för framtidenshälsooch sjukvårdi länet behöverdärför utgåfrån behoveti befolkningenoch fokuserapå att uppnå
en bättreoch mer jämlik hälsahosinvånarnai RegionUppsala.En utmaningför denframtida
hälso- och sjukvårdeni länetkommersåledesatt vara att få till stånden strukturdär samtliga
delarbidrar till helheten.För att kunnaskapaett effektivt hälso- och sjukvårdssystem
i
framtidensom är närainvånarnakrävs samordningoch samarbetepå alla nivåeri systemet,
oavsetthvudmannaskap
och oavsettom vårdenbedrivsav off entliga eller privata utförare.
En omställningtill en effektiv och näravård 2030 handlarom att bådeöka närhetoch
koncentrationav vård, det vill sägadet behövsdecentraliseringoch centraliseringsamtidigt.
Med effektivvård menasatt en del arbetsuppgiftersom kräverspecifik kompetensoch
”sällanuppgifter”behöver koncentreras,medanandravårdinsatserbehöverföraslängreut i
systemet.Med nära vård menasatt vårdeni allt störreutsträckningförflyttas från byggnaden
”sjukhuset”och ut i andravårdformer. Närhetkan omfattageografisknärhet,menäven
relationell och tillgänglig närhet.I begreppetnäraingår ävenpatientensdelaktigheti
utformningenav vården.Vårdenbehöverdärför involvera patienteni en samskapadvård med
erkännandetatt vårdensmötenbestårav ett gemensamtbeslutsfattande
av två experter.
Arbetetmedatt skapahälsainnebärinte enbartatt diagnostiseraoch behandlasjukdom,
utanävenatt bedrivaett hälsofrämjandeoch förebyggandearbete. Den näravårdenär
densjälvklaraarenanför merpartenav det primärpreventivaarbetet.En konsekvensav
Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018
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dettaär att hälsouppdraget
bör markerastydligare i primärvårdsuppdraget,
i förstahand
ett hälsouppdragför de individer som vårdpersonalen
möteri sitt arbete.
Strategier
För att kunnauppnåmålbildenför framtidenshälso- och sjukvårdbehövsett antal
strategiersom talar om hur vägenbör seut för att kunnautvecklahälso- och
sjukvårdssystemet
i RegionUppsala.I strategiarbetetingår att utvecklaen hälso- och
sjukvårdsstruktursom stämmeröverensmedbefolkningensframtidabehovoch som ger
förutsättningarför samskapande
mellanpatientenoch vården.Föreslagnastrategierär
att:
Driva kvalitetsutveckling
Påverkautbildning och utvecklakompetens
Anpassaoch stärkaforskningen
Utvecklaledning och styrning
Stödjakontinuitetoch egenvårdmed stöd av digital infrastruktur
Förnyavårdstrukturen
Digitala tjänsterkan öka hälso- och sjukvårdenskvalitet bådevad gäller effektivitet och
närhet.Exempelviskan ett digitalt vårdmöteöka närhetenför patientenoch bespara
resantill en fy sisk mottagning.Vad som skaparvärdei termerav effektivitet och närhet
är därför viktigt att beaktaur bådeinvånarens/patientens
och verksamhetens
perspektiv.
Individen/patientenbehöverinformationom vilka digitala möjlighetersom erbjudsför
att kunnavaradelaktigoch ta ett störreansvarför sin egenhälsaoch vård.
Förnyad vårdstruktur
För att uppnåmålenför framtidenseffektiva och näravård krävs framför allt
förändringaroch förnyelsei dagensvårdstruktur.Ett arbetebehöverinledasför att
påbörjautvecklingenmot en ny struktur för hälso- och sjukvårdeni RegionUppsala.
Följandenivåer,som inte är detsammasom organisatoriskanivåer,föreslås:
Egenvård
Vård i hemmetoch mobila team
Närmottagningar
Hälsocentraler
Hälsocentralermed särskildauppdrag
Vårdcentrummednärvårdsplatser
Specialiseradvård utanförsjukhus
Länssjukhus
Riks- och regionsjukhus
Även om dennäravårdenhar stort fokus på primärvårdoch kommunalhälso- och
sjukvård,kommerförändringaratt få följdverkningarför hela hälso- och
sjukvårdssystemet.
Ändrasen pusselbiti ett sammanhålletsystempåverkashela
systemet.Utifrån ett kvalitetsperspektivbehöverdessutomen viss koncentration
kommatill ståndav vård som enbartbedrivsvid länetstvå sjukhus.Den nationellaoch
sjukvårdsregionalanivåstruktureringenkommerocksåha betydelseför hela hälso- och
sjukvårdssystemet
såvälinom RegionUppsalasom för övriga landstingoch regioner.
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Förnyad vårdstruktur 2030 i Region Uppsala

1 Uppdraget
Den 30 maj 2017 beslutaderegionstyrelsenatt ge hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet
i uppdragatt till regionstyrelseni april 2018läggaförslagpå målbild och strategiför
effektiv och näravård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapandekunskapsregion.
Samtidigtutsågshälso-, sjukvård- och FoUU-utskottettill politisk styrgruppoch samråd
för hälsa,stöd,vård och omsorg(HSVO) skulle nyttjas för dialog. Koncernledningen i
RegionUppsalahar varit styrgrupppå tjänstemannanivå
och vårdledningsgruppen
har
verkatsom operativstyrgrupp. Strategioch målbild beslutasav regionstyrelseni april
2018och därefterska en handlingsplantasfram som delgesregionstyrelsen.Projektet
startadei juni 2017. GöranStiernstedt,tidigaresärskildutredareför utredningen
Effektiv vård, utsågstill projektledare.Projektägarehar varit hälso- och
sjukvårdsdirektören.
Uppdragettar sin utgångspunktfrån den statligautredningenEffektiv vård (SOU
2016:2)samtutredningenGod och näravård (SOU 2017:53).Resultatenfrån målbild
för primärvårdensroll i framtidenshälso- och sjukvård(dnr VS2017-0026)har också
införlivats i arbetet,liksom Regionplanoch budget 2017–2019, där det framgåratt
RegionUppsalaskaarbetaför en långsiktig förändringsåatt bättreförutsättningarges
för att kunnage en effektiv och sammanlänkande
vård i framtiden.Utredningenhar
äventagit hänsyntill flera pågåenderegionalaförändringaroch projekt, exempelvis
Ekonomi 2020,samgåendet
mellanförvaltningarnaPrimärvårdenoch Hälsaoch
habiliteringoch de digitaliseringsprojektsom pågåroch som kan stödjaen effektiv och
näravård i framtiden.

2 Metoder och arbetssätt
Projektethar använtsig av en öppen, bredoch transparantdialogprocesspå sammasätt
somgjordesi målbildsarbetetför primärvården.Framtidensvälfärdssystemsamspelar
dock på ett sättsom inte låter sig beskrivaspå ett mekanisktoch förutsägbartsätt.
Därför har den öppnadialogprocessen
utgått ifrån kunskapenom att leda och driva
utvecklingi komplexasystem.Såvälpatienter,anhörigaoch närstående,
invånare,
medarbetare,
chefersom samarbetspartners
behöverinvolverasi den fortsattaprocessen
och bidra med erfarenheter,tankaroch förslag för att kunnauppnåen effektiv och nära
vård 2030.
Angreppsättetmed en öppenoch breddialogprocesssyftar därför till att bidra till själva
omställningsarbetet
, som kommeratt berörahela RegionUppsalashälso- och
sjukvårdssystem
. Dettainnebäri praktikenatt dialogenfortsätteri redanpåbörjade
mötesarenor,exempelvisrådetför delaktighet,pensionärsrådet,
samverkanmedde
fackliga organisationerna
(bådepå centraloch lokal nivå), etableradel okala
samverkans
arenorsamtdet politiska samrådetoch tjänstemannaledningen
för hälsa,
stöd,vård och omsorg(HSVO). Utöver befintliga arenorhar projektetunderarbetets
gångskapatnya mötesplatserför dialoger.
Det har varit viktigt att involverakommunernai dialogarbetetpå ett sättsom kan bidra
till ett konstruktivtsamarbeteävenfortsättningsvis.Det är särskiltangelägeteftersom
denframtidahälso- och sjukvårdenbehöversamordnasmer effektivt mellan olika
huvudmänför störstamöjliga nytta för patienterna och invånarnai länet.

3 Vård utifrån befolkningens behov
RegionUppsalasvision är att skapaett gott liv i en nyskapandekunskapsregionmed
internationelllyskraft. Uppsalaär ett expansivtlän med hög befolkningstillväxt som
ställerkrav på ökad vårdkapacitet.Tillväxten i befolkningen,åldersstrukturenoch
skillnadernamellan kommunernakommeratt ställastorakrav på ett framtidavårdutbud
somär bättreanpassattill befolkningensbehov.
Den framtidahälso- och sjukvårdenbehöverstrukturerasoch byggasutifrån
befolkningensbehov.Därför är det viktigt att löpandefölja och prognosticera
befolkningstillväxten,åldersstrukturen
och skillnadernamellan olika t.ex. olika
kommuner. Dessutomär det grundläggandeför det fortsattaförbättringsarbetetatt
fortlöpandestuderahälsolägeti befolkningeninkl. skillnaderolika grupper,t.ex. mellan
mänoch kvinnor. Det är en stor utmaningatt försökaprognosticeradenf ramtida
vårdkonsumtionen,
som till betydandedel påverkas av vilka hälsoproblemsom väntar
framöver.
Trafikverketsbeslutom att etablerafyrspår mellanStockholmoch Uppsalasamt
nybyggnationeri Uppsalaoch i andradelarav länet är ocksåviktiga aspekteratt beakta
i utvecklingenav framtidenshälso- och sjukvård. Den ökadeinflyttningen kommeratt
öka kravenpå RegionUppsalashälso- och sjukvård, vilket innebärbehovav en kraftig
utökningav vårdutbudeti form av primärvård,tandvårdoch viss specialistvård.
Analyserpågårdessutomför att bedömaeffekter av den utbyggnadsom planerasi södra
delenav länetutefterjärnvägenmellan Uppsalaoch Arlanda.

3.1 Befolknings utveckling
Vad gäller befolkningsutvecklingentill 2030 i länet visar befolkningsprognosen
på en
ökning i Uppsala,Enköping, Knivsta och Håbo kommun, medanÄlvkarleby, Tierp,
Heby och Östhammarskommuner kommeratt ha en relativt konstant befolkningsmängd
(sediagram1 och 2).

Befolkningsframskrivning
2015- 2050
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40000

30000

20000

10000

0
Håbo

Älvkarleby
Knivsta
2015 2020

Heby
2030 2040

Tierp
2050

Enköping

Östhammar

Diagram1. Prognosför befolkningstillväxt2015-2050för länetssju mindre kommuner, Region
Uppsala, 2017
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Diagram2. Prognosför befolkningstillväxt2015-2050för Uppsalakommun, RegionUppsala,
2017

När det gäller länetsframtida åldersstrukturkommersamtligakommuneratt få en
åldrandebefolkning.Personeräldreän 75 år ökar såledesgenomgående.
Minst uttalad
är ökningeni Heby och Älvkarleby kommuner. I prognosernaför
befolkningsutvecklingentill 2030 ligger ocksåen ökning av andelenbarn och unga.
Störst är ökningeni Knivsta, Enköping, Östhammaroch Uppsalakommun.Fleraav
dessakommunerkan betraktassominf lyttningskommuneroch kommerdärmedi
framtidenatt präglasav fler barnfamiljer(sediagram3 och 4). Befolkningsstrukturen
för länetvad gäller könsfördelningkommerinte att förändrasi särskilt stor utsträckning.

Diagram3. Prognosför befolkningstillväxtper ålderi länetssju mindrekommuner2017-2030,
RegionUppsala, 2017
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Diagram4. Prognosför befolkningstillväxt per ålderi Uppsalakommun2017-2030, Region
Uppsala, 2017

3.2 Hälsoläget i Uppsala län
Den framtidahälso- och sjukvårdenbehöverävenutvecklasutifrån hälsolägeti befolkningen.
Hälsani befolkningenkan beskrivasutifrån flera olika perspektiv.
Ohälsotalet
Utifrån det såkalladeohälsotaletframgåratt det generelltsketten nedgångunderperioden
2006-2016 räknati antal dagarsom sjukpenning,rehabiliteringsersättning
och
aktivitetsersättningbetalatsut. Heby, Tierp och Älvkarlebyskommuneruppvisarett högre
ohälsotalän riksgenomsnittet
, medanövriga kommuneruppvisar ett lägre ohälsotalän
genomsnitteti landet(se diagram5).

Ohälsotalet
60,0

Antal dagarunder en tolvmånadersperiodsom Försäkringskassan
utbetalar Sjukpenning,
rehabiliteringsersättningoch aktivitetsersättningi förhållandetill antal försäkrade16-64 år
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(Regeländringari sjukförsäkringssystemet
gör att det kan vara svårt att dra tydliga slutsatserav statistikenöver tid)
Källa:Försäkringskassan

Diagram5. Ohälsotalet,Uppsalalänskommuneri jämförelsemedriket, Försäkringskassan,
2017
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Sjukskrivningar
Ett annatsättatt studerahälsanhoslänetsinvånareär via statistikkring sjukskrivningar.I
januari2018var 13 176 personersjukskrivnai Uppsalalän av RegionUppsalasoffentliga och
privataenheterinom primär- och specialistvården.
De vanligastediagnosernaför sjukskrivning
är psykiskasjukdomaroch sjukdomar i rörelseorganen
. Det är betydligt fler kvinnor än män
somär sjukskrivna(sediagram6).

Antal sjukdomsfallper diagnosgrupp
Psykiskasjukdomaroch syndromsamt beteendestörningar
Sjukdomari muskuloskeletalasystemetoch bindväven
Skador,förgiftningar och vissaandra följder av yttre…
Andningsorganens
sjukdomar
Tumörer
Symtom,sjukdomstecken,onormalakliniskao…
Sjukdomari nervsystemet
Cirkulationsorganens
sjukdomar
Graviditet,förlossningoch barnsängstid
Matsmältningsorganens
sjukdomar
Vissainfektionssjukdomaroch parasitsjukdomar
Utan giltig ICD-10kod
Endokrinasjukdomar,nutritionsrubbningaroch…
Sjukdomari urin- och könsorganen
0
Antal sjukfall för män

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Antal sjukfallför kvinnor

Antal sjukfalltotalt

Diagram6. Antal sjukfall per diagnosgrupp
, kvinnor och män,januari 2018,Inerasstatistiktjänstför
ordineradsjukskrivning

Vanligaste diagnosernai slutenvården
De vanligastediagnosernaper 100 000 invånarei nom slutenvårdeni Uppsalalän är relaterade
till graviditets- och förlossningsvården.
Därefterföljer hjärt- och kärlsjukdomar(se diagram7).

Diagram7. Diagnoseri slutenvård, antalpatienterper 100 000 invånare,Uppsalalän, samtligaåldrar,
Socialstyrelsensstatistikdatabas,
2016
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Förekomstenav olika sjukdomar
I nom ramenför projektethar datatagits fram kring förekomsten(prevalensen) av hjärtsvikt i
länetssamtligakommuneroch prevalensför olika sjukdomari Knivsta kommun. Uppgifterna
är framtagnavia RegionUppsalasbeslutsstödoch är endasttänktaatt användassom exempel
för att åskådliggöraskillnaderi sjukdomsbildermellan olika kommunereller i en enskild
kommun.

Diagram8. Prevalensför hjärtsvikt i länetskommuner,RegionUppsala, 2017
Kommentar:Ej valideradeoch exaktadata,endastöversiktlig bild

I diagram8 går att utläsaatt hjärtsvikt är mestförekommandei Älvkarleby, Tierpsoch
Östhammarskommun,det vill sägaden norradelenav länet.Hjärtsvikt är minst vanligt i
Kni vstakommun,somhar en yngrebefolkning.

Diagram9. Prevalensför olika sjukdomari Knivsta kommun,RegionUppsala, 2017
Kommentar:Ej valideradedata,endastöversiktlig bild
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Av diagram9 framgåratt astmaär vanligastförekommandei Knivsta kommunoch de minst
vanligt förekommandediagnosernaär strokeoch bensår,vilket kan förklarasav Knivstas
relativt ungabefolkning.
Självrapporterad hälsa
Självrapporteratallmänthälsotillståndär ett annatmått som visar på hälsolägeti befolkningen.
En mängdstudierhar visat att dåligt självrapporteratallmänthälsotillståndhar ett starkt
sambandmedlångvarigsjukdom,vårdbehovoch dödlighet.Samtidigtär den en betydelsefull
indikator för att följa hälsoutvecklingenöver tid. I Uppsalalän upplever 75 procentav invånare
i åldrarna18-84 ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd.Färrekvinnor än män ansersig
ha bra hälsa,72 jämfört med77 procent(se diagram11). Settöver tid har den självskattade
hälsanlegatpå ungefärsammanivå sedan2004 för kvinnor, medanandelenmedbra hälsahar
ökat för män.
Det är dock storaskillnaderrörandeupplevdhälsai kommunernai länet.I länetsnorra
kommuner,det vill sägaTierp, Älvkarleby, Heby och Östhammarskommuner,upplever
sig invånarnaha ett sämrehälsotillståndän invånarnai andrakommuneri länetoch
riksgenomsnittet(se diagram10). Faktorer bakomdessaskillnaderär bland annat
olikheteri levnadsvanoroch livsvillkor.

Diagram10. Självrapporteratallmänthälsotillståndi länetskommuner,Liv och hälsa2017,
RegionUppsala
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Diagram11. Självrapporteratallmänthälsotillståndi länetskommuner, kvinnor och män,Liv
och hälsa2017, RegionUppsala

De vanligastesjälvrapporterade
hälsoproblemeni Uppsalalän 2017var värk och
smärtori rörelseorganen,
som 46 procentav de tillfrågade uppgavha problemmed,30
procentupplevdeatt de hadehuvudvärkoch migrän.I sammaundersökninguppgav24
procentatt de hadeåterkommandemag-/tarmbesvär(sediagram12).

Diagram12. Självrapporterade
hälsoproblem,Uppsalalän, Liv och hälsa2017, RegionUppsala

Vad gäller den självrapporterade
psykiskahälsanuppgav41 procentav de tillfrågadei
Uppsalalän att de upplevdeängslan,oro eller ångest,48 procentangavtrötthet,29
procentnedstämdhetoch 33 procentsömnsvårigheter
som de vanligastepsykiska
problemen(sediagram13).

Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018

15 (92)

Personermedfunktionsnedsättningar
skattarsin hälsasom sämreän övriga
befolkningen.Bland personer medfunktionsnedsättning
angav45 procent att deras
hälsavar bra jämfört med82 procenti övriga befolkningen(Folkhälsomyndigheten
2015).

Diagram13. Självrapporterade
psykiskaproblem,Uppsalalän, Liv och hälsa2017, RegionUppsala

3.3 Vårdbehov och vårdkonsumtion
Förutombefolkningstillväxtenoch hälsolägeti länet är det viktigt att studera
befolkningensvårdbehovoch försökaprognosticeraden framtidavårdkonsumtionen.
Samtligabefolkningsgrupperi samhälletbehöveren effektiv och näravård i framtiden
somkan svaraupp mot derasindividuella och unika behov.Dessutomfinns särskilt
sårbaragrupper,sommåstetasomhandpå ett bättresättän tidigare.Även vårdenför
sällanbesökare
behöverutvecklas,eftersomde sårbaragruppernaredani dagslägettar
en såpassstor andelav resursernaatt ävenövrig vård påverkas.För att klara den
framtidavårdenär det ävenviktigt att utvecklaanhörigstödet,bådeutifrån patientens
somden anhörigesperspektiv.Det handlardelsom att öka patientsäkerheten
och
trygghetenvid hemgång,delsatt förebyggaatt den anhörigeinte själv blir en framtida
patient.
Framtidanya behovoch nya tekniskamöjligheterger inte barafördelar,utan kan även
innebärany ohälsa,som exempelvisandralevnadsvanor,som i dagslägetinte fokuseras
på. Frånoch med 2018ingår till exempelproblemmed spelom pengari
socialtjänstlagenoch hälso- och sjukvårdslagen(Folkhälsomyndigheten
2018).
Sårbara grupper
Behov och vårdkonsumtionstämmerinte alltid överens.Fleraav de gruppersom har
vårdbehov,exempelvispersonermed funktionshindereller multisjuka,kan inte hantera
eller kommatill vårdgivarenpå det sätt som systemetidag är uppbyggt(Riksrevisionen
2017). Exempelpå målgruppermedsärskildabehovoch där hälso- och sjukvården
behöverbli bättrepå att anpassasystemet till är multisjuka äldre,personermed
samsjuklighetoch kroniskt sjukapersoner.Andra grupperi befolkningensom har
särskildabehovär personermed fysiskaoch psykiskafunktionsnedsättningar.
Personer
medmedföddaeller tidigt förvärvadefunktionsnedsättningar,som inte är övergående,
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behöveren nära,anpassadhälso- och sjukvård,vilket är en förutsättningför en jämlik
vård.
Psykisk ohälsa
En stor växandemålgruppär personermed psykisk ohälsa.Ökningenär mestmarkantbland
unga(16-29 år). Bland barn och ungafinns gruppermed missbruksproblemoch psykisk
ohälsa,Även självmords- och självskadeproblematik
är områdensom behöverutvecklasi
framtidensvård. Andra målgrupperär personermedneuropsykiatriskproblematik,som ofta
ävenlid er av olika former av psykisk ohälsa.Homosexuella,bisexuellaoch transpersoner
rapporterarocksåen sämrepsykisk hälsaän övriga befolkningen.Hälsanskiljer sig dessutom
åt i gruppermed olika utbildningsnivå,ävenom hälsani landetundersenareår har utvecklats
överlagpositivt i samtligautbildningsgrupper.(Folkhälsomyndigheten,
2017).Ytterligare
målgruppermed ökad risk för psykiskohälsaär flyktingar och asylsökande(Kommissionenför
jämlik hälsa2017).
Beräknat vårdbehov utifrån bestämningsfaktorer
Ett etableratsättatt beräknavårdbehovär CareNeedIndex (CNI), som tar hänsyntill
ett antal bestämningsfaktorer
hosbefolkningen:ensamstående
över 64 år, utlandsfödda,
arbetslösa
, ensamstående
förälder, individer som flyttat, lågutbildadeoch barn under
fem år. CNI återspeglasinte i ovanstående
prognoserför befolkningstillväxt,men
retrospektivtframträderskillnadermellanlänetskommuner (sefigur 14). Mellan 2012
och 2017 har Håbo,Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammarskommuners
befolkning ökat i CNI, medanHeby, Uppsalaoch Enköpingskommunligger relativt
konstant.En stor kommunsom Uppsalabehöverbeaktaatt CNI kan fördelasig olika
mellanlandsbygdoch tätort, såvälsom mellanolika geografiskaområdeninom tätorten.

Diagram14. Careneedindex (CN) per kommuni Uppsalalän, 2012och 2017, RegionUppsala

Dessutombehöverökningenav CNI analyserasutifrån vilken bestämningsfaktor
som är
dentyngstvägandeför kommunen.Exempelviskaraktäriserararbetslöshetoch äldre
personerÄlvkarlebysbefolkning,medanbarnfamiljerkaraktäriserarKnivsta och Håbo
kommuner.Det är tyngdenav denspecifikabestämningsfaktorn
som har betydelseför
vilken hälso- och sjukvårdsom behöverprioriterasi respektivekommun.
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När det gäller öppetarbetslösaoch sökandei programför aktivitetsstödframkommeratt
Knivsta och Håbo kommunerhadelägstandelöppetarbetslösaoch sökandei program
för aktivitetsstödav samtligakommuneri länet, medanÄlvkarleby och Tierps
kommunerhadehögstandel(sediagram15).

Öppet arbetslösaoch sökandei programmed
aktivitetsstödi % av befolkningen
Riket
Uppsalalän
Östhammar
Enköping
Uppsala
Tierp
Heby
Knivsta
Älvkarleby
Håbo
0,0

1,0

2,0
År 2012

3,0
År 2013

4,0

5,0

År 2014

6,0
År 2015

7,0

8,0

9,0

10,0

År 2016
Källa:Arbetsförmedlingen

Diagram15. Öppetarbetslösaoch sökandei programmedaktivitetsstöd,Uppsalalän och
kommunernai jämförelsemedriket, Arbetsförmedlingen,2017

Framtida vårdkonsumtion
För att kunnastrukturerahälso- och sjukvårdenutifrån befolkningensbehovär det
viktigt att försökaprognosticeraden framtidavårdkonsumtionen.Utifrån
prognostice
radesiffror framgåratt antaletvårdkontaktersom en följd av
befolkningstillväxtenkommeratt öka generelltunderden kommandetjugoårsperioden.
Den störstaförändringenavserde äldstamålgrupperna,där ökningenär dramatisk(se
diagram16).

Diagram16. Antal vårdkontakter2017,2027och 2037,rak framskrivning, RegionUppsala,
2017

Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018

18 (92)

4 Region Uppsalas hälso - och sjukvårdssystem
4.1 Nationell och internationell jämförelse
Förutsättningarna
för att få till stånden jämlik och personcentrerad
vård är någraav
RegionUppsalasmestframträdandeutmaningar,inte minst när det gäller primärvårdens
uppdrag.Vid en genomgångav svenskprimärvårdvisadedet sig att Sverige har haft en
sämreutveckling än andraländernär det gäller att ansvaraför befolkningensbehovav
grundläggandemedicinskbehandling,omvårdnad,förebyggandearbeteoch
rehabiliteringutan avgränsningavseendesjukdomar,ålder eller patientgrupper
(Vårdanalys,2017).
Andel primärvård av totala hälso- och sjukvården
Andelenprimärvårdav den totala hälso- och sjukvårdeni Sverigeär låg jämfört med
andraländer(OECD, Health Statistics2016,ur Vårdanalys,2017).När det gäller
RegionUppsalai förhållandetill övriga landsting/regionerär andelenresursersom
avsättstill primärvårdensverksamheternästlägsti hela landet (se diagram17).

Diagram17. Kostnadsandelprimärvårdav total hälso- och sjukvård,Myndighetenför vård- och
omsorgsanalys
, 2017

Befolkningensförtroende
Enligt den senastehälso- och sjukvårdsbarometern
har invånarnai länethögt förtroende
för sjukvårdeni sin helhet,för sjukhusenoch vårdcentralerna.
De uppfattar att vården
gespå lika villkor och att de har tillgång till vården när de behöverden.Patienternahar
ocksåsvaratatt de är positiva till att koncentreravård i det fall det förbättrarkvaliteten.
Det är dock endast59,3 procentav invånarnai länet som anseratt de har en rimlig
väntetidtill vårdcentralen(Hälso- och sjukvårdsbarometern,
2017).
När det gäller förtroendeti befolkningenför primärvårdenhar förtroendetökat och
enligt senastenationellapatientenkätenligger RegionUppsalanågothögreän
genomsnitteti landet(respektoch bemötande,tillgänglighet,delaktighetoch
involvering, informationoch kunskapsamtkontinuitetoch koordinering(Nationella
Patientenkäten,
NPE 2017).Avseendespecialiseradöppenvårdoch slutenvårdsamt
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akutmottagningarligger nivån för förtroendethos invånarnaungefärpå samma
genomsnittsom övriga landet(NationellaPatientenkäten,
NPE 2016).
Det finns ett sambandmellan högt förtroendehosbefolkningenoch hög tillgänglighet;
ju högretillgänglighetdestohögreförtroendeför hälso- och sjukvården(Vårdanalys,
2017).Somframgårav diagram18 placerarsig Uppsalai mitten vid en jämförelse
mellanlandsting/regioner.

Diagram18. Sambandmellanförtroendeoch tillgänglighet,Vårdanalys, 2017

En hög patientupplevdkvalitet korrelerardessutommedlägrekostnaderför landstingen.
(Vårdanalys,2017).Uppsalahar en relativt hög patientupplevdkvalitet och hög
produktiviteti jämförelsemedövriga landsting/regioner(se diagram19).

Diagram19. Patientupplevdkvalitet och kostnaderper besök(kr), Vårdanalys, 2017
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Utifrån gjordaanalyserframgårdessutomatt en högrekontinuiteti hälso- och
sjukvårdenger lägrekostnader.En tänkbarorsakkan vara att det tar kortaretid att
genomföraett besökdå l äkareneller sjukvårdspersonalen
kännerpatientensedan
tidigare(Vårdanalys,2017).
När det gäller personcentrering
i form av exempelvisandelpatientermed fast
läkarkontaktoch tillgänglighettill vård på kvällar/helger(exklusiveakutsjukhus)ligger
Sverigesämretill än Norge,Nederländernaoch Storbritannien(Vårdanalys,2017) (se
figur 1).

Figur 1. Patientcentrering,
jämförelsemellan olika länder,Vårdanalys2017

Det finns ingenanledningatt antaatt RegionUppsalasbild serannorlundaut än resten
av Sverigenär det gäller patientcentrering,fast läkarkontaktoch tillgänglighettill
vården. Samskapande
vård och kontinuitet är därför någraav RegionUppsalas
vikti gasteförbättringsområden.
Även anhörigstödetbehöverutvecklas. Anhörigavårdar
ofta sinafamiljemedlemmari hemmetoch därmedriskerarde självaatt bli patienterom
de inte får tillräckligt stöd.
T illgänglighetsstatistik
Vad avsertillgänglighetentill läkarbesökinom sju dagari RegionUppsalahar denvarit
någorlundakonstantde senastetvå årenoch varieratmellan83-91 procent.
Telefontillgänglighetenhar haft en nedåtgående
trend de senasteårenmeden
tillgänglighetom 94 procent hösten2014 till 86 procenthösten2017.En av
förklaringarnatill minskningenavseendetelefontillgänglighetenär att antaletpatienter
somsökerkontakt via mina vårdkontakterhar ökat kraftigt de senastetvå åren
(Väntetideri vården,2018).
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Inom specialistvårdenhar tillgänglighetentill första läkarbesökoch
behandling/operationförbättratssedan2016. I januari 2018var tillgänglighetentill
förstaläkarbesök84 procentoch antaletväntandetill förstaläkarbesöksom överskridit
vårdgarantinsgränserom 90 dagarvar lägreän på flera år. Tillgänglighetentill
behandling/operation
inom specialistvårdenvar i januari2014 90 procentoch sjönk
fram till och med sommaren2016.Därefterhar tillgänglighetentill
behandling/operation
succesivtförbättrats och var i januari2018 83 procent.
Siffrorna för Uppsalalän när det gäller specialistvårdenligger bättretill än genomsnittet
i landet(Väntetideri vården,2018).

4.2 Region Uppsalas vårdutbud
Dettaavsnitt innehållerendastett urval av det vårdutbud som finns inom RegionUppsalaoch
har inte ambitionenatt varaheltäckande.De olika verksamheterna
som beskrivsnedanska
endastsessom exempelpå områdensom behövertasmed i de fortsattadiskussionernaom vad
sombör ingå i den näravårdeni länet.
Utifrån de kartläggningarsom gjorts i projektetkan konstaterasatt det finns en brist på
helhetssyni dagensvårdutbudoch hälso- och sjukvårdssystem.
Enskildabesluthar i vissafall
inte föregåttsav bedömningarav vilken del i helhetensom det finns behovav att utvecklaoch
förbättraför att få till stånden effektiv hälso- och sjukvårdsom utgårifrån befolkningens
behov.En del verksamhetertar handom sammamålgrupper,samtidigtsom vissamålgrupper
hamnarmellanstolarnai de olika vårdnivåerna
. Inte heller har tandvårdeninförlivats helt och
hållet i hälso- och sjukvårdssystemet,
utanhanterasoftast som en separatdel vid sidanav
restenav vårdverksamheterna.
Dagensvårdutbudi RegionUppsalavisar såledespå en splittradbild där olika
verksamheterväxt fram vid olika tidpunkter. Det bidrar till ett bristfälligt koordinerat
och därmedineffektivt systemsom invånarna har svårt att orienterasig i. I dagens
hälso- och sjukvårdssystem
saknasdärför helhetsstrukturoch samordningmellan de
oli ka verksamheterna
inom systemet,vilket gör att patienteninte får en sammanhållen
vård, oavsettom huvudmannaskapet
ligger på RegionUppsalaeller hoskommunerna.
Den bild som har växt fram i arbetetmed projektethar ävenförstärktsvid dialogermed
flera aktörer,exempelvisPensionärsrådet.
Dagensvårdutbudmatchardärmedinte
befolkningensbehov på ett heltäckandesätt som är långsiktigt hållbart.
Eftersomvårdenbehöverutföraspå rätt nivå och vara sammanhållenenligt BEON-principen,
behöverhälso- och sjukvårdssystemets
strukturutvecklasutifrån andraförutsättningaroch
principerän vad som görsidag. Särskilt gäller dettamålgruppersom exempelvishar
funktionsnedsättningar,
personersom är multisjukaoch har komplexabehov,bådeutifrån ett
hälso- och sjukvårds- och omsorgsperspektiv.
Det är ocksåangelägeti de fortsatta
diskussionernaom utvecklingenmot en effektiv och näravård att äveninvolvera de privata
vårdgivarna.
En utmaningmeddagenssystemär att prioritering av framtidafastighetsinvesteringsbehov
skerutan kunskapom riktning för framtidenshälso- och sjukvårdi länet.Det finns därför
behovav en samladoch övergripandeetablerings- och utvecklingsplanför framtidenshälsooch sjukvårdssystem
som byggerpå befolkningensbehovpå lång sikt och som kan ligga till
grundför fastighetsinvesteringsplanerna.
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Vårdsystemetför personer med psykisk ohälsa
När det gäller psykiskohälsaär det viktigt att säkerställaatt hela vårdkedjanfungerar,eftersom
olika förvaltningaroch verksamhete
r tar handom vissaåldersgruppermedviss psykiskohälsa,
medanandravårdenheterhanterarandra(Lumell Associates,2017).Helhetsperspektivet
saknasoch patienterbollasfram och tillbaka i systemet.Även äldre personerlider ofta av
psykiskohälsa,vil ket medföratt olika vårdinstanserkopplasin utanatt någonsamordningsker
mellanenheterna.
Ett exempeldär olika vårdnivåerhanterardelvis sammamålgrupperär psykisk hälsahosbarn
och ungaoch gränsdragningarna
mellande olika vårdenheterna
kan ibland varasvåraatt göra.
Psykisk ohälsahosbarnoch unga0-17 år medlätt till medelsvårpsykiskohälsahanterasinom
primärvården,ungdomsmottagningarna
, samtalsmottagningarnaoch barnspecialistmottag
ningarnavid Akademiskasjukhuset.Mödra- och barnhälsovårdenansvararför blivandemödrar
och barnmellan 0-5 år. Inom specialistvården
finns barn- och ungdomspsykiatrin(BUP) inom
Akademiskasjukhusetför barnoch ungamed svår psykiskohälsaupp till 18 år. Därutövertar
habiliteringsverksamheten
handom de gruppermed barnoch ungamed psykiskohälsasom
hör till specialistvårdeninom habiliteringensområde.

4.2.1 Vårdcentraler
Den produktionsom utförs inom dagensprimärvårdavserbådeoffentlig och privat utförd vård
enligt lagen(2016:1145)om offentlig upphandlingoch lagenom (2008:962)valfrihetssystem
.
Inom primärvårdensvårdcentralsuppdrag
(LOV) finns totalt 41 vårdcentraleroch åtta filialer
inom länet,varav21 vårdcentraleroch sex filialer drivs i egenregi och 20 vårdcentraleroch
två filialer drivs i privat regi (se figur 2 och 3).
Totalt genomfördes2017 mer än en miljon besökinom vårdcentralsuppdraget,
det vill säga
besöktill läkare,sjuksköterska,fysioterapeut,mödrahälsovårdoch barnhälsovård
(ÅrsredovisningVårdstyrelsen,2017).Det totala antaletbesökinom vårdcentralsuppdraget
har
minskat2017 jämfört med föregåendeår, framför allt sjuksköterskebesöken.
Orsakertill
minskningenbedömsbland annatvara minskadetider för drop-in-verksamhetoch ökad andel
kontaktervia Mina vårdkontakter. Överlaghar det sketten förskjutningfrån besöktill
telefonkontaktför övriga professioner.Den lägre produktionenav läkarkontakterförklaras
blandannatav vakantatjänsteroch brist på distriktsläkare.
Det genomsnittligaantaletårsarbetarepå vårdcentralernavid utgångenav 2017 var 618, vilket
är en ökning med37 årsarbetarejämfört med2016.
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Figur 2. Vårdcentraleri Uppsalalän, offentliga och privata,RegionUppsala, 2017

Figur 3. Vårdcentraleri Uppsalanärområde,offentliga och privata,RegionUppsala2017
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En viktig målgruppsom behövertasomhandpå primärvårdsnivåär barn.Enligt en
journalanteckningsstudie
som gjorts på Barnsjukhusetvid Akademiskasjukhusetskulle 50
procentav barnensom besökerbarnakutenha kunnattasomhand inom primärvården.Idag
finns en överenskommelse
om att barnunderett år tasomhandav Akademiskasjukhusetoch
primärvårdenövriga åldrar. Det har ocksåfunnits problemmed att cirka 2-4 utskrivningsklara
barnper veckainte har kunnatskrivasut från sjukhuseteftersomde inte beviljatsassistansför
egenvårdsinsatser.
En överenskommelse
har tecknatsmellanRegionUppsalaoch länets
kommunerom att lösabehovetav vård gemensamt.Dennatyp av samverkansformförväntas
bidra till nytta utifrån ett individperspektivoch frigöra vårdplatserför andrabarn.

4.2.2 Tandvård
Folktandvårdenbeståri dagslägetav 20 kliniker i nom allmäntandvården,
varav åttaär
lokaliseradei Uppsala.Av dessa20 kliniker följer 11 vårdcentralernas
lokaliseringi länet.
Specialisttandvårdinklusive sjukhustandvårdbedrivsi Uppsalaoch Enköping.Därutöver
tillkommer cirka 70 privatatandläkarklinikeri länet varavett femtiotal är placeradei Uppsala
(sefigur 4 och 5). Under2017 hadeFolktandvårdenett högt patienttryckberoendepå bland
annatbefolkningstillväxteni länet.Samtidigthar rekryteringslägetvarit ansträngtför flera
yrkeskategorier.
Totalt gjordes2017 cirka 330 000 besökinom denoffentliga tandvården,varavcirka 278 000
besökavsågallmäntandvården
och cirka 52 000 besöktill specialisttandvården.
Antalet
årsarbetare2017 inom Folktandvårdenvar 390, vilket är en ökning från 2016 med 7 årsarbetare
(ÅrsredovisningVårdstyrelsen,2017).
Även tandvårdenbehöveringå som en viktig del i det framtidahälso- och sjukvårdssystemet,
inte minst när det gäller desshälsofrämjandeoch förebygganderoll.

Figur 4. Tandvårdskliniker i Uppsalalän, offentliga och privata,RegionUppsala2017
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Figur 5. Tandvårdsklinikeri Uppsalanärområde
, offentliga och privata,RegionUppsala2017

4.2.3 Habilitering
Habiliteringsverksamheten
i RegionUppsalainnefattarhuvudsakligenspecialiserad
habiliteringför barnoch vuxna,det vill sägaatt bedrivahjälpmedelscentral,
syncentral,
hörcentraloch tolkcentral(för döva,dövblinda, vuxendövaoch hörselskadade).
Här finns
ävenen audionommottagning
, ett centerför kommunikativtoch kognitivt stöd(CKK), och
taltjänst.Därutöverfinns en samtalsmottagning
för anhöriga,ett mobilt teamför barnoch
vuxnaför insatseri brukarensnärmiljö, en LSS-enhetenför myndighetsutövning
(enligt
lagenom stödoch servicetill vissafunktionshindrade).
Habiliteringen har ett medicinskt
ansvarupp till sjuksköterskenivå
för LSS-boendeför barnoch ungdomarunder17 år och
för hälso- och sjukvårdvid två hemför vård och boende(HVB). I förvaltningeningår även
ett samordningsansvar
för två centrum:Centrumför funktionshinder(innefattarInfoteket)
och Centrumför hälsaoch integration.

Under2017 genomfördes72 347 läkarbesökoch övriga besökinom Hälsaoch
habiliteringsverksamhetsområden
(utom slutenvårdsbesöken),
vilket är en minskning
medcirka 6 procent.Dock ingår i dennaproduktionsstatistikävenbesöksom gjorts
inom Centrumför hälsaoch integrationoch minskningenav besöksproduktionen
beror
delvis på ett minskatantal asylsökanden.

4.2.1

Vård utanför sjukhus

När personermed komplexabehovhar svårigheteratt ta sig till en vårdcentralkan
hemsjukvårdmöjliggöraför personenatt få motsvarandeinsatseri hemmetistället.
Vårdenkan utförasi såväl ordinariesom särskiltboende.Insatsernakan vara akutaeller
planerade.Det kan handlaom såvälbedömningoch behandlingsom uppföljning. Dessa
kan ocksåvara förebyggandeinsatser,exempelvisundernäringsom riskeraratt resultera
i undvikbaraåterinskrivningar,fallskadoroch trycksår.Hembesökenkan utförasav
läkareeller sjuksköterskafrån patientensordinarievårdcentral.Alternativt kan behoven
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tillgodosesav ett mobilt hembesöksteam
med särskiltfokus på personermed behovav
vård i hemmet.
Allmän hemsjukvård
Allmän hemsjukvårdomfattarakutaoch planeradeinsatserpå primärvårdsnivån.
Personermedkomplexabehovsom har svårtatt ta sig till en vårdcentralkan få
planeradeinsatseri hemmetistället. Insatsernasyftar till att förebyggaförsämring.Det
kan handlaom såvälbedömning,behandlingsom uppföljning. Hembesökenkan utföras
av läkareeller sjuksköterskafrån patientensordinarievårdcentral.Även hemsjukvårdi
form av akutapunktinsatserkan gestill personervid akut försämring.Istället för att åka
till en akutmottagning,vilket ofta innebärlång väntanpå undersökningoch behandling,
kan patientenfå sin bedömningoch begränsade
vårdinsatseri hemmet.Vid hembesöket
avgörsom patientenbehöverskickasvidaretill sjukhuseteller om patientenkan stanna
hemma,till exempelmedstöd från kommunalhemsjukvård.
Specialiseradhemsjukvård
Specialiseradhemsjukvårdinkluderarhemrehabilitering,palliativ vård i livets
slutskede,vård av icke-palliativa patientermed allvarlig sjukdomsom cancereller KOL
samtpsykiatriskainsatseri hemmet.Syftet är bådeen högrevårdkvalitetoch att ersätta
slutenvårdsdygnpå sjukhus.Utgångspunktenär att patienternaanslutstill vårdformen
underen begränsadtid när de har behovav insatserna.Anslutning till palliativa
vårdteamsker i regeltills patientenavlider. För kroniskt sjukapatienter,till exempel
patientermedhjärtsvikt eller KOL där förloppetofta är fluktuerande,kan i vissafall en
”vilande” långtidsanslutningvara aktuell, där patientensanslutningpå ett enkelt sättkan
aktiverasigen vid behov.
Mobil hemsjukvård i Uppsala län
Det finns för närvarandeett antal mobila verksamheteri Uppsalalän koppladetill
hemsjukvården:
Allmän hemsjukvårdmedmobila teampå primärvårdsnivå
o Kommunalavård- och omsorgsinsatser
o Insatseri särskildakommunalaboenden(SÄBO)
o Vårdcentralershembesökinom ramarnaför vårdvalet
o Mobila närvårdsteam
o Habiliteringensmobila team
o Äldrevårdsenhetens
hembesöksverksamhet
Specialiseradhemsjukvårdmed sjukhusanslutna
mobila team
o Specialistansluten
hemsjukvård(SAH)
o Avdelningenför specialiseradhemsjukvård(ASH)
o Lasarettansluten
hemsjukvård(LAH)
o Geriatriskhemrehabilitering(rehab)
o Psykiatrinsmobila team(akut/äldre/psykos/BUP)
Den organisatoriskahemvistenför de mobila teamenvarierar,vilket är en följd av
lokala anpassningar
utifrån befintliga struktureroch politiska ställningstaganden.
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Figur 6. Mobil hemsjukvårdi Uppsalalän; mobila teaminom specialistvården(mörkgrönfärg),
mobil hemsjukvård på primärvårdsnivå(lila färg), kommunalhemsjukvård(grå färg)

För de sjukhusanslutna
mobila teamenhar fokus framförallt varit på den palliativa
vården.En breddningtill andramedicinskauppgifterhar påbörjats,framförallt genom
införandetav LAH vid Lasaretteti Enköping.Utbyggdspecialiseradhemsjukvårdutgör
en alternativvårdform för en del av de patientersom idag återfinnsinom slutenvården,
bådepå sjukhusoch närvårdsenheter.
Exempelvishar LAH:s verksamhetbidragit till ett
minskattryck på slutenvårdenvid verksamhetsområde
medicin vid Lasaretteti
Enköping.Erfarenheternaär att kostnadernaför lasarettettotalt setthar reduceratsi och
medinförandetav LAH.
Vissafrågeteckenfinns kring samarbetetmellan aktörerinom primärvårdenoch de
specialiserade
hemsjukvårdsteamen.
FöreLAH hadekommunernaallt ansvarför
hemsjukvårdenunderjourtid. Idag uppstårinte sällanoklarheterom roller och ansvar,
trots att det finns skriftliga överenskommelser
om ansvarsfördelningoch ”gränszonen”
mellan LAH:s och kommunensinsatser.
Även Folktandvårdenhar mobil verksamhet.Under 2017gjordes4 500 mobila besökav
Folktandvården.
Beredskapsjouren
är till viss del en mobil enhet.Uppdragetför beredskapsjouren
i
Uppsalalän ingår i vårdcentralsupp
draget.Länethar två beredskapsområden,
en i den
västraoch en i den östradelen.I arbetsuppgifterna
ingår rådgivning,vid behov
hembesöktill sköterskasom arbetari hemsjukvårdavseendepersoneri särskilda
boenden,konstaterande
av dödsfallutanförsjukhusinrättningsamt
vårdintygsprövningar.
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Närvårdsplatser
Med närvårdsplatser
avsesslutenvårdsplatser
där patienterskrivs in och behandlaspå en
vårdinrättninglokaliseradutanförAkademiskasjukhuseti Uppsalaoch Lasaretteti
Enköping.Närvårdsplatserfinns på tre platseri länet: Närvårdsavdelningen
i Uppsala,
Geriatrikavdelning2/närvårdsplatser
i Tierp samtNärvårdsenheten
i Östhammar.De
olika verksamheterna
har liknandeuppdragoch den primäramålgruppenär äldremed
sammansatta
vårdbehov,som inte kräversjukhusetsolika specialistfunktioner.
De tre olika verksamheternaskiljer sig åt i vissaavseenden,
framför allt när det gäller
samfinansieringen
med kommunerna.Även andraskillnaderfinns, såsom
organisationenav vårdensamti det medicinskainnehållet.Exempelvisfinns inte
tillgång till röntgenvid Närvårdsavdelningen
i Uppsala,vilket försvårarför både
patienternaoch för personalen,då patienternamåstetransporterastill och från
Akademiskasjukhuseti sambandmedröntgenundersökningar.
När det gäller närvårdsplatser
generellthar genomfördautvärderingarkunnatvisa att
dennaform av vård tillgodoserstoravårdbehovoch avlastarandradelar i vårdsystemet,
i förstahandslutenvårdenvid Akademiskasjukhuseti Uppsala.Det handlarbådeom
avlastninggenomminskatinflöde till akutenoch genomutslussningav
utskrivningsklarafrån olika avdelningarpå sjukhusen.

4.2.2

Privat a utför are

Hälso- och sjukvårdbedrivsi länetinte barai egenregi utanävenav privatautförare
inom bådeprimärvård, specialiseradöppenvårdoch tandvård. Frånoch med 2019
kommer det att bedrivashälso- och sjukvårdi RegionUppsalainom totalt sju
vårdområdenutifrån lagenom (2008:962)valfrihetssystem;psykoterapi,gynekologi,
katarakter,ögon,öron, näsaoch hals,primär hörselrehabiliteringoch fotvård för
diabetiker.Därutöver finns två vårdvalinom primärvården;vårdcentralernaoch
mödrahälsovården.
Ingenegenregiverksamhet
ingår i vårdvalenför specialistvård.Inom
områdenafysioterapi,enligt lagen(1993:1652)om ersättningför fysioterapisamt
kiropraktik och naprapatienligt lagen(2016:1145)om offentlig upphandlingfinns för
närvarande38 vårdgivare/utförareverksamma.Även specialistvårdenligt lagen
(1993:1651)om läkarvårdsersättning
utförs i länet av cirka 40 läkare,varav majoriteten
är lokaliseradei Uppsalainnerstad.
RegionUppsalahar cirka 340 avtal medprivatautförareinom hälso- och sjukvårdoch
tandvård. Under 2017registreradestotalt cirka 2,5 miljoner vårdkontakter(exklusive
tandvård)inom varavcirka 34 procentregistreradesav privatautförareinom hälso- och
sjukvårdensom RegionUppsalahar avtal med.Totalt köpte Uppsalaunder2016 cirka
15 procentprivat utförd hälso- och sjukvård. Inom primärvårdenvar den siffran 40
procentmätt som andelav RegionUppsalasnettokostnader
.
Utvecklingenav verksamheterinom vårdvalenhar generelltsettbidragit till en mer näravård,
det vill sägaett störreutbud av vård sombedrivsutanförsjukhusen.Etableringenav utförare
inom vårdvalssystemen
har ocksåbidragit till att förbättratillgängligheten,inte minst inom
vårdcentralsuppdraget.
Ett problemmedden fria etableringeninom valfrihetssystemen
är dock
att utbudetinom vissaverksamhetertenderaratt placerasig i centralaUppsala,vilket försvårar
ett jämlikt utbud i hela länet.Någraexempelär den fria etableringenav privata psykoterapeuter
och privat gynekologienligt valfrihetssystemet,
där de flesta mottagningarnai dagslägetär
placeradei centralaUppsala(sefigur 7 och 8).
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Figur 7. Privatagynekologer(LOV) i Uppsalalän, RegionUppsala, 2017

Figur 8. Privatapsykoterapeuter
(LOV) i Uppsalalän, RegionUppsala, 2017

Erfarenheternafrån vårdvalssysteminom specialiseradvård visar på svårigheteratt uppnå
kostnadskontroll,blandannatdå kapiteringi princip inte går att tillämpa. Ersättningenbygger
därför till stor del på prestation,vilket medförrisk för indikationsglidningoch ökning av
antaletbesök.Det är svårt att premierasamverkani ersättningsystemen
och därmedriskerar
mångavårdvalinom specialiseradvård att öka fragmentiseringen.
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Ett flertal av de privata företagsom bedrivervårdverksamhetär fåmansföretag,vilket kan
medförasvårigheteratt utföra utbildningsuppdraget,
det vill sägaatt ta emot studenterunder
utbildning samtAT -/ST-läkare.Totalt settbidrar privata utförarepositivt till hälso- och
sjukvårdssystemet.
En stor utmaningblir dock att vid utformningenav den framtidanära
vårdeni störreutsträckningän idag integrerade privata utförarnai det samladehälso- och
sjukvårdssystemet
, styra etableringarutifr ån behovoch förbättrasamverkanmedsamtliga
utförare, såväloffentliga som privata.

5 Målbild för en effektiv och nära vård 2030
I framtidenshälso- och sjukvårdär människornai fokus och vårdenfinns där patienten
och invånarenbehöverden.Relationenmellanmänniskornaoch vårdenär tillitsfull och
byggerpå ett ömsesidigtförtroende.Vårdenär tillgänglig och näraoch samtidigtav hög
kvalitet. I den framtidanäravårdenär primärvårdenbaseni ett samspelmed sjukhus
och kommunalainsatsersom tydli gt utgårifrån patientensbehov(God och näravård,
SOU 2017:53).
Dialogenmed invånare, patienteroch anhörigaför att förståbehovoch ävenförstå
förväntningarär centralaför att kunnafortsättaatt utvecklaen målbild. Det är en
framträdandeinternationell trendatt involverapatienter,närståendeoch invånarei
vårdensutvecklingför att försökaförståderasbehov;”Vad är viktigt för dig?” är en
frågasom sprider sig internationelltför att sporraden dialogenoch går att följa via
hashtaggen#whatmatterstoyou.
”I dennära vårdenmåstevi kommaihåg att den mänskligakontakten,en hand att hålla
i, är mer välgörandeän mångaandra insatser.” (Röst från Pensionärsrådet
)
I en effektiv och näravård 2030förväntarsig invånareoch patienteratt vårdenär
lättillgänglig, vilket är en centralförtroendefråga.Befolkningenförväntarsig också
kontinuitetsom gynnar såvälförtroendetför som effektiviteteni vården. Att organisera
sig för kontinuitetär en framgångsfaktori en effektiv och näravård. Vården2030 är
intresseradoch upptagenav att stärkavarje personshälsaoavsettsjukdom,men arbetar
äventillsammansmed andraför att aktivt stärkagruppermedsämre hälsaoch
livskvalitet.
Det är viktigt att hälso- och sjukvårdssystemet
byggs på ett sådantsättatt den vård
invånarnabehöver ofta är nära.När patienternahar behovav såkallad sällanvård kan
patienternatänkasig att få längreavståndtill hälso- och sjukvården(Hälso- och
sjukvårdsbarometern,
2017).
Vad menasmed att hälso- och sjukvårdenär effektiv och nära?I princip samtliga
landsting/regionerhar idag samlatsig kring det nationellakonceptetom att en god vård
skavaraeffektiv, säker,kunskapsbaserad
och ändamålsenligsamtidigtsom den
vårdservicesom erbjudsskavarajämlik, tillgänglig och individanpassad(SOSFS
2005:12). God-vård-konceptetomfattarsåledeseffektivitet, medannärhetinte
omnämns.
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Figur 9. Kärnvärdeni en god och näravård uttrycktaav deltagarepå seminariummedEmma
Spak,RegionUppsala,november2017

Samarbetetoch kommunikationenmellanolika nivåeri det framtidahälso- och
sjukvårdssystemet
kommerdessutomatt bli avgörandeför hur effektiv vårdenkan bli,
f ramför allt samverkanmedkommunernai länetoch landsting/regioneri
sjukvårdsregionen.
I RegionUppsalasstrategiför närvårdssamverkan
med kommunerna
beskrivshur samverkansarbetet
mellan RegionUppsalaoch kommunernaskautformas
för att skapagodaförutsättningarför invånarnashälsaoch välbefinnande(Region
Uppsala,2017). Dennagränsöverskridandevårdsamverkanhandlarom att kopplaihop
resursermellan huvudmännensåatt vårdenoch omsorgenutvecklasutifrån patienternas
och befolkningensbehovoch därmedblir effektiv och nära.Även inom
sjukvårdsregionen
pågårett arbeteför att utvecklaoch fördjupasamverkan.

5.1 Effektiv vård
Den gängsebeskrivningenav effektivitet är hur väl målenför en verksamhetuppnåsi
förhållandetill de resursersom används (Effektiv vård, SOU 2016:2).Effektivitet
sammanblandas
ibland felaktigt med produktivitet,det vill sägamängdenprestationer
och kvaliteteni dessai förhållandetill insattaresurser.Men då glömsmålet med
verksamhetenbort, det vill sägapatientenshälsoresultati förhållandetill insatta
resurser.Ibland kan en stor mängdinsatsergenomförastill hög kvalitet, men där
hälsoresultatetkundeuppnåttsmed färre och billi gareinsatser. Jämförexempelvisett
antaloperationermed hälsofrämjandeinsatsersom kan förhindra sjukdomsutvecklingså
att operationerinte behövseller skjutspå framtiden.Utredningenbetonardärför att
effektivitetskaförståsutifrån flera perspektivmed individensoch befolkningens
hälsoresultati fokus i likhet med utredningenEffektiv vård:
Utredningenssyn på effektivitet kan sammanfattas
somdet mestaoch bästatill patienten
utifrån befintliga resurser,dvs. att alla resurserinom vårdenskaanvändaspå bästasätt,
bådeför befolkningenshälsaoch för varje enskild patient.(s.72,SOU 2016:2)
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I God vård understryksävenbehovetav en säker,kunskapsbaserad
och ändamålsenlig
hälso- och sjukvård(SOSFS2005:12). Det går inte att åstadkommaom all vård splittras
upp och förläggsgeografisktnärapatienten.En del arbetsuppgifterkräver specifik
kompetens,det vill sägabådekunskapoch färdigheterför att kunnautföra dempå ett
säkertoch ändamålsenligtsätt.Läkarebehöverexempelvissetillräckligt många
patienterför att bli skickliga på diagnosoch behandling.Det innebäratt
”sällanuppgifter”behöverkoncentrerasför att undvika vårdskadoroch komplikationer.
Dock kan ävenviss högspecialiserad
vård utförasdigitalt. Dessutombehöverall
professionellpersonalkunnaföra en lärandedialog medvarandraför att upprätthålla
kompetensoch en kunskapsbaserad
och ändamålsenligvård. Det innebäratt god vård är
svåratt uppnåmed alltför småenheteroch småpersonalgrupper.
En omställningtill en effektiv och näravård 2030 handlarsåledesom att bådeöka
närhetoch koncentrationav vård, det vill sägadet behövsdecentraliseringoch
centraliseringsamtidigt.Internationelltanvändsbilden av ett tredimensionelltmål (se
figur 10); vårdenbehöversammantaget
strävamot bättrehälsai befolkningentill lägsta
möjliga kostnaddär individer har gott förtroendeför och godaerfarenheterav den vård
somerbjuds.Det tredimensionellamåletliknar utredningenstolkning av begreppet
effektivitet ” det mestaoch bästatill patientenutifrån befintliga resurser” och
utmaningenomfattaratt skapabalansmellandessatre
dimensioner.Idag diskuterasävenett f järde perspektiv
till det tredimensionella
, exempelvismedarbetar
- eller
jämlikhetsperspektiv.Institutefor Healthcare
Improvement(IHI) inbjuder till nytolkningarav det
trefaldigamålet som passarrespektivehälso- och
sjukvårdssystem.

Figur 10. Ett balanserattredimensionelltutvecklingsmåI, IHI, 2018

5.2 Nära vård
Enligt delbetänkandet
God och näravård (SOU 2017:53)kommervårdeni framtidenatt
utgåfrån principenatt vara nära.Nära vård innebäratt vårdeni allt störreutsträckning
förflyttas från byggnaden”sjukhuset”och ut i andravårdformer. I den näravården
kommerdärför delar av det som idag är primärvård,sjukhusoch kommunalvård och
omsorgatt ingå. Målbilden för framtidenshälso- och sjukvårdi länet skautgåfrån
befolkningensbehovoch fokuserapå att uppnåen bättreoch mer jämlik hälsahos
invånarna i RegionUppsala.
Hälso- och sjukvårdenska samtidigtvara god och uppfylla kraveni hälso- och
sjukvårdslagen(2017:30),det vill sägavara av god kvalitet, tillgodosepatientensbehov
av trygghet,kontinuitet och säkerhet,byggapå respektför patientenssjälvbestämmande
och integritetsamtfrämja godakontaktermellan patientenoch hälso- och
sjukvårdspersonalen
. Dessutomskahälso- och sjukvårdenvara effektiv, lättillgänglig,
sammanhållen,
personcentrerad
och hälsofrämjande.Primärvårdenbehöverytterligare
stärkassom basoch öppenvårdenskavara förstahandsvalet.
Tidiga vårdinsatseroch
förebyggandehälso- och sjukvårdskamöjliggöraen omställningfrån sjukhusvårdtill
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mer öppenvård.Det ”traditionella” flödet och det systemsom är uppbyggtidag behöver
ändrasoch utvecklas.

Figur 11. RegionUppsalasidéskissav begreppetnäravård modifieradutifrån bild av Emma
Spak, samordnareför näravård, SKL, september2017

Begreppetnäraeller närhethar flera dimensioneroch närhetenkan främst definierasav
patienten.Närhetkan omfattageografisknärhet,menävenrelationelloch tillgänglig
närhet.Den goda vårdenfinns tillgänglig när och där patientenbehöverden.

Figur 12. En användbardefinition av begreppetnärhet, VästraGötalandsregionen
, 2017
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Relationell närhetinnebäratt individen tillsammansmed sinaanhörigafår träffa samma
personeri vården.Det kan varaen sköterska,fysioterapeuteller läkaresom känner
patientenväl, vilket skapartrygghetsamtidigtsom det ger bättremöjlighet att samordna
vårdenmed andravårdgivaresom ocksåkännerpersonen
. Relationernaskapardärmed
kittet i samordningenav vården.Närhetkan ocksåomfattaatt vårdenär tillgänglig när
invånarenbehöverden.För att överbryggageografinkan närhetocksåbetydaatt via
digitala medier,exempelvisi videomöten,kommanärade som omhändertarpatienten.
Individen kan upprätthållakontinuerligkontaktmed de specialistersom kännerhen på
sjukhuset, samtidigtsom de som kan personenssjukdomsbildi den närmaste
omgivningen kan delta,exempelvisvårdcentralenshjärtsviktssköterska
eller
hemtjänstpersonalen
från kommunen.

Figur 13. Illustration om framtidensvård, Marek Skupinski, 2017

Bilden ovan skavisa att i framtidensvård är människornai fokus och vårdenfinns där
patientenoch invånarenbehöverden.Relationenmellan människornaoch vårdenär
tillitsfull och byggerpå ömsesidigtförtroende.Den är tillgänglig och näraoch samtidigt
av hög kvalitet. Vårdenfungerarsomett högkvalitativt nätverk,som är ihopkopplatoch
anpassarsig efter behov.
Den målbild som tagitsfram har främstfokuseratpå de områdendär svenskhälso- och
sjukvårdbehöverförbättrasoch där Sverigepresterarsämreän andraländer,exempelvis
inom områdensom tillgänglighetoch personcentrering.Dessutomutgår målbildenfrån
att den skafinnasnärautifrån patientensperspektiv.Om samtliga dessakärnvärdenoch
grundprinciperkan bli utgångspunkten
i den framtidahälso- och sjukvårdenskapas
trygghet,tillit och förtroendehosinvånarna.
” Primärvårdenär mitt självklara förstaval och finns nära mig för att stödja,bibehålla
och förbättra min hälsa” (Fiktivt patientcitatfrån målbild primärvård)
”Visst har vi fortfarandeflera huvudmänoch olika typer av utförare, menjag tror
knapptatt patientenmärkereller enstänker på det.” (Fiktivt vårdpersonal
citat från
målbild primärvård)
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5.3 Samskapad vård
Det går att läggatill ytterligareen dimensiontill närhetoch det är patientensdelaktighet
i utformningenav vården.Sedan1990-talet har en rörelsevuxit fram i termerav
patientengagemang
, patientcentreradvård, personcentreradvård, patient- och
brukarmedverkan
, delat beslutsfattandesamterfarenhetsbaserad
designav vården.Det
somförenarde olika inriktningarnaär insikten och respektenför individenspreferenser
av vårdensutformning.2018års kunskapslägesamlardessaidéer om involvering i talet
om en samskapadvård mederkännandetatt vårdensmötenbestårav ett gemensamt
beslutsfattande
av två experter.Den enaexpertenär patientensom har en unik
erfarenhetav att leva med en sjukdom/skadaoch denandraexpertenär en professionell
personsom kan diagnosoch behandling.Patientenserfarenhetkan dock tastillvara på
olika nivåeri hälso- och sjukvårdssystemet
och i samhälletsom helhet.
Lokalsamh
älle
Hälso - och
sjukvårdsystem
Patient
närstående

Profession

Samskapad god
och nära vård

Hälsa i befolkningen
Ett gott liv

Figur 14. Bearbetadmodell av co-production,Batalden,Batalden& Margolis, et al., 2015

I den samskapade
vårdensespatientenoch anhöriga/närstående
som jämlika partnersi
vården.Det behövergenomsyravårdensdirektautformning,när vårdenutvecklasoch
när denledsoch styrs.Att arbetasamskapande
innebärexempelvisatt vårdteamet
arbetari partnerskapmedpatienternaoch, sålångt det är möjligt, derasanhöriga.
Anhörigaär patientensnätverkeller de relationerpatientenväljer och som är viktiga för
patientensdagliga liv. Den samskapande
vårdenhjälper människoratt identifiera
förmågor,utvecklakunskap,kompetensoch det självförtroendesom behövs för att
kunnafatta välgrundadebeslutom sin egenhälsaoch vård. Dennavård är
sammanhållenoch utgår ifrån varje personsegnaresurser,förmågor,vilja och behov.
Samskapande
vård tar ocksåhänsyntill anhörigasresurser,förmågor,vilja och behov
f ör att skapabästamöjliga förutsättningarför patienteni samrådmedanhöriga.
Patienteroch derasanhörigasom är medskaparei sin egenvård har bättre
förutsättningarför bästamöjliga behandlingsutfalloch livskvalitet.
”Nu vågar vi involverabådepatienteroch anhöriga i vården.Det var enklarenär vi
styrdeefter våra mallar och scheman,mendet här är roligare och det funkar bättre.”
(Fiktivt vårdpersonalcitatfrån målbild primärvård)
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5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser
Historiskt betonade
s hälsouppdraget
mycketstarkt för att på senaretid övergåtill att
mer fokuserapå uppdragetatt produceravård. Ett provinsialläkar- eller
distriktsläkaruppdrag
innefattadeett ansvarför hälsaninom ett geografisktdefinierat
område,i vårdsammanhang
ofta kallat upptagningsområde.
I och medvalfrihet och
vårdvalhar de geografiskagränsernablivit suddigare,speciellti tätort med många
aktörerpå en begränsadyta.
Traditionellt settär hälso-och sjukvårdenreaktiv, det vill sägaden reagerarpå problem
och åtgärdardessa.Internationelltsettär svenskhälso- och sjukvårdframgångsrikatt
åtgärdasjukdom.Resultatenför exempelvishjärtinfarkt och flertalet cancersjukdomar
är mycketgoda.Det reaktivaarbetssättetfungerarsåledesutmärktför många
sjukdomar.Det sekundärpreventiva
arbetethar stärktsoch fungerar bra vid många
sjukdomar,till exempelefter inträffad hjärtinfarkt. För vissapatienter,speciellt
patientermedstorabehovoch mångasjukdomar,såkallat multisjuka,fungerardagens
reaktiva arbetssättbetydligt sämre.För dessapatienterbehövsett mer proaktivt
arbetssätt.
Arbetetmedatt skapahälsainnebärsåledesinte enbartom att diagnostiseraoch
behandlasjukdom,utanatt ur ett individperspektivbedrivaett primär- och
sekundärpreventivtarbete.Det primärpreventivaarbetetbehöverförstärkas.Den nära
vårdenär den självklaraarenanför merpartenav det primärpreventivaarbetet.En
konsekvensav dettaär att hälsouppdraget
bör markerastydligarei
primärvårdsuppdraget,
i förstahandett hälsouppdragför de individer som
vårdpersonalen
möteri sitt arbete.Förenklatinnebärdet för primärvårdenett
hälsoansvarför listadeindivider. I sammaandabör denholistiskasynenpå uppdraget
betonastydligareän idag.
” Tandvårdenhar gått från att laga till att förebygga– hur gör vårdendenna
omsvängning?”(Röst från nämndenför kunskapsstyrning)
Det är viktigt att ta hänsyntill att hälsa och levnadsvanorpåverkasav individers olika
resurseroch livsvillkor. Hälso- och sjukvårdenansessvaraför cirka 25 procentav
hälsansbestämningsfaktorer,
det vill sägade faktorersom påverkarhälsotillståndeti
befolkningeni ndirekt eller direkt (se figur 15). Väsentligabestämningsfaktorerför
hälsanär utbildningsnivå, arbeteoch inkomst, utöver livsstilsfaktorersom kost och
motion. När det gäller levnadsvanorstår dessaför en femtedelav densamlade
sjukdomsbördan.
Rekommendationer
utifrån de nationellariktlinjerna omfattaråtgärder
för att stödjapersoner att förändratobaksbruk,riskbruk av alkohol, ohälsosamma
matvanorsamtotillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen,2017).
I Uppsalalän tillfrågas 18 procentom någonlevnadsvanavid besökpå vårdcentral.
Samtligapatienteröver 13 år tillfrågas dessutomom tobaks- och kostvanor i samband
medtandvårdsbesök.
Enligt hälso- och sjukvårdsbarometern
uppger85 procentav
invånarnai länet att de är positiva till att diskuteralevnadsvanormedhälso- och
sjukvårdspersonal
(Hälso- och sjukvårdsbarometern,
2017).
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Figur 15. Hälsansbestämningsfaktorer,
ur Hälso- och sjukvårdensroll för en jämlik hälsa,
Kommissionenför jämlik hälsa,2017

Eftersomflertalet bestämningsfaktorer
främstkan påverkasfrån andrasamhällsarenor
skapashälsagenomsamverkanmedett flertal samhällsakt
örer, till exempelskola,
näringsliv,Försäkringskassa
och Arbetsförmedling. Ett aktivt hälsoarbetekrävergod
kännedomom invånarnaoch de speciellaförutsättningarsom gäller inom ett begränsat
geografisktområde. Det är därför viktigt att aktörernasom ska arbetahälsofrämjande
och förebyggandeär verksammai lokalsamhället.Ett aktivt förebyggandearbetekräver
ocksåtillgång till hälsodatanedbrutet på lokal nivå för att bättrekunnabedömavilka
åtgärdersom krävs.
”Vi behöverbli ännubättre på att rikta vårt preventivaarbeteför dem som
behöverdet bäst,till exempelnyanlända,människormedlägre socioekonomi.
Vi skainte lägga kraft på dem somfixar sin munhälsasjälva” (Röst från
Folktandvården
)
Personermedmedföddaeller tidigt förvärvadefunktionsnedsättningar
kommerunder
helasin livstid behövahälso- och sjukvårdsinsatser,
i mångafall av samtligavårdnivåer.
Den specialiserade
habiliteringenhar särskildkompetensom funktionsnedsättningar
och utgör ett komplementtill denhälso- och sjukvård som alla har rätt till. Tillgången
till dennaförutsättsav att vårdenorganiserasoch planeraspå ett sättsom möterdessa
gruppersbehov.Den specialiserade
habiliteringenarbetarhälsofrämjandeoch har ett
särskiltansvarför att samverkaoch samarbetamedövrig hälso- och sjukvårdutifrån
denenskildesbehov.
Påindividnivå gör tandvårdenriskbedömningarpå samtligapatientergenomatt i dialog
medpatientenkartläggalevnadsvanorav betydelseför munhälsanoch därefteranpassa
insatsernaefter patientensbehov.Tandvårdensverksamheterbehöverdock integreraspå
ett bättresätti det framtidahälso- och sjukvårdssystemet,
inte minst för att stödjaoch
visa på godaexempelpå hur resterandedelenav hälso- och sjukvårdenkan arbeta
förebyggandeoch hälsofrämjande
. Viktigt att framhållaär att Folktandvårdens
områdesansvar
är en absolutförutsättningför att kunnaarbetamed förebyggande
insatser.
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Påbefolkningsnivåkan tandvårdenssättatt följa kariesutvecklingenkopplat till ett
områdesansvar
varavägledandei folkhälsoarbetet(sefigur 16). Kariesutvecklingenoch
kopplingentill socioekonomiskafaktorerär stark,vilket gör att Folktandvårdens
möjlighetertill statistikuttagoch långtidsuppföljningarävenskulle kunnautnyttjasav
denövriga vården.
Organiseringenav det framtidahälsoarbetetskulle kunnaskeutifrån sammamodell som
inom Folktandvården,det vill sägadet strategiskaplanerings- och utvecklingsarbetet
kan ligga centralt,men de kollektiva insatsernaskötsav personaleni de lokala
verksamheterna
i mötet med patienterna.Inom Folktandvårdenfinansierasinsatsernaav
gemensamma
medelför folkhälsoarbete.

Figur 16. Kariesutvecklingeni Uppsala,Folktandvården2018
Kommentar:Ju rödarefärg destostörreförekomstav karies

När det gäller organiseringenav det hälsofrämjandeoch förebyggandearbetetpå
övergripandenivå framgick i en workshopsom hölls i januari2018 medett flertal
aktörerinom RegionUppsalaoch som arbetarmed hälsofrämjandeatt det behövs
tydliga uppdragoch roller i systemetoch en samsynkring uppdragenpå de olika
nivåerna.För att nå målbilden till 2030 kommerdet att krävasatt beslutsfattarepå
samtliganivåer serdet hälsofrämjandearbetetsom viktigt och har samsyni frågorna.
Det hälsofrämjandeoch förebyggandearbetetbehöverskei närasamverkanmed andra
aktörer,framför allt kommunerna.Ett exempelpå samarbetemed kommunenär ett
pilotarbetesom pågårmellan regionkontoretoch Älvkarleby kommunför att ta fram ett
analysverktygför god och jämlik hälsa.Målet är att analysverktygetskautvecklasför
samtligakommuneri länet.
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6 Strategier och förslag
För att kunnauppnåmålbildenför framtidenshälso- och sjukvårdbehövsett antal
strategiersom talar om hur vägenbör seut för att kunnautveckla hälso- och
sjukvårdssystemet
i RegionUppsala.Utifrån ett nulägeoch bakåtblickkan lärdomar
drassom gör att det lättaregår att nå målbildenom en effektiv och näravård.
I det övergripandearbetetingår att utvecklaen hälso- och sjukvårdsstrukt
ur som
stämmeröverensmed befolkningensframtidabehovoch som ger förutsättningarför
patientenssamskapande
med vården.Dessutomlederde olika delarnai strategintill ett
antalförslagsom behövergenomförasi olika etapperfram till och med2030.

Figur 17. Strategioch målbild för en effektiv och näravård 2030
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6.1 Förnyad vårdstruktur
För att uppnåmålenför framtidenseffektiva och näravård krävs förändringaroch
förnyelsei dagensvårdstrukturför att kunnamöta framtidabefolkningsbehov.Viss
vård behöverkoncentrerasoch viss vård behöverfinnas nära.Samtidigtsom en ny
strukturbyggsupp behöverdelari dagenshälso- och sjukvårdssystem
avvecklas
eller anpassas.
I sambandmed dettabehöverlokal- och
fastighetsförsörjningsplanerna
för länetshälso- och sjukvårdsverksamheter
sesöver
och uppdaterasutifrån den nya strukturen.
Förslag
Ett arbetebehöverinledasunderhösten2018för att påbörjautvecklingen
mot en ny strukturför hälso- och sjukvårdeni RegionUppsalaenligt
följandenivåindelning,som inte är detsammasom organisatoriskanivåer:
-

Egenvård
Vård i hemmetoch mobila team
Närmottagningar
Hälsocentraler
Hälsocentralermedsärskildauppdrag
Vårdcentrummed närvårdsplatser
Specialiseradvård utanförsjukhus
Länssjukhus
Riks- och regionsjukhus

Region Uppsalabehöveromgåendetillsätta en särskildutredningavseende
den framtidalokal- och fastighetsstrukturen
för den framtidanäravårdeni
länet.
Det finns verksamhetersom inte analyseratstillräckligt i sambandmed
dennautredning,exempelvisakutsjukvårdensflöden inklusive den
prehospitalavården.Dessadelarbör uppmärksammas
i det fortsattaarbetet.

För att uppnåmålenför framtidensnära vård krävs förändringarav dagensvårdstruktur.
Dagenssystemkommerinte att klara av att möta framtidavårdbehovutifrån tillgängliga
resurser.De närmasteårenkommeratt innebäraekonomiskautmaningaroch samtidigt
behöverett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete
initierasnu för att klara
utmaningarnapå sikt. Nivåstrukturering är ett välkänt begreppnär det gäller
förändringsarbete
inom hälso- och sjukvården.Oftastförknippasbegreppetmed
koncentrationav specialiseradeller högspecialiserad
vård. Nivåstruktureringi sin helhet
är dock ett vidarebegreppsom omfattarallt från egenvårdtill rikssjukvård.En
ledstjärnai nivåstruktureringbör vara bästaeffektiva omhändertagandenivå
(BEON).
Bästanivå är dennivå där kostnadernaär lägstoch kvalitetenhögstunderförutsättning
att triageringeni systemetfungerarväl.
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ProjektetEffektiv och näravård 2030kan i storadelar betraktassom ett
nivåstruktureringsprojekt.
Även om dettaprojekt primärt handlarom den näravården
och bland annathar stort fokus på primärvårdoch kommunalhälso- och sjukvård,
kommerföreslagnaf örändringaratt få f öljdverkningarför hela hälso- och
sjukvårdssystemet.
Ändrasen pusselbiti ett sammanhålletsystempåverkashela
systemet.Utifrån ett kvalitetsperspektivbehöverdessutomen viss koncentration
kommatill ståndav vård som enbartskabedrivas vid Akademiskasjukhusetoch
Lasaretteti Enköping.Den nationellaoch sjukvårdsregionala
nivåstruktureringen
kommerocksåha betydelseför helahälso- och sjukvårdssystemet
såvälinom Region
Uppsalasom för övriga landstingoch regioner.
Nivåstruktureringenska utgåfrån individensbehovav vård. Vid behovsom uppstårofta
finns vanligtvis behovav att vård finns närainvånarna.Om det är behovsom uppstår
mer sällan kommerpatienternaatt få transporterasig längreför att få sinabehov
tillgodosedda.Ett ofta förbisettmål är att minskabehovetav traditionell vård via ett
aktivt folkhälsoarbete,som kräversamverkanmellan ett stort antal samhällsaktörerpå
lokal nivå.
Struktureringen av framtidensvård kan beskrivaspå oli ka sätt.I figur 18 illustreras
olika nivåeri systemetutifrån det mestbasala,egenvården,till insatsersom kräver
personella insatserfrån vården.

Figur 18. Nivåstrukturering2030,RegionUppsala,2018
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6.1.1 Eg envård
Att utvecklamöjligheternatill egenvårdutgör en stor effektiviseringspotential.
RegionUppsalahar storamöjligheteratt vidareutvecklae-tjänsterså att egenvård
kan bli den förstaingångeni framtidenshälso- och sjukvårdsstruktur.1177 och
annanrådgivning samtambulansdirigeringen
är viktiga ingångari vården.Dessa
ingångarär synnerligenviktiga verktyg för det samladevårdsystemets
effektivitet.
Förslag
RegionUppsalabör ävenfortsättningsvisdriva ett aktivt genomförande
av e-tjänster
Utvecklade digitala kontaktvägarnaintegrerati ett kontinuitetsbaserat
hälso- och sjukvårdssystem.
Även fortsättningsvisdriva 1177 Vårdguidenpå telefonoch
ambulansdirigeringi egenregi för att säkerställakontinuiteteni dessa
viktiga ingångartill vården.

Att utvecklamöjligheternatill egenvårdutgör en stor effektiviseringspotential
. Enligt
Socialstyrelsensdefinition är det egenvårdnär någoninom hälso- och sjukvårdenhar
bedömtatt en personsjälv eller medhjälp av någonannankan utföra en hälso- och
sjukvårdsåtgärd.I dagligt tal kan begreppetegenvårdhandlaom de åtgärdersom den
enskildesjälv kan vidta vid enkla och vanligasjukdomaroch skadorutanbeslutav
legitimeradpersonal.Det kan ocksåhandlaom att förebyggaohälsaeller skador.
RegionUppsalahar en stor uppgift i att tillhandahållainformationsmaterialsom
förebyggersjukdomoch som ger råd när sjukdomväl inträffat. 1177 är en viktig kanal
för att förmedlainformationtill invånarnaom exempelvisolika sjukdomstillståndoch
därmedöka invånarnasmöjligheteratt klara vårdenpå egenhand.Nationellt samarbete
inom ramenför 1177sker redanidag. Med sin tillgång till universitetssjukvårdbör
siktet vara högt inställt för RegionUppsala– i nom ramenför det nationellasamarbete
t
kan RegionUppsalainta en ledandeställning i den framtidautvecklingenav stöd till
invånarnaför utvecklingenav egenvården.
”Vi har haft svårt att triagera patienterna.Det blev mycketvård somskulle ha
varit egenvård”(Röstfrån primärvården)
Ä ven ambulansdiriger
ingen kan till viss del sessom en form av patientrådgivning.
Liksom 1177Vårdguidenpå telefon och annanrådgivningär det en ingångi vårdenoch
somsådanmycketbetydelsefullför effektiviteteni det samladesystemet.Ingångarnaär
ett synnerligenviktigt verktyg för det samladevårdsystemets
effektivitet. Utredningen
anseratt RegionUppsalabör driva dessaingångari egenregi. Det kan ibland behöva
görassnabbaförändringari exempelvisrutiner och är RegionUppsaladå bundenav
avtal riskerarförändringarbli bådekrångligaoch kostsamma.Eftersom1177
Vårdguidenpå telefonnyligen återgåtti RegionUppsalasägoär manägareav de två
ingångarna– 1177 och ambulansdirigeringen.
Även denprehospitalavårdensomhelhet
bör finnasmed f ramöversåatt denkan anpassas
till den nya vårdstrukturen.
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Vad gäller kroniskasjukdomarfinns mycketstoraeffektiviseringsmöjlighetervia en
utveckladegenvård.Effektiviseringspotential
en är stor, inte minst medtankepå att
cirka 80 procentav vårdensresurseri framtidenberäknasåtgåtill kroniskasjukdomar.
Med ökandeutbildningsnivåoch medicintekniskalandvinningarfinns oanade
möjligheteratt görapatiententill expertpå sin egensjukdom.Vårdpersonalen
s roll
kommerdärmedatt förändrasfrån en mer styrandetill en mer stödjande/rådgivande
roll.
En kulturell omställningsom inte är helt enkel.
Den digitala utvecklingenhar redanmedfört nya verktyg till patientenshjälp. Journal
via nätetdär RegionUppsalaintagit en ledanderoll är ett exempel på ett verktyg som
patienteni ökandeutsträckningkan nyttja för egenvård.Appar som håller ordningpå
mätvärdenfinns redan.I ökandeutsträckningoch medanvändningav AI (artificiell
intelligens)kommerverktygenävenbland annatkunnadoseraläkemedel.Precissom
bilen numerasjälv indikerarservicebehovkommerappenatt sägatill när det är dagsför
besöki vårdenoch förmodligenävenhjälpa till med tidsbokning.En välskött diabetes
kommerpå dettasättinte krävaspecielltmångafysiska besöki vården.
Genomutvecklingav digitala hjälpmedelkan vårdeneffektiviserasavsevärtgenomatt
minskaantaletfysiskabesökoch ersättadessamed olika former av digital kontakt.
Digitala kontaktvägarhar absolutstörsteffektiviseringspotentiali ett kontinuitetsbaserat
system.Ett mål i sig är att dessakontakter,inklusive dagenstelefonsamtaltill 1177,i
störreutsträckningän idag sker via dennäravården.Det skänkerpatiententrygghet,
ökar kvalitetenoch därmedeffektiviteten.
Ett principiellt ställningstagandeär att e-hälsotjänsterna
utvecklasintegrerati den
ordinarievårdenoch inte byggssom separataspår.Dettaför att kontinuiteteni
vårdkontakternaoch patientsäkerheten
skastärkas.
Det bör påpekasatt den skisseradeutvecklingenska sesöver en längreperiod.Kroniska
sjukdomarökar med stigandeålder.Alla behärskarinte IT, ävenom redanidag den
äldregenerationens
förmågaatt hanteradigitala hjälpmedelinte skaunderskattas.
Det
kommeralltid finnaspatientermed nedsattkognitiv förmågasom krävermer
konventionelltomhändertagande,
ävenom AI ävenhosdessagrupperskasessom en
möjlighet till kvalitetshöjningoch som ett stöd inte baratill patienten,utanäventill
personalen.
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6.1.2

Vård i hemmet och mobila team

I takt med tillkomsten av alltmer avancerade
lösningarsom möjliggör vård av allt
sjukarepatienterutanfördagenssjukhuskommerhemmetbli en viktig platsför
framtidahälso- och sjukvård.Det gäller såvälvård i hemmetför lättaresjukdomar
som för patientermedstoraoch komplexabehov.För dessagrupperkrävsatt ett
förstärktsamarbeteutvecklasöver huvudmannaskaps
gränserna.Vårdeni hemmet
behöverbli en integreraddel av andraformer av näravård och omsorg.
Idag finns ett flertal olika mobila teaminom RegionUppsala.Utredningenföreslår
en reduktiontill tre typer av team:
1. Hembesökinom ramenför primärvårdsuppdraget
2. Teammed inriktning specialiseradsomatikoch psykiatri (exempelvisinom
barnsjukvård,avanceradpalliativ vård och habilitering)
3. Mobila närvårdsteamsom utformasi samarbetemedkommunernaoch som
knyts till respektivevårdcentrum.Teamenbehöverutvecklaett proaktivt
arbetssätt.Antalet bör vara 4-5 för att täckaregionenssamladebehov

Gränsenmellan egenvårdoch vård i hemmetär flytande.Egenvårdär givetvis en form
av vård i hemmetoch insatserfrån vårdpersonali patientenshem utgör i delar ett stöd
för egenvård.
Det finns en bred samsyn,vilja och engagemang
inom dagenshälso- och
sjukvårdssystematt på ett mer effektivt sättarbetaför att förbättrahälsanoch
livskvalitetenför målgruppermed särskildabehovoch samsjuklighet
. Avgörandeär
dock att morgondagens
vård- och omsorgssystem
samverkaroch att det gestillräckligt
godaförutsättningarför berördaaktöreratt utvecklaarbetssättoch samverkansformerna
för att en förändringska kunnaske.Samspelmellanprimärvårdoch sjukhus,såvälsom
kommuner,är helt avgörandeför att uppnåförbättraderesultatför samtligamålgrupper.
”Vi behövertänkasomi en stafett– behöverhålla pinnentills vi är säkra på att nästa
uppfattaratt den förts över” . (En röst från dialogarbetetom samarbetetmellan regionen
och kommunerna)
En av utvecklingslinjernaär ett samordnatvårdprocessarbete
som startatsupp under
projekttidenoch som kopplastill arbetetför en utveckladkunskapsstyrning
. En annan
utvecklingslinjeär ökadkoordineringoch samordningav vårdensinsatseröver såväl
förvaltningsgränsersomhuvudmannagränser
där ett exempelär samarbe
tet i länet
rörandebarn medbehovav egenvård som hamnatmellanstolarnamedanledningav
ändradpraxis rörandepersonligassistans
. En tredje utvecklingslinjeär att seöver
vårdstrukturernainom primärvårdenoch det som kallasför riktad primärvård.
Grundenför insatseri patientenshem är det traditionellahembesöket,som även
fortsättningsvisär ett viktigt ansvari primärvårdsuppdraget.
Hembesökav
distriktssköterska,distriktsläkareeller fysioterapeuttill patientersom har svårt att
förflytta sig är viktiga inslagi den nära vårdenoch bör sannoliktskei större
utsträckningän idag.
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Mobila teamhar stor betydelseför en riktad vård gentemotvårdensstorkonsumenter.
När det samladevård- och omsorgsbehovet
blivit mycketstort kan mobila team
möjliggöraför dessapatienteratt vårdashemma.Mobila teamenbör definierassom en
ny vårdnivå.När insatserfrån mobila teamregelmässigtkrävs tar dessaöver ansvaret
från den ordinarieprimärvården.
Patientermedstorabehovkräverinsatserfrån såvälRegion Uppsalasom
hemortskommunen.
En avgörandeframgångsfaktorblir parternasförmågaatt samverka
på ett effektivt sätt.Dagenssamverkanbyggerofta på avtal som försökerdefiniera
ansvaroch gränsernaför respektiveparts insatser.Att på övergripandenivå definiera
ansvarär möjligt, men att i detalj definieraansvaroch gränsdragningär i princip
omöjligt. Godaexempeli landethar visat att framgångsriksamverkanbyggerpå
ömsesidigtillit och att ersättadetaljstyrningenmed en övertygelseom att aktörernahar
ett gemensamtuppdragdär denabsolutagränsdragningen
är omöjlig och inte ens
önskvärd.RegionUppsalahar under2017tillsammansmed länetskommunerutvecklat
och fördjupatsamverkanoch har tagit fram en gemensamnärvårdsstrategi.
En stödjande
infrastrukturför god samverkanär ett användarvänligtoch sammankopplat
journalsystem.Det behövervaralätt att kommaåt information om patienteni den
sammanhållnavården.
Att arbetai mobila teamhandlartill stor del om ett annatarbetssätt.I ställetför det
traditionellt reaktivaarbetssättetbedrivs arbetetproaktivt. Vårdpersonalidentifierar
risker, ger vid behovordinationeroch inte minst efter samrådmedpatientoch anhöriga
tar ställningtill aktivitetsnivåvid akutaförsämringar.V erksamhetinom mobila team
behöverinte planeras utifrån stort behovav akutainsatser.Med ett proaktivt arbetssätt
kan behovetav akutainsatserminimeras.Det övergripandemålet är att rejält minska
behovetav slutensjukhusvårdför patientermed storaoch komplexabehov.
Inom RegionUppsalafinns ett flertal typer av team. Genomgående
har utredningen
uppfattatatt det finns för mångatyper av teamoch att de olika teamensuppdragär
oklara.”Städaupp bland teamen”har varit ett råd. Ett gott exempelär dock de
nuvarandemobila närvårdsteamen,
som är underuppbyggnad.
De mobila närvårdsteamen
kan förslagsvisinnehålla läkare,gärnamed geriatrisk
kompetens,distriktsköterskaanställdav RegionUppsalasamtomvårdnadspersonal
från
kommunen.Viktigt att de senarehar möjlighet att mer eller mindreakut ta
biståndsbeslutom till exempelförstärktaomvårdnadsinsatser.
Observeraatt
sammansättningen
vid varje enskildinsatsi hemmetkan variera.Läkaretorde till
exempelinte alltid behövamedfölja.
Beräkningar från fungerandeverksamheteri landetpekarmot att cirka 0,2-0,3 procent
av befolkningenär aktuellaför insatserfrån mobila närsjukvårdsteam.
Detta kräverett
underlagpå cirka 50 000-100 000 invånareför att uppnåeffektivitet. Dessasiffror
behöver balanserasmot de geografiskaavståndenoch organisationenav övrig näravård.
Utredningenföreslårdärför totalt 4-5 mobila närvårdsteamför hela länet.Efter
diskussionmed berördakommuner1-2 teami nordupplandomfattandeTierps,
Östhammarsoch Älvkarleby kommunermedbaseni första handTierp, eventuellt också
i Östhammar.
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Vidare föreslåsett teami sydvästomfattandeEnköpingsoch Håbo kommuner.Slutligen
föreslåstvå teamomfattandeUppsala,Knivsta och Heby med närmaregeografisk
indelningefter diskussionmedinvolveradekommuner.Mot planeringsperiodens
slut
bör, om de mestexpansivabefolkningsprognoserna
står sig, Knivstaområdetkunnabära
ett egetteam.
Utöver de mobila närvårdsteamen
kommerdet ävenfortsättningsvisbehövas
specialiserade
teaminom vissaområden.Exempelpå dettaär teaminom psykiatrinoch
barnsjukvården.Palliativ vård kommersäkerligentill viss del att bedrivasinom de
mobila närvårdsteame
n, mendärutöverkrävs ävenför en del patientermer avancerade
insatsersom kan tillgodosesvia specialiseradvård i hemmet(ASH). Den palliativa
vårdenkan kräva en särskildstrukturdom förutom avanceradespecialistinsa
tser även
innefattarsamverkanoch konsultinsatsertill övriga former av mobila insatserinom
såvälkommunenssomregionensansvarsområden.

6.1.3

När mottagningar

Inom RegionUppsalafinns det på ett antal orter smådistriktssjuksköterske
mottagningaroch vårdcentralfilialer,vilka drivits som filialer till vårdcentraleri
närheten.Dessahar haft varierandeöppettideroch bemanning.Dock bör en annan
form av näravård inrättas,som ger förutsättningarför en jämlik och effektiv vård
ävenpå landsbygden.Vård kan då skevid mer tillfälliga och flexibla mottagningar
med distriktssjuksköterskoreller vård via mobila team.
Förslag
Inrättatillfälliga och flexibla mottagningarpå utvaldamindretätorteri länet,
alternativtmobila enhetersom besökermindreorter.
Mottagningarnaföreslåsbenämnasnärmottagningarsom knyts till en
hälsocentral.
Mottagningarnainnebärinte en utökning av hälsocentralens
uppdrag.De ska
i ställetsessom en möjlighet till effektiviseringgenomökadnärhet,som
bland annatinnebärmindreförflyttning för patienterna.
Formen,styrningenoch möjliga samverkansmöjligheter
behöver
konkretiserasi dialog med blandannatprimärvården,kommunernaoch
patient- och brukarföreträdare.
RegionUppsalabehöverutarbetaett uppdragför närmottagningarsamtse
över behovav lokaliseringför närmottagningarsamtmobila mottagningar.
De skaersättade mottagningarsom idag drivs i form av filialer till vissa
vårdcentraler.

Eftersomsmåmottagningarmedbegränsade
möjlighetertill teamarbeteinte är
tillräckligt effektiva och de geografiskaavståndenmellan tillgängliga vårdcentraler
inom Uppsalalän inte heller är storabör nuvarandefilialer till vårdcentralernaersättas
av vård vid mindremottagningarvid utvaldaorter på landsbygden
. Dessamottagningar
bör kallasnärmottagningaroch bör även fortsättningsvisknytastill en hälsocentral.En
närmottagningutgör en möjlighet för vårdpersonalen
att på ett effektivt sättkomma
närmarepatienternaoch förläggadelar av sin verksamhettill mottagningen.
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I förstahandbör insatserfrån annanvårdpersonal än läkarevaraaktuellt, till exempel
distriktssköterska,diabetessköterska,
KOL -sköterska,fysioterapeuteller dietist som har
mottagning någratimmar i veckan.Verksamhetenskulle ocksåkunnavara i mobil
form.
Det är viktigt att betonaatt närmottagninginte innebären utökningav
primärvårdsuppdraget.
I stället kan dennatyp av verksamhetsessom en möjlighet till
effektiviseringgenomökad närhet,som bland annatinnebärmindreförflyttning för
patienterna.
Med fördel kan närmottagningenkombineras med inrättandeav såkalladehälsorumdär
det kan förmedlas allmän och lokalt utformadhälsoinformationfysiskt eller digitalt. En
stor fördel vore om kommunalatjänstererbjödsi anslutningtill mottagningen.
Exempelvisskulle hemtjänstenkunnanyttja lokalernaför viss verksamhet.
Gemensamma
arenorunderlättarsamarbete.Utredningenhar valt att inte föreslåvilka
tätorterdär det bör finnas en närmottagning.Förslagetär att RegionUppsalaarbetar
vidaremedfrågani dialog med primärvården
, länetskommuneroch patient- och
brukarföreträdare
.

6.1.4

Hälsocentraler

Vårdcentralenär kärnani uppbyggnadenav den näravården. En stor utmaningär att
erbjudainvånarnaen jämlik vård. Oberoendeav bostadsortskainvånarnaerbjudasen
lättillgänglig primärvårdsom erbjuder kontinuitet.Det är därför viktigt att den framtida
effektiva och näravårdenbestårav nuvarandevårdcentralermedett brett och utvecklat
hälsouppdragsomhuvudsakligenutgår ifr ån lagen(2008:962)om valfrihetssystem.
Förslag
Dagensvårdcentralerska ävenframövervara baseni den näravårdenoch verka
inom de ramaroch krav som ställsi lagen(2008:962)om valfrihetssystem
I fortsättningenföreslåsdessavårdcentralerbenämnashälsocentraler
RegionUppsalabör bli mer aktiv i sin styrningav etableringaroch utforma
ersättningsystemet
på ett sådantsättatt det blir förmånligt att etablerasig i
mindreattraktivaområden.Det kan ocksåskeexempelvisgenomatt mer aktivt
än idag styravia infrastrukturen,det vill sägahuvudmannentillhandahåller
ändamålsenliga
lokaler utifrån en önskvärdetableringsstruktur.
Utförarei dessa
lokaler kan varasåvälprivata som egenregiaktörer
Ansvarför barn och ungamed lätt till medelsvårpsykiskohälsabör ingå i
grunduppdraget.
Barnavårdscentralernas
(BVC) och barnmorskemottagningarnas
(BMM)
uppdragbör integrerasi hälsocentralernas
grunduppdrag
Hälso- och sjukvårdvid kommunernassärskildaboenden(SÄBO) skaingå i
grunduppdraget
De primärvårdsverksamheter
som finns vid Akademiskasjukhusetbör prövas
för att organisatorisktföras över till primärvård,hälsaoch habilitering.
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Vårdcentralernaär idag baseni primärvårdenoch derasroll behöverytterligarebetonas
i framtidensnäravård. För vårdcentralerna
, barnmorskemottagningarna
och
barnavårdscentralerna
gäller l agen (2008:962)om valfrihetssystem
, vilken tillämpatsi
RegionUppsalasedanjuli 2009. Önskvärdutvecklingsriktningför primärvårdenhar
utförligt beskrivitsi rapportenMålbild för framtidensprimärvård.
För att understrykahälsouppdraget
föreslårutredningenatt dagens vårdcentralerbyter
namntill hälsocentraler.Dettaför att poängteraverksamhetens
inriktning mot hälsaoch
helhetsansvar,
till skillnad från nuvarandefokuseringpå att enbartbota sjukdom.Det är
viktigt att det blir tydligt för invånarnaatt vårdcentralenhar ett helhetsansvar
och ett
grunduppdragkring befolkningenshälsa.Namnbytetkan därför ha ett symbolvärdeoch
indikeraförändring.
A rbetetmedohälsosamma
levnadsvanorgår från primärpreventivt till att varaen del i
vård och behandling.Utvecklingenhar en tydlig riktning där levnadsvanorär en del i
behandlingen,exempelvisrökstoppinför operation,i cancerrehabiliteringoch vid
behandlingav depression.All personalbehöverdärför kompetensoch förutsättningar
för att arbetasystematisktoch evidensbaserat
med hälsofrämjandeoch
sjukdomsförebyggande
insatser.
En stor utmaningär att erbjudainvånarnaen jämlik vård, vilket är ett krav i hälso- och
sjukvårdslagen.Oberoendeav bostadsorti länet skainvånarenerbjudasen lättillgänglig
primärvårdsom erbjuderkontinuitet.Den lagstiftadevalfrihetenär centralför att stärka
patienternasmakt. Vårdvaletmed etableringsfrihetlöser dock inte fullt ut problemen
kring jämlik vård. Den nuvarande lösningeninnebäratt det blir ett stort utbud i
tätbefolkadeområdenmed förhållandevisstort antal invånare.Utvärderingarsom gjorts
har visat att etableringarnavia vårdvaletökar mesti områdensom redanhar ett stort
utbud (Riksrevisionen,2014).
För patienteroch närståendemed flera vård- och omsorgskontakter
exempelvis
inskrivnai hemsjukvårdenär beroendeav att samspeletmellan olika aktörerfungerar.
Hälsocentralerna
har en viktig roll i att utvecklaen ökadsamordningav vårdensinsatser
över såvälförvaltningsgränsersom huvudmannagränser.
Samspelmed såvälsjukhus
somkommunerär avgörandeför att uppnåförbättraderesultatför dennamålgrupp. Ett
samskapande
arbetssättoch e-hälsoutvecklingkan bidra i vidareutvecklingav verktyg
och arbetssätt,specielltför vårdteamsom inte ingår i sammaverksamheteller
organisation.Ett gott exempelpå stöd för samordningär standardiserad
individuell
vårdplan,SIP.
Utredningenhar gjort bedömningenatt en önskvärd storlek på en framtidahälsocentral
utifrån krav på effektiv vård är cirka 10 000 listadeinvånare.I dagslägetfinns 41
vårdcentraleroch 7 filialer i Uppsalalän. Av dessavårdcentralerhar 14 mer än 10 000
listadepatienteroch ytterligare7 vårdcentralerhar mellan 9 000 och 10 000 listade.
Med denbefolkningsökningsomprognostiseras
fram till 2030finns såledesen potential
att klara storlekskravet
, inte endastvia ett utökatantal vårdcentraler,utan till betydande
del via fler listadevid ett stort antal av länetsexisterandevårdcentraler.Fler listadeper
vårdcentralförutsätterdock utökadanvändningav digitala verktyg då det finns
begränsningarrörandelokalernasstorlek.

Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018

49 (92)

Barnavårdscentralernas
(BVC) och barnmorskemottagningarnas
(BMM) ingår i allt
väsentligtredanidag i hälsocentralernas
uppdrag.Utredningenföreslåratt BVC och
BMM generelltska ingå i grunduppdragetför länetshälsocentraler.Principernaför
närmottagningutgör en möjlighet ävenför verksamhetvid BVC och BMM. Avseende
BMM, som idag drivs som ett egetvårdval,skulle en möjlighet kunnavara för en
hälsocentralatt ta in en underentreprenör
inom BMM.
Rehabiliteringskoordinator
(reko) är en viktig kompetensför att samordnavårdenför
patientermedkomplexabehov.Det finns evidensför att reko minskar
sjukskrivningsgradoch sjukskrivningslängdsamthar positiva effekterför bådepatient
och vårdpersonal(Lumell Associates,2017).Rehabiliteringskoordinering
är ingen
sällanuppgiftutanbehöverinkluderasi vårdvalet och på sikt etableraspå alla
hälsocentraleri länet.
”Rehabiliteringskoordinatorernaär ännuinte i hamn… och de behövs!”
Röstfrån dialogarbetet
Sannoliktlöser inte vårdvaletmed fri etableringfullt ut den önskvärdautvecklingen.
Utredningenanserdärför att RegionUppsalabör bli mer aktiv i sin styrningav
etableringar.Dettakan skegenomatt utforma ersättningsystemet
på ett sådantsättatt
det blir förmånligt att etablerasig i mindreattraktivaområden.Det kan ocksåske
genom att mer aktivt än idag styra via infrastrukturen,det vill sägahuvudmannen
tillhandahållerändamålsenliga
lokaler utifrån en önskvärdetableringsstruktur.
Utförare
i dessalokaler kan vara såvälprivatasom egenregiaktörer.
Det finns idag verksamheterpå primärvårdsnivåvid Akademiskasjukhuset.Ett sådant
exempelär delarav mödrahälsovårdsverksamheten
och samtalsmottagningar
inriktade
på barnoch ungamedlättaretill medelsvårpsykisk ohälsa.I det fortsattaarbetetbör
dentypen av verksamheterprövasför att övergåorganisatoriskti primärvård,hälsaoch
habilitering.

6.1.5

Hälsocentraler med särskilda uppdrag

Det fria vårdvaletbehöverförenasmed ett geografisktområdesansvar
för att ett effektivare
folkhälsoarbeteskakunnabedrivas.Folkhälsaskapasgenomsamverkani lokalsamhället.
Förslag
I varje kommunutsesen hälsocentralsom får ett utökatområdesansvar.
Den
hälsocentralenfår ett planerings- och samordningsansvar
för det lokala strategiska
hälsoarbetet.Om det finns ett vårdcentrumligger ansvaretdär.
Med det utökadeområdesansvaretbör en grundersättningutgå som kompletterasmed
en ersättningper kommuninvånare
.
För Uppsala kommunföreslåsatt ett projekt startarför att tillsammansmed
kommunenföreslåett antal geografiskaområdenlämpliga att definierasom
lokalsamhällen. Efter genomförtprojektarbetegesett antal hälsocentraleri Uppsala
kommunett tilläggsuppdragpå motsvarandesättsom i övriga länet.
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Ett primärvårdsuppdrag
är i grundenett hälsouppdrag.Listning kan sessom ett kontrakt
där invånarentar hjälp och stöd av vårdenför att uppnåbästamöjliga hälsa.Att ha
ansvarför en lista innebärsåledesett ansvarför individernashälsa.
Förutomdet individinriktadehälsoarbetetbehövsett ansvarför ett mer strategiskt
inriktat hälsoarbetesom skabedrivastillsammansmed andraaktörer.Ett framgångsrikt
sådantarbetekräveratt berördaaktörerär verksamma i lokalsamhälletoch därmedhar
god kännedom om invånarnaoch de speciellaförutsättningarsom gäller inom ett
begränsatgeografisktområde,som kan vara en kommuneller en del av en kommun.I
Uppsalakommunär det tydligt att det ofta handlarom stadsdelar.Debattenhandlar
oftastom utsattastadsdelar,exempelvisGottsundaoch onekligenär hälsoutmaningarna
störsti dessautsattaområden.Möjligen har vårdensbetydelseför att kunnamöta
utmaningarnai sådanaområdenkommit lite i skymundan.Ett framgångsrikt
hälsoinriktatpreventivtarbetekräver därför att uppdragetoch ansvaretför listade
individershälsakompletterasmed ett strategisktuppdragför utvaldahälsocentraler
inom avgränsadegeografiskaområden.
Det är logiskt att i förstahandförläggaansvaretför det strategiskahälsoinriktade arbetet
ti ll ett vårdcentrum(se avsnitt 6.1.7). Dettabör ocksåvara grundprincipen.Alla
kommunerkommerdock inte ha vårdcentrumoch eftersomsamverkanmed kommunen
är en såpasscentraldel i det strategiskauppdragetatt utredningenföreslåratt en
hälsocentralper kommunhar tilläggsuppdragavseendestrategiskthälsoinriktatarbete.
För Sverigestill befolkningsstorlekfjärde störstakommun,Uppsala,med mer än 200
000 invånarefungerardet dock inte. Spännviddenär stor inom Uppsalakommunoch
förutsättningarnavarierarmellan olika delar,specielltinom tätortenUppsala.
För Uppsalakommunföreslårutredningenett projekt tillsammansmedkommunenmed
inriktning att definieraett antal geografiskaområdenlämpligaatt definierasom
lokalsamhällen.Utgångspunktenför den geografiskaindelningenbör vara exempelvis
socioekonomi,näringsliv,närvaroav hälso- och sjukvård,kommunalomsorgoch
socialtjänst.Utifrån den geografiskaindelningenbör ett lämpligt antaltilläggsuppdrag
för planeringoch samordning av hälsoarbetetfördelas.
Utredningenföreslåratt utvaldahälsocentralermed tilläggsuppdragersättsvia
tilläggsanslagsom bör varatillräckligt attraktivt. Det är dessutomav ytterstavikt att
RegionUppsalaförserde aktuellahälsocentralerna
meddatasom är nödvändigaför att
kunnafullgöra sinauppdrag.Det handlarinte baraom hälsodata,utanävenandradata
somkrävs för ett framgångsrikthälsoarbete,till exempeluppgifterom skola/utbildning.
I det fall det finns ett vårdcentrumligger ti lläggsuppdragetdär.
Att RegionUppsalavia centralainitiativ verkar för en god hälsakräver, förutom nära
samarbetemed kommunen, närasamverkanmed ett flertal andrasamhällsaktörer,till
exempeltandvård,skola,socialtjänst,Försäkringskassan,
Polisen och
Arbetsförmedlingenoch det lokala näringslivet.
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6.1.6

Vårdcentrum

För att kunnafå till stånden kvalitativ näravård som blir likvärdig över hela länetoch
jämlik för länetssamtligainvånareföreslåsett antal platseri länettill vilka en mer
omfattandevårdverksamhetkoncentreras.
Förslag
De koncentreradevårdinrättningarnaföreslåsbenämnasvårdcentrum
Ett vårdcentrumbestårav en eller flera hälsocentralerinom den aktuellaortens
närområde
Vårdcentrumhar ett sistahandsansvar.
Ekonomiskaförutsättningaroch former
för dettabehöverdock utredasvidare.
Vårdcentrumfår ett planerings- och samordningsansvar
för det lokala strategiska
hälsoarbetet.
Till dessacentrumbör förutom hälsocentralerknytasvissamottagningarför
specialiseradvård och närvårdplatser
. Vårdcentrumbör utgörabasenför de
mobila närvårdsteamen
Ett vårdcentrumskaerbjudainvånarnadygnet-runt-öppenakutverksamhetpå
primärvårdsnivå.Formernaför dettabehöverdock utredasvidare.
Vårdcentrumskafinnas på orternaÖsthammar,Tierp och Enköping
Ett vårdcentrumlokaliserasoch kopplastill delarav verksamhetenvid Lasarettet
i Enköping.
Utredningenföreslåratt RegionUppsalatillsammansmed Uppsalakommun
utreder Gottsundasomlokaliseringför ett vårdcentrum.Påsikt krävsfler
vårdcentrum inom Uppsala.
Förutsättningarför vårdcentrumfinns sannoliktbådei Bålstaoch i Knivsta inom
cirka 5-7 år.
På någonort kan en upphandlingav vårdcentrumbli aktuell. Det förutsätter
dock att den privatautförarenkan åta sig det utökadehälsouppdragetoch
sistahandsansvaret.
Förutsättningarna
för styrning i dessafall behöverbelysas
ytterligare.

För att kunnafå till stånden kvalitativ näravård som blir likvärdig över hela länetoch
jämlik för länetssamtligainvånareanserutredningenatt det behövsett antal platseri
länettill vilka en mer omfattandevård- och omsorgsverksamhet
bör koncentreras.En
form av nod för arbetetmed vård och omsorginom ett geografisktområde.Utredningen
f öreslåratt dessabenämnsvårdcentrum.Det finns redani dagenshälso- och
sjukvårdsverksamheter
i länetsom passarin på ovanstående
beskrivning.För Uppsalas
del finns omfattanderesurserinom ett begränsatgeografisktområde.Även i Enköping
finns förhållandevismycket resurser.
”Några hubbar behövsi länet medmer resurser.Besvärligastför samverkanär
resursbristeni primärvården.Men organisationär inte det väsentligaste.Det är
relationer lokalt somär avgörande”(Chefsröstfrån barnsjukhuset)
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Ett vårdcentrumbestårav en hälsocent
ral med grunduppdrag inom vårdvalssystemet
.
Vårdcentrumettilldelas ett samordningsansvar
för den näravårdeni området,
innefattandebland annatorganisationoch bemanningav vissagemensamma
resurser
somjour, beredskap,mobila teammed mera.Utredningenförslår att hälsocentralen
ifråga erhållerett tilläggsanslagför uppdraget.Till vårdcentrumbör förutom
hälsovårdscentraler
viss specialiseradvård (se avsnitt 6.1.6)och närvårdsplatserknytas
(seavsnitt 6.1.8).
Vårdcentrumskaocksåutgörabasenför de mobila närvårdsteamen.Förstärktaresurser
för olika former av rehabiliteringbör knytastill vårdcentrum.Ett exempelär
multimodalrehabiliteringför smärtproblematiki primärvård(MMR1) som med fördel
kan koncentrerasoch standardiseras
i linje med nuvarandeevidens(Lumell Associates,
2017).Behandlingenorganiserasdärmedbästi ett vårdcentrumför att säkerställa
kvalitet.
Påett vårdcentrumskainvånarnaerbjudasdygnet-runt-öppenakutverksamhetpå
primärvårdsnivå.Formernaför dettabör utredasvidare.Även samlokaliseringmed
tandvårdenbör övervägasvid vårdcentrum.Röntgen,helstmedmöjlighet till
undersökningarävenpå jourtid bör finnasvid vårdcentrumliksom viss
laboratorieverksamhet.

Figur 19. Innehållet i ett vårdcentrum, RegionUppsala,2018

För Tierp i norr och Östhammari nordostfinns godaförutsättningarför inrättandetav
ett vårdcentrum.För Enköpingföreslårutredningenett vårdcentrumsom kopplastill
delarav verksamhetenvid Lasaretteti Enköping. För Uppsalaföreslårutredningenett
projekt tillsammansmed kommunen.Projektetgesi uppdragatt ta fram förslagtill
lokalisationav ett vårdcentrumsom relativt snartskulle kunnaförverkligas.
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Utredningenföreslåratt Gottsundautredssom platsför ett förstavårdcentrum.En sådan
bordekunnaskeskyndsamtoch ha karaktärenav ett gemensamtpilotprojekt mellan
RegionUppsalaoch Uppsalakommun.På sikt krävsfler vårdcentruminom Uppsala.
Länetstårinför en kraftig befolkningsökningunderperioden2018-2030 som är ojämnt
fördelad.En naturlig frågeställningsom inställersig är därför om ytterligare
vårdcentrumbör inrättasunderperioden.De platsersom ligger närmasttill handsoch
sombådahar en kraftig befolkningstillväxtär Knivsta och Bålsta.Bålstasinvånare
orienterarsig gärnamot Stockholm,eftersomdet finns bra tågförbindelseoch motorväg
till Stockholm.Det är inte i alla avseendennaturligt att vändasig till Enköpingoch ett
vårdcentrumdär. OmrådetmellanKnivsta och Uppsalahar den kraftigastetillväxten.
Utredningenföreslåratt en planeringpåbörjasmed inriktning att öppnaett vårdcentrum
i Knivsta och Bålstainom 5-7 år. Med tankepå att det finns två privat drivna
vårdcentraleri Bålstaskulle en upphandlingav ett vårdcentrumkunnaövervägas.Det
innebäri såfall att en privat aktör ocksåtar på sig ett samordnings
- och
sistahandsansvar.
Utredningenanseratt det är önskvärtatt verksamhetenvid ett vårdcentrumbedrivsi
attraktivalokaler där ovanstående
vårdutbudkan samlokaliseras.
Planeringenbör skei
närasamverkanmedkommunen. Det är exempelvistänkbartatt lokaliserasärskilda
boendeneller andrakommunaltdrivna verksamheterinom sammabyggnadskomplex.
”Flera vård- och omsorgsboende
är underplanering.Vi byggerfast ossför 30 till 50 år
framåt. Vi behöverplaneratillsammans.”
(Kommunalpolitikerrösti nämndenför kunskapsstyrning)
Det är angelägetatt samverkamedstatligamyndigheteroch andraviktiga aktöreri
lokalsamhället
. Det vore önskvärtatt de statligaaktörernai sin utlokaliserade
verksamheti störreutsträckningän idag samlokaliserades
med andrasamhällsa
ktörer
somskattefinansieras.
RegionUppsalabör därför upptadiskussionermedstatenom
lokaliseringav Polis, Arbetsförmedlingoch de så kalladeservicecentrasom bestårav
Skatteverketoch Försäkringskassan.
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6.1.7 Närvårdsplatser/närvårdsavdelningar
Idag finns närvårdsavdelninga
r på tre platser;Tierp, Östhammaroch Uppsala.För
att kunnaerbjudainvånarnaen näraslutenvårdpå primärvårdsnivåsom samtidigtär
kostnadseff
ektiv är det viktigt att RegionUppsalatillhandahållerslutenvårdutanför
sjukhusen.
Förslag
Närvårdavdelningarna
utgårfrån ett grundkonceptoch drivs i samverkan
med kommunerna
Närvårdsavdelningarna
ska ha tillgång till basallaboratorieverksamhet
och
röntgen
Närvårdsavdelningarna
ska bedrivasi anslutningtill ett vårdcentrum
Dagensnärvårdsavdelningar
behöverdärmedanpassas
till föreslagetkoncept
i näradialog med länetskommuner
Östhammarsnärvårdsplatser
behållsmednuvarandeinnehåll och upplägg.
Sannoliktbehöveromfattningenanpassas
till framtidensbehov.
Närvårdplatserna
i Tierp överförstill Primärvården,Hälsaoch habilitering.
Inför förändringenbör en dialog förasmed Akademiskasjukhuset.
Närvårdsavdelningen
i Uppsala(NÄVA) behöverha en annankonstruktion,
organiseringoch lokaliseringän idag. Därför föreslåsNÄVA i sin nuvarande
form ersättasav en närvårdsavdelning
enligt föreslagetkoncept.

En närvårdsavdelning
har förutsättningaratt bedrivaslutenvårdpå primärvårdsnivåpå
ett mer kostnadseffektivtsättän slutenvård vid akutsjukhusen.Rätt utformadekan de
avlastaoch frigöra resurservid de hårt belastadeakutsjukhusengenomatt förhindra att
vissapatienter kommerin till sjukhusen.Påen närvårdsavdelning
vårdasmed fördel
patientermedmedicinskaproblemkombinerademed ett stort omvårdnadsbehov.
För
mångamultisjuka äldrekrävs helhetssyn.Med rätt patienturvalkan vårdendessutom
innebäraen kvalitetshöjningför patienterna
, eftersomdagenshårt subspecialiserade
akutsjukhushar svårigheteratt organiseravårdenmeddet generalistperspektiv
som är
en fördel i vårdenav multisjuka äldre.Detta är en viktig faktor för att förbättra
till gänglighetenoch patientsäkerheten.
En närvårdsavdelning
bör ha tillgång till enklare
röntgenundersökningar
och enklarelaboratorieverksamhet
, vilket möjliggörsgenom
lokalisationtill vårdcentrum.Det är väsentligtatt en närvårdsavdelning
hanterasinom
primärvården.
Idag finns närvårdsavdelninga
r på tre platser;Tierp, Östhammaroch Uppsala.I
Östhammarsamfinansieras
sedanett antal år tillbaka 18 platsermellanRegionUppsala
och Östhammarskommun.Inläggningsker antingenvia kommuneneller via
primärvården
. Patientgrupperna
skiljer sig enligt personaleninte åt beroendeav vem
somläggerin. De är genomgående
patientermed omfattandemedicinska problemoch
ett stort omvårdnadsbehov.
Avdelningenär uppbyggdpå sammasättsom är vanligt i
glesbygd, till exempeli Västerbottensinland. Lösningenär kostnadseffektivoch
avlastarsäkerligenAkademiskasjukhuset. Utredningenföreslåratt nuvarandelösning
behålls.Möjligen är antaletplatsernågotmångai förhållandetill befolkningsunderlaget.
Med deninriktning somfinns på mer avanceradvård i hemmetoch medsjunkande
medelvårdtiderkan det finnas utrymmeför platsreduktion.
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I Tierp finns för närvarande3 närvårdsplatsersom finansierastillsammansmed
kommunen. Vårdenbedrivsav Akademiskasjukhusetsom ocksåansvararför 13
geriatriskavårdplatser.Lösningeni Tierp skiljer sig i jämförelsemedÖsthammar.
Utredningenanserdock att RegionUppsalakan ha olika lösningarberoendepå lokala
förhållanden. Det väsentligaär gemensamtansvarstagandemellan kommunoch Region
Uppsalaoch primärvårdensengagemang.
Närvårdsplatserna
bör överförastill
Primärvården,Hälsaoch habiliteringefter dialog med Akademiskasjukhuset.
I Uppsalafinns en närvårdsavdelning
(NÄVA) med cirka 20 platsersom geografisktär
placeradpå Kronparksgården
. I och med sammanslagning
mellan Primärvårdsförvalt
ningenoch Hälsaoch habilitering ligger nu avdelningeni den nya sammanslagna
förvaltningen.Avdelningenfinansierashelt av RegionUppsala,det vill sägautan
medfinansieringfrån Uppsalakommun.NÄVA har huvudsakligenkommit att fungera
somen eftervårdsavdelning
för Akademiskasjukhuset. Dagenslösning frigör troligen
en del vårdplatserför Akademiskasjukhuseti en ansträngdvårdplatssituation.Den
problematiken tordedock bättrehanteraspå annatsättinom ramenför Akademiska
sjukhusetsegenorganisation.
Avsikten meden närvårdsavdelning
är att ge förutsättningarför patientermed stort
vårdbehovatt få vårdennäraoch att minskainflödet till sjukhusetoch därmed
koncentreraverksamhetenvid Akademiskasjukhusettill sådantsom explicit kräver
sjukhusetsresurser.Därför skulle det vara fördelaktigareför såvälpatienteroch
anhörigasom för Akademiskasjukhusetom vissapatienterhelt hanteradesvia
vårdplatserinom den näravårdenoch aldrig kom in till sjukhuset.Utredningenföreslår
att NÄVA görsom enligt ursprungligaintentioneroch tillhandahållercirka 20
vårdplatser.Den nya avdelningenbör lokaliserasutanförAkademiskasjukhuset. Dialog
bör snaras
t upptasmed kommunenom möjlighetenatt åstadkommaen
närvårdssamve
rkan. Kommunenbör såledesvara medfinansiär.Det är angelägetmeden
lokaliseringsom möjliggör röntgenoch laboratorieundersökningar
samtnärhettill ett
vårdcentrum.
Uppsalakommunhar redanidag mer än 200 000 invånareoch kommeratt ha 250 000
invånareinom någraår. Antalet äldrekommeröka dramatisktunderplaneringsperioden.
Underplaneringsperioden
anserutredningenatt antaletnärvårdsplatser
kan behöva
ökas.Det kan delvis tillg odosesgenominrättandeav ett antalvårdplatseri anslutning
till ett kommandevårdcentrumi Knivsta. Tillkommer ytterligare vårdcentrumi Uppsala
kan på sikt dessutomövervägasnärvårdsplatserpå fler lokalisationeri Uppsala.

Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018

56 (92)

6.1.8

Specialiserad vård utanför sjukhus

En framgångsriknäravård är beroendeav ett tätt samarbetemed denspecialiserade
vården.Den vetenskapligautvecklingenmed en accelererande
kunskapsutveckling
ledertill ökad subspecialisering,
vilket i sin tur ledertill att fler specialisteri ökande
utsträckningblir involveradei varje vårdepisod.
Förslag
Ett projekt bör omgåendestartamedinriktning att ta fram förslag kring
utformningenav samverkanmed och insatserfrån specialiseradvård och den
specialiserade
habiliteringeni den näravården.Projektetbör initieras
omgåendemedambition att lämnaförslag underförstakvartalet2019.
Företrädareför sjukhusbundenvård, privat respektiveoffentligt driven
primärvårdsamtövriga öppenvårdsspecialister
behöverinkluderasi arbetet,
liksom företrädareför flertalet av vårdensprofessioneroch
patientföreträdare.
Närasamverkanbör skemed denframtidaorganisationenför
kunskapsstyrning(se avsnitt 6.3.2).

Ett viktigt ansvarför den näravården,främstprimärvården,är helhets– och
koordinationsansvaret
för listadeindivider. Detta innebärblandannatatt primärvården
behöverkontinuerliginformationom de listadepatienternasvårdkonsumtion.Idag
pågåren utveckling för att läkarenpå vårdcentralenskakunnabli uppmärksammad
på
om någonlistad patientblir in- eller utskrivenfrån sjukhuset.Det innebäratt nästa
vårdnivåhar fått automatiskinformation och kan ta vid där föregåendeutförareavslutat
kontakten.
En avgörandeframgångsfaktoravseendeinsatserfrån denspecialiserade
vårdenblir
effektiva arbetssättför kontakternasom blandannatinkluderarlättillgänglighet.Här
erbjuderdigitaliseringenstoramöjligheter.Att kunnakopplaupp sig mellan den nära
vårdenoch den specialiserade
sjukhusvårdenoch överförapatientdata,till exempel
röntgenbilder,underlättarsamverkanpå ett påtagligtsätt.En störreutmaningän
teknikenär att förändraarbetssätt,schemanmed mera.Vid dialogermed medarbetare
inom primärvårdensåframhållerde vikten av att kunnafå kontakt i näraanslutningtill
en enskildpatientshandläggninginom primärvården.
Den specialiserade
sjukhusbundnavårdenframhållerutmaningensom den ökade
subspecialiseringen
medför.Det finns idag ytterst få generalistermed möjligheteratt
bedrivakonsultverksamhet
från en läkaressidautifrån det relativt bredadiagnostiska
spektrumsom den näravårdenbjuder på. Vid ett mötemed Akademiskasjukhuset
framkomdock ett tänkbartexempelpå arbetssätt:
”Varje dag klockan16 borde närakuteni Tierp koppla upp sig mot ortopedklinikenoch
så går mantillsammansigenomnågra av dagensortopedfall inklusive
röntgengranskning
” (Röst från Akademiskasjukhuset)
Dettaskulle inte ta mångaminuter,men effektiviserarpåtagligtoch utgör dessutomett
effektivt lärande.
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Vårdeni RegionUppsalakan bli effektivareom viss specialiseradvård inkluderasi den
näravården.Utlokaliseradspecialistvårdbör samlokaliserasmedvissahälsocentraler
och vårdcentrum.Redan idag bedriverbland annatpsykiatrin,geriatriken,ögonoch
barnsjukvårdenvid Akademiskasjukhusetsådanexterntförlagd verksamhet.Andra
tänkbaraspecialiteterär öron, gynekologi,ortopedi,rehabiliteringoch olika
invärtesmedicinska
specialiteter.M erparten av externverksamhetbör förläggastill så
kalladevårdcentrum(se avsnitt 6.1.6). Mottagnings-/konsultverksamhet
kan bedrivasi
varierandeomfattning,alltifrån heltid till enstakatimmar i månadenberoendeav
specialitet,sjukdomsprevalens
medmera.
Det finns idag ett flertal specialistverksamheterinom den näravården,det stora
flertalet dock i tätortenUppsala.Det handlarom specialisterverksammavia lagenom
läkarvårdsersättning,
fysioterapeutervia lagenom ersättningför fysioterapi,lagenom
offentlig upphandlingeller valfrihetssystem.Dessaspecialisterär en tillgång för hälsooch sjukvårdsystemet,
men bordepå ett tydligare sättkunnanyttjas för att uppnåhögre
effektivitet i det samladesystemet.Det finns dock utmaningarmed alltför små
etableringardå det är svårt att klara exempelvisutbildningsuppdraget.
Effektiviteten i
det samladesystemetökar om Akademiskasjukhusetoch Lasaretteti Enköpingfår
koncentrerasig på det som kräversjukhusetsresurser.Vissa av sjukhusens
remisspatienterbordekunnaskötasav ovanstående
öppenvårdsspecialister.
Habiliteringsverksamhetenhar specialistkompetens
inom områdetfunktionsnedsättning
och funktionshinder.Habiliteringenerbjuderstöd,råd och interventionertill barn,unga
och vuxna med funktionsnedsättningar
som är medföddaeller förvärvadedär behovet
av insatseröver tid skavaraomfattandeoch livslångt. Habiliteringenär därmeden
specialistresurs
utöverden hälso- och sjukvårdsom länetsinvånarehar tillgång till och
kan kompletteramed konsultationsamtge stöd till anhörigaoch nätverksåväli den
näravårdensom i läns- och regionvården.
Tiden för dettaprojekt har inte medgettatt i detalj kommamed förslagtill utformning
av den specialiserade
vårdeninom framtidensnäravård. Utredningenföreslårdärför att
ett projekt med inriktning att ta fram förslagkring ovanstående
punkterstartas. Arbetet
kan med fördel kopplastill det patientprocessarbete
som påbörjatsunder2018.Ett
sådantprojekt krävertät samverkanmed denorganisationför kunskapsstyrningsom
behöverbyggasupp (seavsnitt 6.3.2). Förslagsvisi nitierasprojektetdirekt efter
sommaren2018 med ambition att lämnaförslagunderförstakvartalet2019.Företrädare
för sjukhusbundenvård, privat respektiveoffentligt driven primärvård,övriga
öppenvårdsspecialister
behöverinkluderasi arbetet, liksom företrädareför flertalet av
vårdensprofessioner.Det är ocksåangelägetatt samverkamedpatientföreträdare
i det
fortsattaarbetet.
Specialistinsatser
inom den näravårdenhandlarinte baraom läkarinsatser.Det handlari
allra högstagradom insatser från andraprofessionerexempelvisdiabetessköterskor,
KOL -sköterskor,sviktsköterskoroch fysioterapeutermedflera. Dessaär av stor
betydelseför en effektiv vård och antaletkommerbehövaökassåvälvia fler
specialistområden
som via fler individer i nom respektivespecialitet.Även
fysioterapeuteroch arbetsterapeuter,
dietister,psykologeroch kuratorermed flera
yrkesgrupperär ofta specialiserade
och av stor vikt för en effektiv och näravård, inte
minst för det hälsofrämjandearbetetoch för en effektiv rehabilitering.
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6.1.9

Sjukhus vård

I det framtidahälso- och sjukvårdssystemet
har länetssjukhusmycketviktiga roller
att uppfylla. Det är viktigt att sjukhusverksamheterna
får förutsättningarför att
kunnauppfylla dessaroller i denframtidaspecialiserade
vårdenpå samtliganivåeri
systemet,framför allt i den näravården.Även sjukhusensroller i ett regionalt,
nationelltoch internationelltperspektivbehöversäkerställasi den framtidavården.
Sjukhusvårdbedrivssomlänssjukvård,regionsjukvårdoch rikssjukvård.
Förslag
Lasarettet i Enköpingutvecklasutifrån två linjer: en del som utvecklastill ett
vårdcentrumenligt modell i tidigareavsnitt och en del som bedriverlänssjukvård
inom internmedicinoch kirurgiskaspecialiteteroch som skaöka avsevärti
omfattningde närmasteåren. Samarbetetmellan Lasaretteti Enköpingoch
Akademiskasjukhusetbehöverutvecklasoch fördjupasför en effektivare
vårdproduktionoch möjlighet till specialiseringävenvid Lasaretteti Enköping.
Lasaretteti Enköpingoch Ak ademiskasjukhusetfår, med stöd av Regionkontoret,i
uppdragatt senastförsta kvartalet2019 framläggaen plan medinriktning att
på sikt ta ställningtill den samladeorganisationenför sjukhusvårdeninom
RegionUppsala
utvecklasamordningoch ledningmot ett närmandeinom vissa
verksamhetsområden
överföravolymer inom elektiv kirurgi/ortopedi/urologifrån Akademiska
sjukhusettill Lasaretteti Enköping
utvecklanågradiagnosområden
till profilområdeninom Lasaretteti
Enköping
utvecklaoch öka dagvårdsverksamheteninom internmedicin
anpassaframtidafastighetsinvesteringsplaner
utifrån nya förutsättningar
FörvaltningenPrimärvård, hälsaoch habilitering och Lasaretteti Enköpingfår, med
stödav Regionkontoret,i uppdragatt tillsammansmed kommunenunder hösten
2018ta fram en plan för etableringenav ett vårdcentrumi Enköping.En inriktning i
planenbör vara att med lasarettsanknuten
hemsjukvård(LAH) som grundetablera
ett mobilt närsjukvårdsteam
och omvandlaett lämpligt antalvårdplatsertill
närvårdplatserpå primärvårdsnivå
.
Lasaretteti Enköpingföreslåsvidare att
fortsattvara ett akutsjukhus,dock endastmedakutverksamhetinom
internmedicin.Fråganom tillgång till anestesiologiskkompetenspå jourtid
behöverlösasi samrådmedAkademiskasjukhuset
intensivvårdsplatserna
görs om till intermediärplatser
Akademiskasjukhusetföreslåsvidareatt
utvecklaoch förbättrautbudeti den näravårdenavseendespecialistinsatser
(seavsnitt 6.1.6)
i ökandeutsträckningförläggaspecialistmottagningar
och konsultverksamhet
till hälsocentralerna,
i huvudsaktill länetsnya vårdcentrum
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Sjukhusterminologini Sverigeär underförändring.Traditionellt har sjukhusenkallats
för länsdelssjukhus,
länssjukhuseller centrallasarett,samtregionsjukhus. Därutöver
figurerarbegreppsom akutsjukhusoch universitetssjukhus
samtnärsjukhus.För inget
av uppräknadenamnfinns enhetligadefinitioner.När flertalet landstingblivit regioner
har viss förvirring uppstått,inte minst kring termenregionsjukhussom tidigare
reserveratsför sjukhussom,likt Akademiska,haft hela sjukvårdsregionen
som
upptagsområde.
När vanligalandstingblivit regionerhar det som tidigarebenämntssom
länssjukhusstundtalskommit att kall asför regionsjukhus.
Utredningenhar valt att användabegreppetlänssjukhusför sjukhusmed länsuppdrag,
det vill sägamed hela länet(Uppsalalän) somupptagsområde
och begreppetriks/regionsjukhusför sjukhusmed sjukvårdsregionen
(Uppsala-Örebro-regionen)
respektive riket som upptagsområd
e för högspecialiserad
vård.
Utredningenhar haft någrautgångspunkternär det gäller effektivisering av sjukhuseni
RegionUppsala:
1. Sjukhusär denmestresurskrävande
struktureni systemet,inte minst för att det
krävsverksamhetdygnetrunt veckanrunt (24/7). Konsekvensenär att sjukhus
endastska utföra det som kräversjukhusetsresurser.Denna utgångspunkthar
somframhållitstidigaregenomsyrathelastrukturarbeteti utredningen.
2. För patientermedinternmedicinskavårdbehovsom inte ställeralltför högakrav
på specialisering,inte sällanmultisjuka äldre,är det en fördel med korta
geografiskaavstånd.För dessakan såvälakut som elektiv sjukhusvårdutgöraen
del av dennäravården.
3. Det finns effektivitetsvinsteratt göra genomkoncentrationav vissakirurgiska
verksamheter.Det är väl känt att friståendeelektiva enhetersom inte störsav
akutverksamheteller högspecialiserad
vård har högrekapacitetän vid
akutsjukhus.Lasaretteti Enköpinghar en mycket god tillgänglighet, men
verksamhetenär allt för sårbar.Med ti llr äckligt storavolymer kan en hög
kvalitet säkras.För kirurgiskaspecialiteterär såledesinte den geografiska
närhetenfrämstaskäletför etableringav verksamhetvid mindrelänssjukhus.
Lasarettet i Enköping
All logik talar för att ävenEnköpingskaha ett vårdcentrum(seovan).Framtidensnära
vård i Enköpingkräveren bättre integrationmellan bland annatprimärvården,
kommunalvård och verksamhetenvid Lasaretteti Enköping.För att åstadkommadetta
föreslårutredningenatt Primärvård,hälsaoch habiliteringoch Lasaretteti Enköpingges
i uppdragatt tillsammansmedkommunenunderhösten2018 ta fram en plan för
etableringenav ett vårdcentrumi Enköping. En inriktning i planenbör vara att med
lasarettsanknuten
hemsjukvård(LAH) som grundetableraett mobilt närsjukvårdsteam
och omvandlaett lämpligt antal vårdplatservid lasarettettill närvårdplatsermed
uppdragoch arbetssättsom beskrivitstidigare (se avsnitt 6.1.8). Uppgiftenför berörda
förvaltningarblir blandannatatt seöver akutverksamheten.I enlighetmed
primärvårdsuppdragetär 24/7-verksamhe
ten i första handett primärvårdsuppdragoch
deninternmedicinskaakutverksamheten
kan trädain som ”secondline”. Uppdragetatt
utvecklaett lämpligt antal vårdplatsertill närvårdsplatserkräversamverkan med
kommunen.
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Lasaretteti Enköpingär ett välfungerandesjukhusmedgod kvalitet och hög
tillgänglighet. Sjukhusethar lyckatsutvecklaverksamhetenutifrån befolkningensbehov
blandannatgenomatt ställa om från slutenvårdtill lasarettanknuten
hemsjukvård.
Utredningenföreslåratt verksamhetenvid Lasaretteti Enköpingvidareutvecklas.Inom
internmedicinföreslåsslutenvård, öppenvård och internmedicinskakutverksamhet
24/7 för patientersom inte kräver Akademiskasresurser.Samarbetetmedinternmedicin
vid Akademiskasjukhusetbehöverutvecklas.Inte minst bordedagsjukvårdenutvecklas
och kunnaerbjuda t.ex. dagbehandlingför cancerpatiente
r. Dialysbehandlingär ett
områdesom decentraliserasalltmer och som eventuelltbordekunnaerbjudasvid
Lasaretteti Enköping.
Beträffandeelektiv kirurgisk verksamhetanserutredningenatt volymernasuccesivtbör
öka. Dettaskulle avsevärtkunnaeffektiviseraden samladeverksamheteninom
kirurgiskadisciplinerför RegionUppsalasdel. Ett antal åtgärderinom ortopedi,urologi
och allmänkirurgibör därför koncentrerastill Lasaretteti Enköping.Önskvärtär att
sjukhusettillåts utföra den samladeverksamheteninom ett eller flera diagnosområden
,
det vill sägaverksamhetersom kan utvecklastill högkvalitativaprofilområdenoch även
dra till sig utomlänsvård.Inriktningenär att Lasaretteti Enköpingska vara ett
akutsjukhus med akutverksamhetinom internmedicin,men inte inom kirurgisk
akutverksamhet
. Idag tas kirurgiskapatienteremot akut (ej blåljus) dygnetrunt. Vid
behovav inläggningförs de till Akademiskasjukhuset.Det finns behovav
mobiliseringsplatserför kirurgiskapatientervid Akademiskasjukhuset. En dialog
behöverförasmed Akademiskasjukhusetangåendehanteringframåtoch vilka
konsekvenserföreslagnaförändringarger.
Idag bedrivsintensivvårdi liten utsträckningvid Lasaretteti Enköping.Det är i nte
möjligt att uppnåtillräcklig patientsäkerhet,
kvalitet och kostnadseffektivitetmedså
litet underlag.Utredningenanserdärför att intensivvårdsplatsernabör ersättasmedett
antalsåkalladeintermediärplatsermed förstärktaövervakningsmöjligheter
. Med
kvarståendeakutverksamhetinom internmedicinbehöverdock fråganom tillgång till
anestesiologiskkompetenspå jourtid lösasi samrådmed Akademiskasjukhuset.
Akademiskasjukhusetkommeri ökandeutsträckningvaraberoendeav verksamheten
vid Lasaretteti Enköpingutifrån ett utbildningsperspektiv.Det gäller inte minst STutbildningendär samverkanredanhar utvecklats.Skicklighetkrävertillräckliga
volymer. Detta gäller samtligaverksamheteroch personalkategorier
, ävenom det
kanskeär tydligast för läkareinom kirurgiskaspecialiteter.Åtminstoneför läkareinom
tillämpliga specialiteterbör det tydliggörasvid anställningatt tjänstgöringsortkan vara
på olika ställeni länet(se avsnitt 6.1.6och 6.1.7).
Utredningenanseratt det är förenat med fördelar och möjlighetertill effektiviseringom
dendel av Lasaretteti Enköpingsom enligt förslagetkommeratt utgörasjukhusvård
knyts genomstärkt samarbeteoch produktionsplaneringtill Akademiskasjukhuset.
Lasarettetsavsevärtmindrevolym medför att det är mångaområdensom på grundav
sin ringa storlek blir sårbara.Utifrån bådasjukhusenssamladeresurserskulle det finnas
störremöjligheteratt säkerställaen effektiv och jämlik vård för länetsinvånare.Det
skulle ocksåkunnaunderlättasåväl personal- som patientadministration.
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Utredningenföreslårdärför att på sikt seöver om en förändradorganiseringskulle
underlättaomställningentill att utöka och utvecklaverksamheteninom Lasaretteti
Enköping. Det är angelägetatt beaktautbildnings- och forskningsperspektiv
et i
kommandeförändringar.
Förslagetinnebärsammanfattningsvis
att verksamhe
ten vid L asaretteti Enköping
utvecklasutifrån två linjer – en del som utvecklastill ett vårdcentrumenligt modell
ovan(se avsnitt 6.1.7) och en del medlänssjukvårdinom internmedicinoch kirurgiska
specialitetersom samordnasoch utvecklasi samverkanmed Akademiskasjukhuset.
Elisabethsjukhuset
PrivatägdaElisabethsjukhuset
(Aleris) är ett specialistsjukhusverksamthuvudsakligen
inom ortopedi.Inom vissaområdenär de Sverigeledande.
Samarbetetmed Akademiska
sjukhusettycks fungeraväl och sjukhusetär en tillgång för Uppsala.Sjukhusethar ett
vårdavtalmedRegionUppsala.Utredningenhar inte funnit anledningatt kommamed
förslagtill förändringar,eftersomdet mestatycks fungeraväl.
Akademiska sjukhuset
Akademiskasjukhusetär det störstauniversitetssjukhuset
i sjukvårdsregionen
, vilket
innebäratt en stor del av denhögspecialiserade
sjukvårdenutförs där. Högspecialiserad
hälso- och sjukvårdlevererasäventill andralandstingoch regioneri Sverige.Genom
UppsalaCarevid Akademiskasjukhuseterbjudsdessutompatienterfrån hela världen
specialistsjukvård.
Under2018påbörjarSocialstyrelsenuppdragetmedden nationellanivåstruktureringen.
Den samverkansstruktur
som landstingoch regionerutvecklatgemensamtligger till
grundför arbetet.Systemetmedrikssjukvårdfasasdärmed ut och nivåstruktureringen
inom cancerområdet
integrerasi dennya arbetsprocessen
för nationellnivåstrukturering.
Sjukvårdsregionerna
förberederför såväluppbyggnadenav den gemensamma
kunskapsstyrningsstrukturen
som för den nationellaoch sjukvårdsregionala
nivåstruktureringen.
Det finns behovav att säkraoch utvecklavård, utbildning och forskninglångsiktigt.Att
Akademiskasjukhusetär ett framgångsriktuniversitetssjukhus
har stor betydelseför
Uppsalasställning som ledandeforskningsregionoch påverkarävenden regionala
utvecklingenoch näringslivetfrämstinom life scienceområdet.Akademiskasjukhuset
utgör därmeden värdefull tillgång för RegionUppsalamenocksåför sjukvårdsregionen
och nationellt.Ett framgångsriktuniversitetssjukhus
erbjuderstoramöjligheterför det
samladesjukvårdssystemet
att tillgodogöraoch tillämpa senasterön avseende
diagnostikoch behandling.
Under2018 genomförsdärför ett utvecklingsarbetei förtroendefullsamverkanmed
ingåendelandstingoch regioneri Uppsala-Örebro-regionen.Såvälkoncentrationav
vård som utvecklingav mer näravård kommeratt påverkastrategiernaframåtävenpå
densjukvårdsregionala
nivån. Det kan exempelvisinnebäraatt dentid patienterna
vårdaspå ett universitetssjukhus
kortasoch att vissabehandlingarkoncentrerastill
sjukhussom inte är universitetssjukhus,
mendär förutsättningarnaför att få upp
volymernaoch därmedkvalitetenför vissabehandlingarär gynnsamma.
Universitetssjukhusen
kommersannoliktatt i allt högreutsträckning utföra nationellt
nivåstruktureradvård.
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En framgångsfaktorför ett fördjupatoch utvecklatsamarbetekan vara att gå från en
köp-och säljlogik till att utvecklapartnerskapmed gemensamtansvarför
sjukvårdsregionens
invånare.Inför 2019kommerett nytt samverkansavtal
finnaspå
plats.Arbetetövergårdärmedi en genomförandefas
i närasamverkanför att nå målet
om en jämlik vård av god kvalitet.
För utvecklingenmot en effektiv och näravård, är det av stor betydelseatt förändringar
inom vårdstrukturengörspå ett sådantsättatt det stärkerAkademiskasjukhusets
förmågaatt levereravård internationellt,nationellt och sjukvårdsregionalt.Ett
universitetssjukhus
ska ocksåvaraeffektivt. Ett problemför sjukhusetär att uppdraget
omfattaralla former av sjukhusvård.M öjligheternaatt utvecklasjukhusetseffektivitet
skulle öka om sjukhuseti störreutsträckningfick koncentrerasig på vård som kräver
sjukhusetsresurser.Förmågaatt utlokaliseravård främsttill den näravårdensamtidigt
somsjukhuseti nätverkssamverkan
får tillgång till patienteri den näravårdenför
forskningoch utbildning blir en avgörandeframgångsfaktorför framtiden.Om Region
Uppsalalyckasmedutlokaliseringav verksamheterfrån Akademiskasjukhuset,
utökningoch utveckling av verksamhetenvid Lasaretteti Enköpingoch med att
utvecklaoch fördjupasamverkaninom sjukvårdsregionen
kan Akademiskasjukhuset
kunnabidra på ett positivt och långsiktigt hållbartsättinternationellt,nationellt och
sjukvårdsregionalt
.

6.2 Digital infrastruktur
RegionUppsalabehöverfortsättapå inslagenlinje med samordnadinformation för en god
vårdserviceför invånaren.Verksamheternas
genomförandekraftbehöverstärkasför att
möjliggöraökad egenvårdoch självadministreringför patienten.Både
invånarens/pati
entensbehovav tillgänglighetoch närhetoch verksamhetens
behovav
effektivisering,genomförandekraftoch god arbetsmiljöskabeaktasi RegionUppsalas
uppbyggnadav digital infrastruktur.
Förslag
Upphandladigitalt triageringsverktyg2018
Fortsattutvecklingav digitala kontaktvägarinom ramenför ett kontinuitetsbaserat
hälso- och sjukvårdssystem
Di gital utbildning för cheferoch medarbetare2018-2019
Införandeav webbtidbokoch videomöten2018-2019
K ommunikationsinsatser
för invånareoch patienter2018
Intensifieraddialog med kommunernaom integreradesystemi framtiden
Kraftsamlingför f ortsattutvecklingav kliniska beslutsstöd
Säkerhemmonitoreringsom utveckladegenvård2020
Användarvänligdigital arbetsmiljövia ”single-sign-on” eller ”tap & go” 2020
Enbarttvå av tio svenskaranseratt hälso- och sjukvårdenlever upp till derasdigitala
förväntningar(Sverigeskommuneroch landsting, 2016).För att kraftsamlainsatserna
för en digital utveckling har RegionUppsalafastställt att digitalt skavarastandardi en
strategiför e-hälsaoch digitalisering(dnr LS2016-0719).Det som kan görasdigitalt ska
görasdigitalt oavsetthur tjänstenlevereratstidigare.Dettautan att nya lösningarverkar
uteslutandegentemotmänniskorsom av olika skäl inte kan hanterany teknik.
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Digitala tjänsterkan öka hälso- och sjukvårdenskvalitet bådevad gäller effektivitet och
närhet.Exempelviskan ett digitalt vårdmöte öka närhetenför patientenoch bespara
resantill en fysisk mottagning,men arbetsinsatsen
för mottagningenblir densamma
ävenfast arbetssättetär annorlunda.Vad som skaparvärdei termerav effektivitet och
närhetär därför viktigt att beaktaur bådeinvånarens/patientens
och verksamhetens
perspektiv.Individen/patientenbehöver information om vilka digitala möjlighetersom
erbjudsför att kunnavaradelaktig och ta ett störreansvarför sin egenhälsaoch vård.
För att uppnå”digitalt som standard”behöverdärför RegionUppsala ha en tydlig
kommunikations
strategiför hur invånareinformerasom digitala tjänster.
Verksamheterna
behöverstabilaoch integreradesystemsom är lätta att använda.
”Single-sign-on” eller ”tap-and-go” är efterfrågadeverktyg som skulle förenkla
vardagenför personali vården.Uppföljandeutbildningsinsatsertill cheferoch
medarbetaresamttid för att införliva nya arbetssättsamtidigtsom gamlarutiner fasasut
är ocksåviktigt för att säkerställaen god digital arbetsmiljö.
Verksamhetseffektivisering
uppnåsdå personalenspartid. Webb-tjänsterdär patienten
själv kan se,avbokaoch ombokasinatider via 1177Vårdguidenär ett exempelpå en
tidsbesparingför personalen.Det digitala läkarbesöketär däremotinte självklart
tidsbesparande.
Om läkarbesökenökar på bekostnadav sjuksköterskebesök
innebär det
inte en effektivisering.Dagensvirtuella utbud av KRY, Min Doktor eller Doktor 24 har
fokuserati alltför hög grad på det digitala ”läkarbesöket”.Om det digitala läkarbesöketi
ställetbeskrivssomett telefonsamt
al medbild finns en potentialatt förbättrakvaliteteni
traditionell telefonrådgivninggenomatt vid behovkoppla in bildöverföring.Digitala
”besök” är ett verktyg för fler personalkategorier
än läkare,till exempelsjuksköterskor
och paramedicinare
, vilket bör utvecklasi RegionUppsala.
RegionUppsalahar tagit beslutom införandeav digitala videomötensom genomförs
2018-2019 för att utvecklaen näraoch tillgänglig vård som ocksåerbjuderkontinuitet
eftersomdet digitala vårdmötetblir en del av patientensvårdkedja(dnr VS2017-0083).
Den digitala utvecklingenhar redanmedfört nya verktyg till patientenshjälp. Journal
via nätetdär RegionUppsalahar intagit en ledanderoll är ett exempelpå ett verktyg
sompatienteni ökandeutsträckningkan nyttja för egenvård.Appar som håller ordning
på mätvärdenfinns redan.I ökandeutsträckningoch med användningav AI (artificiell
intelligens)kan digitala tjänsterstödjasjälvtriageringoch doseraläkemedel.Precissom
bilen numerasjälv indikerarservicebehovkommerappenatt indikeranär det är dagsför
besöki vården.
En framtida möjlighet kan varaatt erbjudahälsoabonnemang
liknande
frisktandvårdsabonnemang
där individen via sin i -watchkan följa sinahälsoparametrar
och få signalom när det är dagsatt kontaktavårdcentralen.Inom en femårsperiodbör
hemmonitorering,det vill sägaatt patientensjälv mäteroch sänderuppgifterom sina
vitalparametrartill vården,erbjudaspatientersom lever med kronisk sjukdom.
Effektiviseringspotentialen
är stor, inte minst med tanke på att cirka 80 procentav
vårdensresurseri framtidenberäknasåtgåtill kroniskasjukdomar.Antalet fysiska
vårdbesökkan reducerasoch ersättasmed egenkontrolleroch digitala avstämningar.
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För att få till en kedja av digitala tjänstersom stödjer förstalinjen vård från egenvårdtill
det fysiskabesöketanvändsen ”digital tratt” som symbolför hur individer lotsastill rätt
vårdnivå(se figur 20). De allra flesta behöverstöd till egenvårdvia självanamnes
verktyg (AI ) och möjlighet att själv administrerasin vård, exempelvisvia webbtidbokning.När allmäninformationinte är tillräckligt, och individen behöverett svar
utifrån sinaegnasymptom,kan chat-funktionerutvecklassom ett nästastegi första
linjens digitala omhändertagande.
Chat-funktioner efterfrågasi dagslägetav framförallt
ungdomar.
Det digitala vårdmötetär nästastegdå vårdgivarenbehöversepatientenför att bedöma
hensbehovav vård. Det finns med andraord mångainsatsersom kan görasinnandet
direktafysiskamötetbehövs mellanvårdgivareoch patient.För att stödjalotsningenav
patiententill rätt nivå och samtidigthålla ihop vårdkedjanför patientenbehövsett
samordnande
digitalt stöd.Fleralandstingoch privata utförarehar börjat arbetaenligt
dendigitala trattensvårdkedjamedstöd av ett samordnande
guidningsverktyg.Region
Uppsalakommer2018-2019 att upphandlaett liknandestöd för att öka
genomförandekraften
av en digital ingångtill hälso- och sjukvården.

Figur 20. Den digitala tratten– en sammanhängande
vårdkedja,Inera,2017

Digitaliseringutgör en viktig infrastrukturför att samordnavårdenför patienten.Region
Uppsalahar kommit långt medgemensamtjournalsystemför alla vårdgivare.Med
siktet inställt på 2030behöverävenen given digital infrastrukturfinnas mellan
kommunernaoch RegionUppsala.Det innebäratt dialogenom hur det skarealiseras
behöverintensifierasmed länetskommuner.
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Ytterligareen potentialatt nyttja AI (artificiell intelligens)och att effektiviseraen
ändamålsenligoch kunskapsbaserad
vård är att utvecklafler lättillgängligakliniska
beslutsstödför personalen.Idag finns en integreraddel i journalsystemetCosmicsom
larmarom en patientmeddiagnosenförmaksflimmersaknarbehandlingmed
antikoagulantia
. Funktionenbygger på AI och utgår ifrån internationellt etablerade
behandlingsrekommendationer.Utvecklingsarbetet behöver intensifieras för att
stödja fler diagnosområdenoch behandlingsrekommendationer.

6.3 K valitetsdriven verksamhetsutveckling
En viktig insikt är att det är i vårdensvardagsom den storaomställningentill en effektiv
och näravård skaskei praktiken.Förändringarsom testasoch etablerasbehöverutgå
från patienternasperspektivoch befolkningensbehovför att förbättraresultatenoch öka
värdet.
RegionUppsalahar redanen stark kunskapskultur,menkompetensenkring omsättning
av kunskapoch strukturerför systematisktförbättringsarbeteoch förnyelsearbeteär inte
lika framträdandeoch saknasi vissafall. Det finns mycketatt vinna på att stärka
struktureroch kompetenserför hur kunskapomsättsi praktiken. Ett arbeteför att bli bättre
på att bli bättre.
Förslag
Initiera ett regiongemensamt
programför att bli bättrepå att bli bättre.Ge
regionkontoretshälso- och sjukvårdsavdelningi uppdragatt driva arbetet
tillsammansmedsamtligahälso- och sjukvårdsförvaltningaroch inkludera
privata aktörerpå ett relevantsätt
Dagensprogramrådstrukturutvecklasför att matchaden nationellastrukturen
och det behovsom finns för andraområden(se bland annatavsnittet om
specialistinsatser
i den näravården).Arbetetbör skei samverkanmed länets
kommuneri de delar som berörbäggehuvudmännen
Säkraprimärvårdensinf lytandei programrådsstrukturen
Regionkontoretshälso- och sjukvårdsavdelningoch HR-avdelningfår i uppdrag
att utvecklaledarskapsstöd
utifrån ledaresbehovmed fokus på kompetensi
förändrings- och förnyelseledning

6.3.1 Aktivt teambaserat patientprocessarbete
En viktig insikt är att det är i vårdensvardagsom denstoraomställningentill en
effektiv och näravård skaskei praktiken.Förändringarsom testasoch etableras
behöverutgå från patienternasperspektivoch befolkningensbehovför att förbättra
resultatenoch öka värdet.
Alla som arbetari hälso- och sjukvårdhar två uppdrag,delsatt görasitt ordinariearbete
och delsatt utveckladet arbeteoch det systemsom personalenverkari.
Förbättringskunskapens
fyra områdenär bra utgångspunkter(sefigur 21).
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Figur 21. ProfessorP Batalden& P Stoltz 1993,Socialstyrelsensföreskrift God vård – om
ledningssystemför kvalitet och patientsäkerhet
i hälso- och sjukvården,2006

Ett aktivt teambaserat
patientprocessarbete
är grundenför ett systematiskt
förbättringsarbete.
Resultatetför patienternabehöverständigtåterkopplas,analyseras
och diskuterasför att sedaninitiera teamarbeteför förbättringaroch för att minska
oönskadevariationer.Genomatt testanya arbetssättoch processersker ett kontinuerligt
lärandemed fokus på resultatenför patienterna.Det kräver i sin tur att kompetensoch
metodersystematisktbyggsupp för hur förbättringarskeri vårdensvardag,genom
samskapande
(co-production)mellanvårdensolika professioneroch patienteroch
anhöriga.Detta innebäri praktikenatt det inom varje verksamhet behöverfinnas
arbetssättför ständigaförbättringarutifrån resultatenför patienternaoch där patienter
aktivt involverasi arbetet.
I dialogersom förts underarbetetmed olika verksamheteroch professioner
framkommeratt det idag till stor del saknasdialogytoroch forum där samtligaberörda
aktörermöts över gränserför att lösavårdenspraktiskaproblemför patienternaeller
arbetartillsammansmed förbättringar.Det finns behovav fortlöpandesamtalom vem
somgör vad och vilken som är den bästaomhändertagande
nivån, BEON, för en viss
patientgrupp.Det handlarom hur specialistkompetens
inom alla professionerblir
tillgänglig för denmer näravården.
Ett sådant gränsöverskridande
arbetekan ocksådriva utvecklingenav det patientenkan
och vill görasjälv och stöd för egenvård.Det blir naturligt att involverapatienteroch
derasnärståendei arbetetoch ger möjlighet att stärkatilliten mellanpatienteroch deras
anhörigaoch vårdensprofessioner.
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I RegionUppsalapågårredanpatientprocessarbete
inom blandannatvärdebaserad
vård
på Akademiskasjukhuset,inom denoffentliga primärvårdenoch i det
regionövergripande
arbetetmedprogramråd.Det ger en god bas att byggavidarepå,
menför att få effekt behöverkompetensoch struktureri förbättringskunskapetableras
parallellt. Då kan sammanhållande
patientprocesser,
som utgårfrån patientensbehov,
utvecklasöver verksamhets
- och organisationsgränser
och få större genomslag i
praktiken.Detta ger ocksåmöjlighet att ensaoch rensadeninformation som behöver
flöda mellanolika processteg.En struktureradvårddokumentationär en förutsättning
för att förbättraåterkopplingenav resultattill vårdensverksamhete
r och team.
I en effektiv och näravård är primärvårdenbasenoch står därför i centrumav
förändringen. Det blir därför strategisktviktigt att stärkaprimärvårdens
utvecklingsförmågaoch förnyelsekraftpå flera sätt.Myndighetenför vårdanalysrapport
En primärangelägenhet,
2017har tre rekommendationer
varaven är att stärka
primärvårdensutvecklingskraftoch skapaförutsättningarför lärande.I RegionUppsala
har detsammakonstateratsi arbetetmed primärvårdensroll i framtidenshälso- och
sjukvård.
I dettasammanhang
blir det relevantatt nämnaatt primärvårdenunder2017 för första
gångenfått tillgång till de kliniska resultatenför patienternagenom
PrimärvårdsKvalitet.Nationellt kliniskt kunskapsstödär ett gemensamtsätt i Sverigeatt
tillh andahållaprimärvårdensmedarbetarebästatillgängliga kunskap.Att samtidigt
stärkaförmåganoch kompetensenför förbättringsarbetekommeratt vara strategiskt
viktigt.

6.3.2 Kunskapsstyrning
Den viktigasteförändringenär alltsåden som sker i vårdensvardag.Vårdensvärde
skapasi teamettillsammansmed patientenoch dennesanhöriga.Stödetoch styrningen
från alla andradelaroch nivåeri vårdensorganisationbehöverocksåutvecklasför att på
bästasättstöttadenförändringenoch det värdeskapandet,
genomen utvecklad
kunskapsstyrning.
Utgångspunktenär att bästamöjliga kunskapskafinnas tillgänglig vid varje möte och
kontaktmellan vårdpersonaloch patient.Kunskapsstyrningen
är den infrastruktursom
bidrar till att utvecklaett lärandesystemoch har delkomponenterna
kunskapsstöd,stöd
till uppföljning och analyssamtstöd till verksamhetsutveckling
och ledarskap.I
praktikenhandlardet om att ha styr-, stöd- och ledningsprocesser
som utvecklar,
samordnaroch sprideranvändningav bästamöjliga kunskapi syfte att förbättra
resultatenför patienterna.
Under2017har Sverigeslandstingoch regionerantagiten gemensamvision - Vår
framgångräknasi liv och jämlik hälsa– Tillsammansgör vi varandraframgångsrika
,
och bestämtsig för att utvecklaen gemensamnationell struktur för kunskapsstyrning.
(Sverigeskommuneroch landsting,2017)Det gemensamma
ställningstagandet
syftar
till att få ökat fokus på omsättningav kunskapän som hittills att producera
kunskapsunderlag.
De kunskapsunderlag
som nu ska tasfram ska varaanvändarvänliga
och lättillgängliganär vårdensprofessioneroch patienterbehöverdem,gärnai en
intelligent form av beslutsstöd.Patientmötetskasedankunnafölj as upp och analyseraspå
såväl individ somgruppnivå.
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RegionUppsalahar mycketatt vinna på att ha en hög ambitionvad gäller återkopplingen
av patienternasresultatför att underlättaförbättringsarbetet.

Den gemensamma
nationellasatsningenpå kunskapsstyrninghandlarom att skapaett
lärandeoch stödjande systemför hälso- och sjukvårdendär:
Bästatillgängliga kunskapanvändsi varje enskilt patientmöte
Patientmötetföljs upp och analyseraspå såvälindividnivå som på gruppnivå
Ny kunskapsnabbtkan omsättas,och ny kunskapgenererasoch systematiser
as
Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden
tillsammansmed
patientenär en del av vardagen
Det är enkelt att arbetakunskapsbaserat

Figur 22. Samspelför ökadkunskapsstyrningmellanmikrosystemoch mesosystemnivån.
Bilden ingår i rekommendationtill landstingoch regionerom etableringav en sammanhålle
n
strukturför kunskapsstyrning,
Sverigeskommuneroch landsting, 2017

Figurenovan illustrerarhur olika nivåeri vårdensorganisationhar olika roller och
behöversamspelai fungerandekunskapsstyrning.RegionUppsalahar mycketatt vinna
på att ta stöd i det nationellaarbetetoch samtidigtutvecklasin roll på den egna
ledningsnivån,ibland kallad mesonivån,för att bättresamspelaoch stödja
mikrosystemendär vårdensvärdeskapas. Detta är ett långsiktigtarbetesom kan ge
storautväxlingari resultatenför patienterna.Liksom i de landsting/regioner(Jönköping,
Kalmar, Östergötland)som ofta ligger högt i resultatenför patienternai nationella
jämförelserkan RegionUppsalastärka kompetensenkring omsättningav kunskapoch
strukturerför systematisktförbättringsarbete
. De landstingsom har godaresultat
rörandekvalitet har ocksålägrekostnader.
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Figur 23. Hälso- och sjukvårdoch övergripandeeffektivitet, samband
et mellanresultatoch
kostnader
, Sverigeskommuneroch landsting,2016

RegionUppsalahar redanen stark kunskapskultur,men kompetensenkring omsättning
av kunskapoch strukturerför systematisktförbättringsarbeteoch förnyelsearbeteär inte
lika framträdandeoch i vissafall saknasde. Det finns mycketatt vinna på att stärka
struktureroch kompetenserför hur kunskapomsättsi praktiken.Ett arbeteför att ” bli
bättrepå att bli bättre” .
En strategiskdel är att få till ett sammanhållande
utvecklingsstöd för primärvården/nära
vårdensutvecklingoch innovation.För att bli effektivt behöverutvecklingsstödet
anpassas
utifrån lokala behovoch utmaningar.Idag är stödetmer uppbyggtutifrån vad
somska förbättrasän utifrån de samladebehovsom en vårdcentral har av
utvecklingsstöd.Tänk dig en vårdcentralsom har lite mer än näsanöver vattnetoch där
de identifieratföljande:
-

”Många av våra listade är sjukskrivnaför psykiskohälsa,de flesta av dessaär
kvinnor. Vi har långa köer för första bedömning.
”
”Vi har inte tidigare jobbat systematisktmedförbättringsarbeteoch
ledningsgruppenfunderarpå om vi kommeratt klara av detta.”

Vart skadennavårdcentralvändasig? Det finns idag separatstöd för psykisk ohälsa,
hälsofrämjandesjukdomsförebyggand
e, rehabiliteringvid sjukskrivning,
patientsäkerhet,
e-hälsa, tillgänglighetetc. Verksamheterna
behöverstöd från flera
sakområdenoch samtidigtkunnabyggaupp sin kompetensi förändringsledning.Idag
skiftar kompetensoch erfarenheti ledningoch stöd för förbättringsarbetei såväl
verksamhetersom stödfunktioner.
Det behöverfinnasen strukturoch ett strategisktstöd för förbättringoch förnyelseför
primärvårdenför att klara omställningsarbetet
och utgåfrån behovi befolkningoch
patienter.
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6.3.3 Kompe tens och kapacitet för förändrings - och
förnyelseledning
Ledarskapets
roll underen omställningsom dentill effektiv och näravård kan inte
överskattas.Kompetensoch kapacitetför förändringsledningdär resultatetför
patienternaär i fokus samtatt leda och driva utveckling i komplexitetär
kunskapsområden
som behöverstärkaspå alla nivåeri RegionUppsala.
Cheferoch ledarebehövervar engagerade
i resultatenför patienternaoch ständigt
efterfrågaoch föra dialog om dem.Det kan skegenomatt sättatydliga
patientfokuserade
mål och sedansystematisktfölja upp och ge återkoppling.De handlar
ävenom att skapaförutsättningarför systematisktförbättringsarbeteoch innovation.
Hälso- och sjukvårdenär ett komplext systemmed mångaaktörersom samtidigt har
olika huvudmän. För att leda systemetbehöverdelarnasamspela.Resultatetoch värdet
av helhetenär en konsekvensav samspeletmellan delarna - inte summanav delarna.I
komplexasystembör stor frihet gesi valet av angreppssätt
och genomförande
. De olika
aktörernakan välja att görapå mångaolika sätt,och ändanå målen.
Kompetensi förändringsledningstöttasidag främst inom vissainsatsområden
exempelvispatientsäkerhet
och genome-tjänstelyftet.Det krävs ett genomgripandestöd
för förändringsledningsom en del av ordinariestöd för cheferoch ledare,inte bara
stödkopplat till särskildautvecklingsinsatser.
Det finns idag andramöjligheterän tidigare att driva utveckling,till exempelgenomatt
användadigitala arenorför att knyta ihop olika förbättringsnätverkeller involvera
patienteroch invånare. Ledarskapför att förnyelsehandlarocksåom att provasaker
somkanskeinte alltid lyckas,att vågamisslyckasför att nå kunskapoch utveckling.Det
kan bland annatske genomatt ge utrymmeoch stöd för innovatöreri organisationen,att
bättreta vara på ”vårdensradikaler”.

6.3.4

Tjänsteutveckling och innovationsstöd

Hälso- och sjukvårdenär i sin grundinte en produkt utanen tjänst.Vård är ingenting
somgesutan vårdensresultatär summanav vad såvälvårdensom patientengör
tillsammans.Resultatetför patientenär det vårdenåstadkommertillsammansmed
patienten.Det gör att tjänsteinnovationoch servicedesignär centralt i hälso- och
sjukvårdensutveckling.
Sverigeskommuneroch l andsting(SKL) har tillsammansmeden forskargrupp
undersöktbehovoch beteendeni kontakt medvårdenblandden svenskabefolkningen
(referens).Resultatetkan delasin i fyra grupper.Syftet är inte att dela in människori
fack, utan att verksamhetenskautformasför att möta olika gruppersbehovpå ett bättre
sättän tidigare. Dettasynsättkan ge inspirationoch sätterord på dentysta kunskapsom
vårdensmedarbetarehar. Här finns en drivkraft för nytänkandeoch innovation att ta
tillvara på.
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Figur 24. Fyra grupperav behovoch förväntningar, Sverigeskommuneroch landsting,2017

Innovationsmetodiksåsomservicedesignhjälpertill att hitta nya sättatt tänkaoch få en
djupareförståelseför vad som skaparvärdeför befolkning och patienter. Metoderna
utgårfrån användarens
behovoch upplevelsermen lyfter ocksåfram medarbetarnas
och
utförarnasperspektivpå utmaningarna.Metodernafokuserarpå att förståoch skapa
empatiför de som berörsav en utmaning.Det ger insikter om invånarnasverkliga
behov. Alla arbetar tillsammansi en kreativ och engagerande
processoch tar
tillsammansfram idéer och testar om de fungerar.Processengör det lättareatt fokusera
på att lösa”rätt” problemoch slutagöradet som inte efterfrågas.

Figur 25. Innovationsguide
n, Sverigeskommuneroch landsting,2017

I RegionUppsalafinns en strukturmedkompetensför innovation,Innovation
Akademiska.Här finns potentialatt fortsättabyggakompetenseroch kapacitetävenför
tjänsteinnovation.Under 2018drivs ocksåett projekt – innovationsguiden– i samarbete
medUppsalaKommun med fokus på primärvård/näravård.

Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018

72 (92)

6.4 Kompetensförsörjning

och nya kompetenser

En effektiv och näravård 2030 innebäratt vårdensprofessionerkommerha delvis
nya arbetssättän idag. Det innebäratt vem som gör vad kommeratt kommaatt
ändras.RegionUppsalabehöverförberedaför att ta in nya kompetenseri den
framtidavården.En större andelav den verksamhetsförlagda
utbildningen(VFU)
behöverskeutanförsjukhusenför samtligayrkeskategorier.Kärnkompetenserna
behöverutvecklasför alla professioner,exempelvispersoncentrerad
vård,
samverkani team,förbättringsarbete,digitala arbetsmiljöer.Ett annatviktigt område
är rekryteringav ledareoch cheferi förbättringskompetens
samtvidareutbildningav
befintliga ledareoch chefer.
Förslag
Regionkontoretshälso- och sjukvårdsavdelningoch HR-avdelningfår i
uppdragatt inleda en framtidsdialogmed professionsföreningar
och fackliga
förbund
RegionkontoretsHR-avdelningfår i uppdragatt aktivt driva på utvecklingen
av verksamhetsförlagd
utbildning utanförsjukhus.
Omgåendestartaett arbetemedatt utbilda, vidareutbildaoch
kompetensutveckla
befintlig personali teamkompetens
och teamarbeteför
att möjliggöraförändradearbetssätti framtiden

Vem som gör vad kommersannolikt att ändrasoch utvecklasi denframtidanära
vården. Vad kommerden digitala kollegani teametatt ha för roll och hur påverkardet
arbetsuppgifterför de övriga som ingår i teamet?Brister på vissakompetensereller
andraförutsättningarkan ocksåkomma att bidra till utvecklingenav nya arbetssättoch
roller. Andra sakersom kan påverkaarbetssätten
är inriktning mot att samtidigtta hand
om bådedenpsykiskaoch fysiskahälsaneller att primärvårdenfår ett mer
hälsofrämjandeuppdrag.
Ett gott exempel på en sådanomställningfinns inom tandvårdensom sedanmångaår
tillbaka har genomförtnya arbetssätt(kompetensväxling
) såatt tandhygienisterna
idag
ansvararför arbetsuppgiftersom tidigareutfördesav tandläkare.Tandvårdenhar också
gått från ett mer reaktivt arbetssätttill att arbetamer förebyggandemed ett lyckat
resultat.Förändradearbetssättoch kompetensväxlingbör utvecklasvidare i
framåtsyftandedialogformmed fackliga- och andraprofessionsföreträdare
tillsammans
medrepresentanter
från RegionUppsala.
De kompetenseroch roller som behövsi framtidenseffektiva och näravård kan vara
helt andraän idag. I South CentralFoundationi Alaskahar exempelvisen
koordinerandefunktion inrättatssom ingår i huvudteametkring patienten.Utifrån
behovenetablerasredanidag nya funktioner,som rehabiliteringskoordinatorer
och
samordningssjuksköterskor
(i andralandsting). Exempelpå kompetensersom till
exempelinte tidigarefannsinom primärvårdeni RegionUppsalaär psykologer,
kuratoreroch apotekare
.
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Kärnkompetenser,
det vill sägakompetensersom behövsoavsettprofessionstillhörighet,
har beskrivitsgemensamtav flera nationellaprofessionsföreningar
, som ocksåverkar
för att de kommermed i grundutbildningarna.Dessakärnkompetenser
är bland annat
personcentrerad
vård, samverkani teamoch förbättringskunskap.
På senaretid lyfts
ävenförmåganatt arbetai nya vårdmiljöer med digitala verktyg.
Kompetensenatt arbetai teamoch dessasroll i relationtill patientersom ofta vill och
kan vara aktiva medskapare,
kommeratt varaavgörande i en kontinuitetsbaseradvård.
SouthCentralFoundationi Alaskabyggersin relationsbaserade
vård kring
tvärprofessionellavårdteam.

Figur 26. Bilden är en fri översättningtill svenskabenämningaroch visar hur SouthCentral
Foundationi Alaskafördelatkompetensoch resurssattsina vårdteamnärmastbefolkningen

Det tvärprofessionellaperspektivetpå vårdenstärksalltmer. I delbetänkandet
God och
näravård föreslåsen mer behovsbaserad
vårdgarantiför samtligalegitimerade
yrkesgrupperi primärvården.K ontaktmed vårdcentralen skafortfarandefås samma
dag, men den medicinska bedömningen ska vara genomfördav legitimeradyrkesgrupp
inom tre dagar.Dennamedicinskabedömningkan baseraspå ett fysiskt besökeller en
distanskontakt såsomett digitalt vårdmöteeller en telefonbedömning.En sådan
förändradvårdgarantiskulle innebärabådeen utmaningoch en möjlighet att nyttja
kompetensermer relevant.
I framtidenseffektiva och näravård kommerpatienternai störreutsträckningatt finnas
utanförsjukhusen.Det innebäratt en störreandelav denverksamhetsförlagda
utbildningenkommeratt förläggasdär för alla yrkeskategorier.Genomfortsatt
utvecklingav akademisktprimärvårdscentrum
och en utveckladvårdstrukturmedbland
annatvårdcentrumkan dettaförberedasväl.
Cheferoch ledaremed förbättringskompetens
behöverrekryterassystematisktför att
klara dentransformationav vårdensom skatill för att bli effektiv och nära.Region
Uppsalabehöveraktivt stärkaoch stödjabefintliga cheferoch ledarei denna
kompetens.
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Ett hinder för omställningentill en effektiv och näravård 2030 kan vara tillgångentill
bristyrken, främstinom primärvården, som skautvecklastill baseni den näravården.
Dettahandlarframförallt om specialister i allmänmedicinoch distriktssköterskor
.

6.5 Forskning för en god och nära v ård
I Uppsalafinns en lång och framgångsriktradition av klinisk forskning,som främst
utgåttfrån specialistvårdensom bedrivspå sjukhus.I framtidenkommerbetydligt
fler patienterdiagnostiseras
och behandlasi den näravårdenoch därför behöver
möjlighetentill forskningdär patienternafinns säkrasoch stärkas.
Förslag
Löpandeuppföljning och eventuellkompletteringav finansieringav
akademisktprimärvårdscentrum
samtakademiskavårdcentraler
I samarbetemed kommunernautredamöjligheternaatt startaett akademiskt
särskiltboende/hemsjukvård
Etablerasamarbetemedforskningsmiljöerför policyforskningoch
förbättringsvetenskap
RegionUppsalabjuderin forskarmiljöerför framtidaföljeforskningav
omställningsarbetet
till en effektiv och näravård
För en forskningsintensivregionsom Uppsalaär det av störstavikt att det samlade
sjukvårdssystemet
ska varatillgängligt för forskningoch därmedbetraktassom ett
akademisktsjukvårdssystem.
Alla patientersom sökervård i RegionUppsalaskautgöra
en potentiell källa för forskning.Ett stöd för att möjliggöradet är ett aktivt deltagandei
befintliga kvalitetsregister.
Under2018har primärvårdsdirektören
fått i uppdragatt byggaett akademiskt
primärvårdscentrum
med två tillhörandeakademiskavårdcentralerför att stärka
framtidaforskning,utvecklingoch utbildning. Idag finns en budgetrampå fem miljoner
kronor och diskussionpågåratt öka den för att förstärkaverksamheten.Erfarenheter
från andraregioneroch landstingsom inrättatakademiska vårdcentralervisar att det
behövsen långsiktig investeringför att forskningsmiljönskaväxaoch attraheraexterna
forskningsanslag.
Det innebäratt RegionUppsalalöpandebehöverfölja upp om
finansieringentill en akademiskuppbyggnadav primärvårdsforskningär tillräcklig
eftersomexternfinansieringbyggerpå att forskningsmiljönhar tillräckligt stor volym.
Det statligastödettill klinisk forskninggenomALF -medelär ett exempel.Idag bygger
fördelningen av ALF -medeli ALF -regionUppsalapå denbefintliga volymen av
forskningsaktiviteter,det vill sägaantaletexamina,vetenskapligapublikationeroch
erhållnaexternaforskningsmedelsom en verksamhetuppnåttsamtvilken
forskningsstödjande
struktur en verksamhethar. Med forskningsstödjande
struktur
menasnärvaroav forskandepersonal,allt från doktorandertil l professorer.En
forskningsmiljöunderuppbyggnadär därför beroendeav andramedelinnan dessa
forskningsaktiviteteroch strukturen kan presentera
s. Under2017fördeladesav den
anledningenenbarttvå miljoner kronor till primärvårdenav totalt 210 miljoner kronor
fördeladeALF -medeltill regionen.
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En annandimensionav primärvårdsforskningär att det är andrapopulationeroch
perspektivsom studerasi förhållandetill forskningsom bedrivspå ett
universitetssjukhus.
Exempelvisär hälsofrämjandeinsatserav stor relevansatt studera.
Diagnoseroch sjukdomarpå primärvårdsnivåkan te sig annorlundaän inom
specialiseradvård. Exempelvis kan depress
ion vara livshotandepå specialistnivå,men
någotsom behöverhanterasi ett vardagsperspektiv
på primärvårdsnivå.
Helhetsperspektivet
är mer påtagligtför dem som arbetaroch studerarpå
primärvårdsnivå.Exempelvisdiagnosticerar,behandlaroch studeraren kardiolog
sjukdomenhjärtsvikt medanallmänspecialistkollegan
bedömeroch studerarhjärtsvikt
somen av flera av patientensdiagnoser.Primärvårdsforskningen
bidrar därför med ett
komplementärtkunskapsperspektiv
i förhållandetill forskningsom bedrivs på ett
universitetssjukhus.
Det innebäratt vetenskapligafrågeställningarbehöverformuleras
annorlundaoch den vetenskapligainriktningenoch kompetensenbehöveren annan
breddpå primärvårdsnivå.
Den här utredningentydliggör behovetav att stärkaden näravården, bland annatgenom
tillkomsten av vårdcentrum. Den pågåendeutvecklingenatt etablera
primärvårdsforskningbehöverdå kopplasihop med den utflyttadespecialistvårdensom
kommeratt skei den näravården.I ett vårdcentrumkommerde olika slutenvårds
- och
primärvårdsperspektiven
att mötas, vilket skapar en potentiell kreativ arenaför nya
forskningsperspektiv.
För att kunnaskapadet mötet behöverförst ett akademiskt
primärvårdscentrum
etablerasig för att sedani nästastegta klivet att samordnasig för
forskningsom bidrar med kunskapför en effektiv och näravård.
Ett akademisktsystemtänkande
innebäratt alla möteni vårdenutgör en potentiellkälla
för patientnäraforskning. En växandedel av hälso- och sjukvårdenutförs i
kommunerna.Det är angelägetatt ävendennadel av vårdeningår i ett akademiskt
sjukvårdssystem.
Utredningenföreslåratt tillsammansmedkommunernautreda
möjligheternaför ett akademisktsärskiltboendeeller akademiskhemsjukvård.Region
Uppsalamednärhettill Uppsalauniversitetbordeha mycket godaförutsättningaratt
varablandde förstai landetsom inrättaren akademiskhemsjukvård.Forskningknuten
till särskiltboendeoch/ellermobila teamkan innehållasåvälmedicinskasom sociala
och beteendevetenskapli
ga komponenter.
” Det är framförallt social forskningsomhar en svagkoppling och behöversatsaspå.
Medelgår att styra. Vi bordekräva att det skavara tvärvetenskapligteller ha social
koppling.” (Röst från nämndenför kunskapsstyrning)
Omställningsar
betetför en effektiv och näravård där sjukhusetsspecialisterkommeratt
mötavårdcentralensoch kommunensmedarbetareär värt att studerai termerav
förbättringsvetenskap.Vad ställermötet för krav på kulturförändring,professions
förskjutningaroch praxis?En ökadsamskapadvård mellan professionellutövareoch
patientoch dessanhörigaär ocksåviktigt att studeraför att öka kunskapom hur
involvering och delaktighetkan öka kvalitetenav vården.Effekter av utökadegenvård
medstöd av digitala verktyg är ett spännandeområdesom behöverstuderas.
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Omställningsarbetet
väckerävenfrågor inom policyforskning. Vilka konsekvenser
uppstårav förändradeersättningsmodell
er i relation till målet att uppnåen jämlik vård?
Gör invånarnainformeradeval i sin ”egenstyrning” av vården?Kan nya styrmodeller
uppnåett mer tillitsbaserathälso- och sjukvårdssystem?
Hur slår det fria vårdvaleti
förhållandetill hälsouppdragoch områdesansvar?
RegionUppsalakommeratt bjuda in forskarmiljöertill dialog om hur ett framtida
samarbetekan etablerasför att studeradet kommandeomställningsarbete
t mot en
effektiv och näravård. Följeforskningunderomställningsprocessen
kan bidra med
lärdomunderresansgång.

6.6 Utvecklad s ty rning och uppföljning
6.6.1

Invånar perspektiv

Invånarnai länetär i egenskapav skattebetalare
vårdensytterstauppdragsgivare.
Invånarnastyr ocksåvårdeni sambandmedlistningenvid en vårdcentralinom
ramenför valfrihetssystemet.
Förslag
Av kontinuitetsskälbör listning i förstahandske på läkare, menvik ten av
teamkontinuitetmåstebetonassärskilt
Den nyligen inrättadelistningenför invånaresom inte aktivt listat sig behålls
enligt nuvarandemodell
Utvecklainformationentill länetsinvånare
Utifrån ett arbetsmiljöperspektivbör ett listningstakövervägaspå sikt och
antaletval maximerastill två val per kalenderåroch invånareför att ge
hälsocentralerna
rimliga planeringsförutsättningar
När det gäller dennäravårdenutövasstyrningen främst genomvårdvalet för
vårdcentralerna
. Genomatt välja vårdcentrallistas patientenidag på själva
mottagningenoch på vissavårdcentralerkan individen lista sig på enskildaläkare.Från
och med 2018sker ävenlistning av invånaresom inte aktivt listat sig.
Utredningen föreslår genomgående
listning på läkare.K ontinuitetär en av de absolut
viktigastefaktorernaför att åstadkommaen god och effektiv näravård och ett system
somlistar på individuella läkareskulle bättrekunnatillgodosekravet på kontinuitet.
Dessutom tyder mycket på att invånarnaönskarkunnaidentifiera”min doktor”. Länder
i vår omgivningsom har betydligt effektivareprimärvårdssystemmedbättre
tillgänglighethar genomgående
listning på läkare.Kontinuitet är självklart mest
betydelsefulltför patientermedkroniskasjukdomar,menutredningenönskarframhålla
att kontinuitetär en effektivitetsfaktorävenför sällanbesökare
och de flesta
sällanbesökare
blir förr eller senaremer frekventabesökare
. Att då ha en redan
etableradrelationär en kvalitetsfaktor.Under en period framöverkommerdock inte
behovetav fast läkarkontaktför alla kunnatillgodosesoch då bör personermed
komplexabehovprioriteras.
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Utredningenönskardock framhållaatt kontinuitethandlarom teamkontinuitet.
Kontinuitet har lika stor betydelseför alla yrkesgrupper;sjuksköterskor,sekreterare,
psykologer,kuratorer,fysioterapeutermed flera. Att varalistad på läkareinnebäringen
garantiför att det är just läkarensom patientenfår kontakt med.Patienten får kontakt
mednågoni teamet, och vem det blir är upp till teametoch utifrån valt arbetssättatt
avgöra.Den tilliten till vårdensanställdabör finnas istället för att detaljstyravem
patientenfår kontakt medi olika situationer.

Listning för invånaresom inte gjort ett aktivt val föreslåsbehållas enligt nyligen
inrättadmodell. RegionUppsalabör dock aktivt med informationsinsatserpåverka
invånarnaatt lista sig. Sjukvårdsystemet
blir effektivaremed en hög aktiv listningsnivå.
RegionUppsalabehöverutvecklainvånarnas underlagför val. Ett transparentunderlag
för val påverkarförtroendetför vårdenpositivt. Det kan handlaom tillgänglighet,
geografiskbelägenhet,kompetensoch närliggandeandrasjukvårdsinrättningarmed
mera. Det har ofta framförtsönskemålom medicinskaresultatsom underlag.En
svårighetär att det statistiskaunderlagetpå hälsocentralsnivå
ofta är för litet för att ge
signifikantaskillnader.Dessutompåverkasresultatenav faktorer som exempelvis
socioekonomi, som vården har svårt påverka.Det finns behovav att utveckla
informationen till invånarnaom vägarin i vårdenoch om hur systemetser ut och
fungerar.
En frågasom tagits upp av flera aktörerär huruvidainvånarnafritt skakunnalista om
sig. Utredningenanseratt det finns skäl att begränsaantaletomval. Hälsocentralerna
behövergodaplaneringsförutsättningar
och ständigomlistningmotverkardettaävenom
det rör sig om ett fåtal individer. Omlistningåstadkommerdessutomökad
administration.En god och effektiv näravård byggersomtidigareframhållits på ett
fungerandesamspelmellan patientenoch personalen.Det är rimligt och i invånarnas
intresseatt personalenhar rimliga planeringsförutsättningar,
samtidigtsom vissakrav
ävenskulle kunnaställaspå invånarna/patienterna.
Påsikt anserutredningenatt max två
val per kalenderårär en rimlig nivå. Rimliga förutsättningarhandlarocksåom
listningstak.Av sammaskäl som angivitsför omlistning talar starkaskäl för
listningstak.Utredningenhar dock inte haft möjlighet att analyseralämplig nivå.
Troligen krävsett successivtinförandei takt med ökad tillgång till allmänläkareoch en
alltmer utbyggdprimärvård.
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6.6.2

Övergripande styrning och uppföljning

För att kunnauppnåen effektiv och näravård i framtidensRegionUppsalabehöver
styr- och ledningssystemutformaspå ett sådantsättatt det underlättaroch ger
förutsättningarför den nya nivåstruktureringenatt utvecklasoch fungera.Det
regionövergripande
analys- och uppföljningsarbetetbehöverstärkasoch utvecklas
för att kunnafölja att målbildenför en effektiv och näravård 2030successivt
uppnås.
Förslag
Grundenför uppföljningenav den näravårdenbör varadialogbaserad
Utveckladet övergripandeanalys- och uppföljningsarbetetkring
befolkningsprognoser
och hälsolägeti befolkningen
Ta fram systemindikatoreri samverkanmedkommunerna
Utvecklaprincipernaför en mer tillitsbaseradstyrning. Utsepersoni central
förvaltning med uppgift att slå vakt om principernaför tillitsbaserad
styrning.
Ett pragmatisktutformat ”mjukt” remisskravtill sjukhusens
akutmottagningarbör införasnär akutverksamheten
inom dennäravårdenär
fullt utbyggd.
Följa den nationellautvecklingenoch utvärderingenavseendeavgiftsfrihet
till primärvården.

Enligt Tillitsdelegationen(dir. 2016:51)syftar en mer tillitsbaseradstyrningoch ledning
till att öka kvaliteteni offentligt finansieradetjänstergenomatt öka tilliten till brukare
och brukarmötandeyrkesgrupper.De metodersom användshar utvecklatssom svar på
en växandekritik mot utvecklingeni den offentligt finansieradevälfärdssektornunder
senareår, bland annaten växandeadministrativbörda,stelbentastruktureroch en
arbetsdelningoch formalismsom gör det svårt att hjälpamedborgaremed komplexa
behov.
Dagensdetaljstyrninghar troligen till stor del uppkommitvia en omsorgom
skattebetalarnas
pengaroch medanledningav bristandekvalitet i vissafall . Ledningen
har önskatatt ge vårdgivarnaincitamentatt görarätt och dessutomincitamenttill
kostnadskontroll.Ordetkontroll har blivit viktigt, menmedfört känslanför
vårdpersonalen
att RegionUppsalasaknartillit för utövarna.Givetvis behöver
kontrollfunktionenuppfyllasenligt kraveni kommunallagen.Kontrollen är ävenviktig
för invånarnadå den skasäkerställaatt vårdgivarnaföljer lagaroch reglersamtatt den
medicinskakvalitetenär tillräcklig. Även patientsäkerheten
behöversäkerställas,liksom
att vårdenär effektiv och att det inte förekommer ekonomiskaoegentligheter.
Att i högregradvisa tillit i styrningenär en utmaning,eftersomsamhälletunderlång tid
utvecklatsmot mer detaljstyrning.Nästanreflexmässigtreagerarmånganär nya
indikatorerföreslåsoch nya krav ställspå rapporteringnär ett problemuppstår.Med
invånarnasbästaskerdettaäveninom RegionUppsala.
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Att tänkaannorlundaoch överlåtalösningentill personalsom verkarnärmast
patienterna/brukarna
innebären form av kulturell omställning.Detta förhållningssätt
ligger näralogiken bakomkunskapsstyrni
ngen.Ett förslagär att utseen ”tillitsgeneral”
somhar till uppgift att granskaalla förslag till förändringar/tillägg/kompletteringari
styrsystemen.Tillitsgeneralensuppgift blir att svarapå fråganom ett förslagtill
förändringär förenligt med ti llitsbaseradstyrning.
RegionUppsalabehöverge förutsättningarför vårdgivarnaatt mätaoch följa upp sina
resultatpå individ- och gruppnivå, exempelvisvia Primärvårdskvalitet
, samtkunna
jämförasig sinsemellan
. Att ta bort vissadetaljeradeuppföljningskraveller indikatorer
somgrundför ersättninginnebärinte att vårdenska mätasmindreän idag, snarastmer,
menmätningarnaär i förstahandtill för dem som arbetarnärmastvården, så att de kan
bli bättrepå att bli bättre. Underde senasteårenhar ersättningenför sjukhusvårdskett
genomanslagistället för diagnosrelaterade
grupper(DRG) och den målrelaterade
ersättningenhar nästanhelt tagits bort.
Utredningenföreslåratt uppföljningensker i dialogform på hälsocentralsnivå
minst två
gångerper år. I dialogenbör frågor kring tillgänglighet,läkemedelskonsumtion,
konsumtionav medicinskservice,listadepatientersslutenvårdskonsumtion,
medicinska
resultatmed meratasupp. Minnesanteckninga
r/protokoll bör föras. Dennaform av
uppföljning krävermedicinskkompetensoch läkemedelskompetens.
Inte minst landets
läkemedelskommittéerhar arbetatframgångsriktmed uppföljning i dialogform.
Kunskapsstyrningsutredningen
har nyligen föreslagitatt nuvarandeläkemedels
kommittéeravskaffasoch ersättsmedvårdkommittéer.Utredningensförslagligger i
linje med dennautveckling.
För att kunnafölja upp och analyseraom målbildenför en effektiv och näravård 2030
successivtuppnåsbehöveranalys- och uppföljningsarbetetsystematiskt
vidareutvecklas.Bland annatbehöverbehovsprognoser
för befolkningstillväxtoch
vårdbehovtasfram och görasanvändarvänligttill de lokala aktörersom möter
invånarnaoch patienterna.Inom ramenför projektethar en behovsanalyspåbörjats,men
ytterligareutvecklingsarbetekrävs.Det är av stor vikt att resultatenav analysernaoch
uppföljningarnabli r till ett reellt stöd åt och spridstill de verksamheteri länet som
behöverha fakta och uppgiftersomunderlagtill de lokala insatsersom behövervidtas.
Även verktyg för att analyserahälsolägetbehövertasfram och resultatenkring
hälsolägeti befolkningenbehöverföljas löpande.Det behövsblandannatanvändasi
syfte att få fram prevalensför de vanligastefolksjukdomarnakopplat till respektive
vårdcentral.Det kan ge en fingervisningom hur förekomstenav kroniskasjukdomarär
spridda i länet och i Uppsalasomtätort. Resultatetav Liv och hälsaung 2017 samt
besöksmönster
och vårdkonsumtionprimärvård/specialistvård
är andraunderlagatt
beaktai det fortsattaarbetetmed behovsanalyser.
Dessaanalyserär viktiga som
underlagför dialog i förankringsarbetet,såvälsom beslutsstödför lokalt hälsofrämjande
arbetesom för ledningoch styrningpå övergripandenivå.
Jämförtmed mångaandraländerkarakteriserasSverigeav försiktighetnär det gäller lite
hårdareoch tydligare styrningsom till exempel olika former av remisskravtill den
specialiserade
vårdeneller avgiftsfrihettill primärvården.Det senarefinns till exempeli
Danmark,som generelltansesvara ett föredömenär det gäller primärvård.
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Omställningentill ett sjukvårdssystem
som bygger på en effektiv och näravård kommer
sannoliktkrävatydligarestyrningav invånarnaskontaktermedvården.Utredningen
rekommenderardärför att införa remisskravtill sjukhusensakutmottagningarnär den
näravårdensakutverksamhetär utbyggdoch bemanna
d. Utredningenbedömeratt detta
bordekunnaskeomkring 2025när vårdcentrumi Knivsta och Bålstaär i drift och
akutverksamheten
inom den näravårdendärmedär fullt utbyggd.Remisskravetska
givetvis vara pragmatisktutformat.Ambulansgäller som remiss, liksom telefoneller
olika digitala kontaktvägar.
Patientavgifteranvändstraditionellt som styrmedel.Avgifterna för vuxna till öppen
vård vid sjukhusenär högreän till primärvården.Barn och patienter>85 har
genomgående
avgiftsfrihet.Erfarenhetertyder på begränsadeffekt av avgifter som
styrmedel.En orsakär sannolikthögkostnadsskyd
det. Ett landsting,Sörmland, har
infört avgiftsfrihettill primärvården2017. Antalet besökstegmed cirka tre procent
utöversedvanligökning om cirka två procent. Besökenökademestför kvinnor 70-80
år. Erfarenheternaär såledesbegränsade
i Sverige.Fördelenmed avgiftsfrihetär att det
ger ett tydligt budskapom önskadprioritering ur ett systemperspektiv.Detta behöver
vägasmot nackdelarfrämsti form av uteblivna intäkter.Det finns all anledningatt följ a
erfarenheterna
i Sörmlandoch eventuellaefterföljare.
En framtidamålbild behöverföljas upp och återkopplastill samtligaberörda,som är
medoch lederoch driver utvecklingen.Uppföljningenbehöverutvecklas och då
målbildenmed en mer näravård byggerpå samverkanoch samspelmellan olika aktörer
behöverindikatorertasfram som speglarsystemeti sin helhetoch ger en bild av vilka
delari systemetsom behöverutvecklasoch förbättras.
Det behöverävensesöver hur valfrihetssystemoch upphandlingari framtidenskaske
såatt styrningenoch ledningenav privata utförarekan skepå ett enkelt och effektivt
sättmedtydlighet och långsiktighetför privata aktörer.SamtidigtbehöverRegion
Uppsalasom huvudmanför hälso- och sjukvårdeni länetsäkerställaatt den vård som
bedrivs,oavsettägarform,ingår i ett helhetssystem
för en effektiv och näravård, där de
olika delarnasamspelarför invånarnasbästaoch bidrar på ett långsiktigthållbartsätt.
Dessutom bedriverkommunernaen stor andelav hälso- och sjukvårdoch även
kommunernaanlitar privatautförare,vilket innebärmångaolika systemsom ska
koordinerasutifrån en helhetssynpå individen och utifrån att gemensamma
resurser
behövernyttjas på bästasätt.
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6.6.3

Styrning av hälsocentraler inom valfrihets systemet

Styrningenav de framtidahälsocentralerna
behöverutvecklasså att den blir baseni
den näravården.Det behövsmindredetaljstyrningoch mer tillitsstyrning med stora
inslagav dialog och löpandeuppföljning. Dessutombehöverstyrningentydliggöra
och ge förutsättningarför att aktörernaskakunnaklara sitt hälsouppdrag.
Förslag
Hälsocentralernas
styrdokumentsesöver i sin helheti syfte att minska
detaljstyrningen
Ersättningssystemet
behöverförenklasoch successivtgå mot ökadkapitering
grundatpå CareNeedIndex (CNI)
Någrafå procentkan användasför kvalitetsfaktorerkring tillgänglighetoch
kontinuitet
Konstruktionenför kostnadsansvar
bör sesöver. Övervägsom ett led i
tillitsbaseradstyrningminskatkostnadsansvar.
Vissa grundläggandetillgänglighetskravbör ställas
Barnavårdscentrals
- (BVC) och barnmorskemottagningsuppdragen
(BMM)
kopplastil l vårdvalhälsocentral
Vårdvaletföljs främstupp via dialogbaseraduppföljning

Förfrågningsunderlaget
för hälsocentralernaär ett av de viktigastestyrdokumenten.På
övergripandeprincipiell nivå anserutredningenatt det är viktigt att genomgående
förkorta och förenklastyrdokumentet.Det behövsmindre detaljstyrningoch mer
tillitsty rning. I enlighetmed vad som tidigareframhållits bör vikten av ett förebyggande
arbetssättframhållas.Primärvårdsuppdragetär ett hälsouppdrag.I hälsouppdraget
behövervikten av att arbetai tvärprofessionellateamöver organisatoriskagränser
framhållassärskilt.
Ersättningssystemet
behöverförenklasoch successivtgå mot ökadkapitering.
Kapiteringtillgodoserkravetpå tillit och ger utrymmeför att hitta innovativalösningar.
Hälsocentralenfår en summamedelsom de kan användapå bästasätt.Kapiteringens
storlek avgörsav ålderoch CNI (CareNeedI ndex). Eventuelltkan CNI behöva
kompletterasmed andrasocioekonomiskafaktorer.Kapiteringhar dessutomfördelenatt
denger kostnadskontroll.
Andelenbesöksersättning
behöverdärmedsuccessivtminskas, eftersomden inte
indikerareffektivitet, utan enbartproduktivitet, och inte ger kostnadskontroll.Med
modernteknik kommerdessutomvårdkontakteratt skepå mångaandrasättän genom
fysiskabesökoch då finns riskenatt det uppståren snårskog av olika ersättningsnivåer.
Även principernaför kostnadsansvar
behöverpå sikt sesöver för vårdverksamheterna
,
exempelvisansvaretför läkemedel, medicinskserviceoch utomlänsvård
. Nuvarande
systemmedrelativt strikt kostnadsansvar
indikeraratt systemet kommeratt kunna
missbrukasom inte utövarnasjälvabetalar för tjänsterna
, vilket kan tolkas som att det
saknastillit till utövarna.
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Eftersomutredningenrekommenderaren mer tillitsbaseradstyrning behöverRegion
Uppsalafölja utvecklingenoch utvärderingeni andralandstingoch jämförautfall inför
framtidavägval.Påsikt bör såledesfråganom l äkemedelbör förskrivassom en fri
nyttighetför förskrivareinom systemetutredas. Detta skulle dessutomkunnaspara
administrativaresurser.Även framgentskulle det dock behövaskompetensoch resurser
för att följa upp förskrivningarmed mera.
Medicinskservice,främstradiologi, fysiologi och kemiskalaboratorieundersökningar
skulle ocksåkunnaordinerassom en fri nyttighet.Liksom för läkemedelhandlardet om
möjlighet att sparain på administrativaresurseroch det handlarocksåom tillit.
Dessutom,enligt BEON-principen,kan medicinskservicesom fri nyttighetbidra till att
tyngdpunkteni det samladesjukvårdssystemet
förskjuts mot dennäravården, vilket är
önskvärt.Slutligenundviks en del av det ovärdiga” svartepetterspel
” som lätt uppstår
kring dyra undersökningardå det finns starkaekonomiskaincitamentatt försökafå
någonannanaktör i systemetatt ta utgiften, till exempelvia remittering. Även rörande
medicinskservicefinns det någotlandstingsom infört dennasom fri nyttighet och det
finns ävenhär möjlighet att följa upp dettainför framtidavägval.
Vissagrundläggandetillgänglighetskravbehöverkunnaställaspå primärvården.Inför
2019införs en behovsanpassad
vårdgaranti.Förberedelserinför dettapågårinom
RegionUppsala.Dessakrav bör kunnaskärpassuccessivtoch en rimlig ambition bör
varatelefon- eller digital kontakt sammadagoch vid behovbesöktill lämplig
personalkategorisenastnästföljande vardag.

6.7 Hållbara ekonomiska förutsättningar
För att skapaen hållbar ekonomi2030 behövsmer kraftfulla åtgärderenligt BEONprincipen.Det behövsävenmer förebyggandeinsatser.
Förslag
Successivresursöverföringfrån sjukhusbundenvård till näravård. Dettakan till
delarske genomutflyttning av vård från sjukhusenutan ändringav budgetansvar
och organisation.
När ekonomisktreformutrymmeoch riktadestatsbidragfördelasskaprimärvården
och dennäravårdenprioriteras.
Bevakaatt inte kortsiktiganödvändigabesparingarstår i konflikt medden
långsiktigaomställningenav hälso- och sjukvårdssystemet.
Övervägsom ett led i de starkaframtidaeffektiviseringskravenvid Akademiska
sjukhuseten genomgripandeanalysav det samladeframtidavårdplatsbehovet
i
regionen.

Allt talar för att hälso- och sjukvårdskostnaderna
kommeratt fortsätta att öka med
någoneller någraprocentper år på sammasättsom de gjort sedanårtiondentillbaka.
Det var baraundernittiotalskrisensom det uppstodett brott i dennatrend.Den
demografiskautvecklingenkommeratt sätta hård presspå kostnadsutvecklingen
samtidigtsom skattetrycketredanär högt. De medicintekniskametodernablir dessutom
allt fler, mer avanceradeoch kostnadskrävande.
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Ett sätt att mötadennautvecklingär denlångsiktigaomställningen av hela hälso- och
sjukvårdssystemet
som utredningen,Effektiv och näravård 2030,föreslår.
Utredningensförslaglöser inte kortsiktigabudgetproblem,mendet är utredningens
uppfattning att omställningenär nödvändigför att på längresikt minskakostnadstrycket
och begränsakostnads
ökningarna.Erfarenhetsmässigt
kommerRegionUppsalaatt vara
återkommandeberoendeav kortsiktigabudgetbesparingar.
Det är en stor utmaningatt
åstadkommadessakortsiktigabudgetbesparingar
utan att de ståri konflikt meddet
långsiktigaomställningsarbetet.
Omställningeninnebären långsiktig resursöverföringfrån sjukhusbundenvård till den
näravården.En väsentligdel av resursöverföringen
kan skegenom att sjukhusen,
främstAkademiska,tar ett störreansvarför vårdenutanförsjukhuset,i enlighetmed
förslageni utredningen.På såsättundviks en allt för utmanandeminskningav
sjukhusetsbudget.Det kommerdock inte varatillräckligt. Sjukhusetkommer att behöva
effektiviserasför att på sättfrigöra resurserför den näravården.En avgörandefrågablir
tillgångentill vårdplatser,den dyrasteresursen,där dagenshögabeläggninginnebären
ineffektivitet. Sannoliktkrävsen genomgripandeanalysöver det framtida
vårdplatsbehovet
i ljuset av att dennautredningföreslårökade antal vårdplatseri den
näravården,ökadeinsatserför vård i hemmetsamtstörre operationsvolymeri
Enköping.
I den här utredningenfinns ett antalförslagsom kan resulterai besparinga
r om de tas
upp i budgetarbetetde närmaste årenframöver:
1. Förenkladestyrsystem(seavsnitt 6.6.2) vilket medförminskadadministration
och möjli ghetertill reduktionav administrativpersonal.
2. Successivutbyggnadav akutverksamheti dennäravårdenmed åtföljande
reduktionav besökpå sjukhusensakutmottagningarmedförreduktionav
personalpå sjukhusen.
3. Färreinskrivningarav multisjuka personerpå sjukhusenfrigör resurserpå
sjukhusenoch minskarsannoliktvårdskador
.
4. Minskat antalvårddagarför utskrivningsklara frigör resurserpå sjukhusensom
kan nyttjas för att förbättratillgängligheteninom region- och länssjukvården
.
5. Nya arbetssätttill f öljd av digitaliseringfrigör resurser.
6. Rätt vårdnivåutifrån befolkningensbehovinnebäratt viss vård koncentrerasoch
att viss vård utförs nära, dvs utifrån bästaeffektiva omhändertagandenivå
(BEON)
7. Koncentrationav vissaverksamhetertill Enköpingmedför högreeffektivitet och
frigör resurser
En viktig princip och utgångspunktför att bromsakostnadsutvecklingen
trots krav på
ökat vårdutbud(befolkningstillväxtoch ökadeförväntningarfrån invånarna) är
tillämpning av utredningensförslagom strukturellaförändringarenligt BEONprincipen.Strukturellaförändringarkräverinvesteringoch därmed
omställningskostnader
för att kunnapåverkaså att systemetblir långsiktigt hållbart. Så
längedet inte finns lokala närvårdsplatser
går det inte att skriva ut patientertill ett
patientsäkertomhändertagandepå en lägrevårdnivå och därmedpå en lägre
kostnadsnivå
. Uppsalaär sämreän mångaandralandsting/regioneri landetvad gäller
utskrivningsklarapatienterpå sjukhus.Rikssnittetligger på 3,6 dygn och Uppsalaligger
på 7,7 (Väntetideri vården,2017).
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"Vi får inte ensut de multisjukatill kommunen,hur skavi då få ut demtill hemmen?"
(Röst från Akademiskasjukhusetsledningsgrupp)
Det pågårdock ett intensivt arbeteför att förbättrautskrivningsprocessen
tillsammans
medlänetsalla kommuneroch underåretsförsta månadersynsen förbättring.Arbetet
medatt förbättrasamverkanbörjar ge frukt. Frånen utprägladförhandlingskultur
behöverberördaaktörergå mot en samverkansk
ultur där länetssamverkansstrukturer
och en gemensamnärvårdsstrategi
läggergrundenför ett gott samarbetsklimattill nytta
för länetsinvånare.
Det ekonomiskalägetser dystertut vad gäller nyinvesteringarde kommandeåren.Om
RegionUppsalafortsätter ha en ekonomiskutvecklingsåsom den varit historiskt så
kommerregionenha ett underskott2025på mer än 1 miljard kronor. Om inget mer
genomgripandegörskommerden situationen seännusämreut 2030.Idag arbetar
Akademiskasjukhusetmedolika förändringar för att avlastadyra vårdplatserpå
avdelningarna,exempelvisdagvårdsverksamhet.
Det är lovvärt, men inte tillräckligt i
ekonomiskatermer. Kostnadsutvecklingen
kommerinte att bromsasi den takt som
behövsinför 2030 om RegionUppsalafortsätteratt förlita sig på alltför marginella
BEON-förändringar. Det paradoxalaär därför att det behövsinvesteringari
vårdcentrumoch närvårdsplatser
de kommande årenför att åstadkommaen långsiktigt
hållbarekonomi2030.
Ett annatstrukturelltinvesteringsbehov
för att kunnaomhändertaenligt BEONprincipenär digitaliseringav vårdtjänster(seavsnitt 6.2). Idag spenderarRegion
Uppsalahögasummorpå digitala vårdbesöksom bedrivsi annatlandsting,exempelvis
via Kry.se eller Min Doktor.se.2016 spenderades
drygt 1,164miljoner kronor och det
utökadestill 5,123miljoner kronor 2017.Statistik visar att det huvudsakligenär
individer från storstadsregioner
och områdenmed högresocioekonomisom sökerdessa
tjänster.RegionUppsalabehöverinvesterai digitala tjänsterför att kunnaerbjudahög
tillgänglighetoch kontinuitetför att återerövraförtroendethos de egnainvånarna.
Kunskapsunderlag
visar att hög kontinuitet och hög tillgänglighetskaparförtroendeför
hälso- och sjukvårdssystemet
samtidigt som kostnadernaminskar(Vårdanalys,2017).
Teknikerför uppkoppling(1177vårdguiden,digitala egenvårdsverktyg
, etc.), integrerad
journalföringoch utnyttjandeav AI är tre prioriteradeområdensom kan bidra till en
långsiktigthållbar kostnadsutveckling(McKinsey & Company,2017).Inför
vårdstyrelsenden 19 marsläggsett förslag fram som innebären integreradlösningi
journalsystemetför digitala vårdmöten.
För att säkerställaett vårdutbudutifrån befolkningensbehovoch med en ekonomii
balans2030behövsen långsiktigplan för omställningenmot mer vård näraoch en del
vård som koncentreras.Diagram17 (sidan 18) visar att RegionUppsalaläggernäst
minst andelav resursernapå primärvård.Målbildsarbeteti primärvård(dnr VS20170026)föreslogen rad ekonomiskaförstärkningarför 2017 och 2018 som ett förstasteg
att stärkadennäravårdendär cirka 60 miljoner kronor satsadespå primärvården.Enligt
uppdragi regionplanoch budget2018-2020 skaett arbetepåbörjasför att omfördela
resursertill förmånför näravård och primärvård.
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När reformutrymmefinns behöverdärför RegionUppsalaprioriteraprimärvårdenoch
dennäravården. Det är av stor vikt att fortsättanyttja de riktadestatsbidragenför
omställningsarbetet
för att uppnåen effektiv och näravård. RegionUppsalabehöver
skapaförtroendeför att det finns en näravård när invånarenbehöverden. Ett annatskäl
är att den näravårdenbehöverattraheraprofessionellaatt arbetadär så att en kontinuitet
för patientenkan åstadkommas
istället för dagenspersonalbrist,höga
personalomsättningoch beroendenav hyrläkare.

6.7.1

Ekonomiska vinster med förebyggande insatser

Förebyggandeinsatserär ibland mer kostnadseffektivaän behandlandeoch
rehabiliterandeinsatser.Trots det användsen stor del av samhälletsresursertill att
kompenseraoch reparerai efterhand, snarare än att förebygga(Kommissionenför
jämlik hälsa,2017).Endastcirka fyra procentav landstingens/regionernas
totalahälsooch sjukvårdsbudgetar
läggspå förebyggandeinsatser(Socialstyrelsen,2013).Därför
är det viktigt att utvecklakunskapen om kostnadseffektivitetäveni förebyggande
insatseroch användaden i beslutsunderlag
och i prioriteringsbeslut
. Ohälsosamma
levnadsvanorkan kopplasihop med mångafolksjukdomaroch därmedär utvecklingen
av våralevnadsvanorav särskildbetydelseför den framtidahälsan.Emellertid läggsen
fjärdedelav Sverigeshälsoinvesteringar
på klinisk vård, medanendasten hundradel
läggspå förebyggandesatsningar
.
Med hjälp av en hälsoekonomiskmodell presenteras
ett beräkningsscenario
som belyser
vad en minskadförekomstpå en procentenhetav fyra riskfaktorer(kraftig övervikt,
daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol) kan innebärai minskade
samhällskostnader
och ökadhälsaför Uppsalalän utifrån ett femårsperspektiv.Den
positiva utvecklingensom scenariotinnebärbidrar till minskningi sjukdomsfalloch
ävenminskningi samhällskostnader.
Hälso- och sjukvårdenskostnaderi Region
Uppsalauppskattaskunnaminskamed åttamiljoner kronor per år, medan
kommunernaskostnaderminskarmedsju miljoner kronor per år. Den statliga
sjukförsäkringenberäknasspara5,6 miljoner kronor per år enbarti RegionUppsala
(HFS-nätverket,2017).
Hälsoekonomiskaanalyservisar ävenatt l ivsstilsprograminom primärvårdenhar en
mycketlåg kostnad, i synnerhetjämfört medmångaläkemedelsom förskrivs. Det gör
att livsstilsprogramsom behandlingsmetod
på vårdcentralerkan rekommenderas
.
Insatserför att förmå personeratt slutaröka utvärderadestidigastav alla förebyggande
insatseroch resultatenav utvärderingarnaär entydiga:rökslutsinsatserär
kostnadseffektiva.
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7 Färdplan – vägen framåt mot en effektiv och
nära vård
Färdplanenär tänkt att på ett övergripandesättvisa på vägenframåtmot en effektiv och
näravård 2030.Vilka stegmåstetasför att nå målbildenkring en näraoch effektiv
vård?RegionUppsalabehöverdärefterkonkretiserafärdplaneni årliga handlingsplaner
somf öljs upp och som mer i detalj beskriverde aktiviteteroch åtgärdersom måste
vidtasför att uppnåmålbilden2030.För utvecklingenav vårdstrukturenbehöveren mer
konkretiseradetableringsplantasfram. SamtidigtbehöverRegionUppsalasfärdplan
hängaihop medutvecklingensomsker på nationell nivå och övriga landsting/regioner
och kommuner,eftersomfärdplanenoch målbildenär någotsom behöverengagerainte
barahälso- och sjukvårdensaktörer,utanävenpatienter/brukare/medborg
areoch
vårdensmedarbet
are (se figur 27).

Figur 27. Färdplan– från akutsjukhustill näravård, Anna Nergårdh,2018

Det är viktigt att poängteraatt mycketav förändringsarbetet
handlarom faktorer somär
svårtatt konkretiserai en handlingsplan.Det handlarom att ändrakulturer och
arbetssätt,att mer tänkahelhetoch gemensamma
mål, och mindreutifrån denegna
organisationen/förvaltningen/verksamheten.
Det gäller ocksåatt skapaen kultur som
präglasav proaktivaförhållningssättoch långsiktighet.Att gå från sjukhusdominans
till
en näravård. Den detaljeradeekonomistyrningenbehöverminskatill förmånför
tillitsstyrning och kunskapsstyrdvård.
En avgörandeframgångsfaktori det fortsattaarbetetär ett engagera vårdens
professioner,invånarnaoch företrädareför patienterna.Ett framgångsrikt
förändringsarbete
drivs ”bottom-up”, inte ”top-down”. En annanviktig framgångsfaktor
är långsiktighetoch hållbarhet.Därför är ett tidigt inriktningsbeslutkring den
övergripandeförändringsinriktningenviktigt. Ju störreuppslutningkring ett sådant
beslut,destostörremöjlighet att lyckas.
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Underperioden2024-2030 behöversamtligauppdragfullbordasoch åtgärderha
vidtagitssåatt målbildenför en effektiv och näravård kan uppnåstill 2030.V ägenmot
en effektiv och näravård tar aldrig slut, utanvidareutvecklasoch förbättras
kontinuerligt.
Nedanstående
översiktliga” färdplan” är avseddsom en kortfattadchecklistaoch ett
försök att indela resanmot en effektiv och näravård 2030i olika faser.Samtligaförslag
i utredningenhar inte tagits med,utanendastett mindreurval som är tänktaatt
exemplifieratypenav besluti de olika faserna.

Fas1 – 2018
Inriktningsbeslut, handlings-, etablerings- och kommunikationsplan
Redanunder2018 är det viktigt att ett antal åtgärdervidtassom förstastegi den
kommandefärdplanen.Dessaär framför allt:
Ett övergripandeinriktningsbeslutkring utformningenav den näravården
I nriktnings- och detaljbeslut(budget2019)kring den näravårdensresurser
Beslutnär det gäller närvårdsavdelningen
i Uppsala(NÄVA) och
närvårdplatserna
i Tierp
Handlingsplanför fortsattarbete
Etableringsplanrörandevårdstrukturen
Kommunikationsplanför att påbörjaarbetetmed att utveckla informationentill
invånarna

Fas2 – 2018-2019
Kompletterande utredning och konkretisering
Underdennafas behöverett flertal av utredningensförslaganalyserasvidare och
konkretiseras.Strateginbör varaatt i görligastemånengageralänetskommuner,
vårdensprofessioneroch företrädareför invånare,patienteroch anhöriga. Exempelpå
förslagatt analyseravidare:
Utformningenav specialiseradvård inom dennäravården
Profilering och utökningav sjukhusbundenvård i Enköping
Utformning av vårdcentrumi Enköping
Fastighetsinvesteringsplan
utifrån beslutadinriktning och med etableringsplanen
somgrund
Analyserabehovav förändringarrörandestyrningenav primärvården
exempelvisförändradeförfrågningsunderlagoch uppdragen för den
anslagsfinansieradedelensamtersättningssystem
och kostnadsansvar
Fortsattutredningangåendevårdcentrumi Uppsala

Regionkontoret,projekteteffektiv och näravård 2030,slutrapport2018

88 (92)

Fas3 – 2019-2020
Tidigt genomförande
Underdennafas behöverresaninledasmot dentillitsbaseradestyrningen.En börjankan
varaatt förändra styrningenav hälsovalet.Andra exempelpå förslag:
Strategisktfolkhälsoansvarför utvaldahälsocentraler
Vårdcentrumi Tierp, Östhammar,Enköping
Beslutom Enköpingsförändradeuppdragoch förändradledning och
organisation
Fortsattaförändringari styrningav vårdvalet

Fas4 – 2020-2023
Fortsatt genomförande
I fas fyra behöverdet ske en fortsattresursförstärkningav den näravården.Dessutom
behövsförändringarnaav hälsovaletslutföras.Följandeär någraexempelpå förslag:
Primärvårdsjour24/7 vid vårdcentrum
Genomförförändringarnai Enköpingsuppdrag
Vårdcentrumi Uppsalaoch Bålsta
Fler mobila närvårdsteam

Fas5 – 2024-2030
Senaregenomförande
Underdennafas i resanmot en effektiv och näravård behöverytterligaregenomförande
skeav ett antalav utredningensförslag t.ex.:
Vårdcentrumi Knivsta
Ytterligarevårdcentrumi Uppsala
Övervägaremisskravtill sjukhusakuterna
Slutför förändringari styrningav vårdvalet
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BI LAGA 1 – Förkortningar och definitioner
ALF -medel- avtal mellan svenskastatenoch vissalandstingom samarbeteom
grundutbildningav läkare,medicinskforskningoch utvecklingav hälso- och sjukvården
AI – artificiell intelligens
Anamnes- en sammanställningav information av vikt för diagnostikoch patientvård
Antikoagulantia– läkemedelsom förhindrar blodproppar
ASH – avdelningenför specialiseradhemsjukvård
BVC -barnavårdscentral
BEON – bästaeffektiva omhändertagandenivå
Bestämningsfaktor- varje faktor sompåverkarhälsotillståndet
BMM – barnmorskemottagning
BUP – barn- och ungdomspsykiatrin,Akademiska sjukhuset
CNI – CareNeedIndex
DRG – diagnosrelaterade
grupper
Elektiv vård – planeradvård
HR – humanresources,ett företagspersonalavdelning
som tar handom att det finns
basprocesser
relateradetill resursenpersonali en organisation
HSVO - samrådetför hälsa,vård, stöd och omsorg
HSVO TML – tjänstemannaledningen
för hälsa,vård, stöd och omsorg
HSFoUU-utskottet– hälso-, sjukvård-, forsknings- och utbildning- och
utvecklingsutskottet
IHI - Institutefor HealthcareImprovement
IVA - intensivvårdsavdelning
KOL -sköterska– sjuksköterskamed särskiltansvarför patientermedkroniskt
obstruktivlungsjukdom
LAH – lasarettansluten
hemsjukvård
LOU lagen(2016:1145)om offentlig upphandling(LOU)
LOV lagenom (2008:962)valfrihetssystem
. Inom primärvårdensvårdcentralsuppdrag
(LOV)
Prevalens– andelenfall med en viss sjukdomi befolkningenvid en viss tidpunkt
MMR1 - multimodalrehabiliteringför smärtproblematiki primärvård
NPE – nationellapatientenkäten
NÄVA – närvårdsavdelningen
i Uppsala
Rehab– rehabilitering
Reko– rehabiliteringskoordinator
RHS-modellen– Riskfaktorer,Hälsaoch Samhällskostnader,
beräkningsmodellsom
utformatsinom HFS-nätverket
HFS-nätverket– NätverketHälsofrämjandehälso- och sjukvård
SAH – specialistansluten
hemsjukvård
SKL – SverigesKommuneroch Landsting
SÄBO – kommunenssärskildaboendeför äldremed stort behovav omsorg
Triagering- en processför att sorteraoch prioritera patientermed utgångspunktfrån
anamnes,symtomoch ibland vitalparametrarsåsomandningsfrekv
ens,puls och
kroppstemperatur
VFU – verksamhetsförlagd
utbildning
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BI LAGA 2 – Genomförda d ialogmöten
Personeroch forum där en målbild och strategiför en effektiv och näravård 2030har
diskuteratsunderprojektetsgång:
Akademiskasjukhusetsledningsgrupp
Akademiskasjukhuset,verksamhetschefer
inom barn,psykiatri, invärtes
medicin,kirurgi, geriatrik med flera
Avdelningenför digitalisering,Regionkontoret
Avdelningenför ekonomioch hållbarutveckling,Regionkontoret
Centerpartietsgruppledarefrån länetsåttakommuneroch centerpartiets
regionråd
Chefsläkarnätverket
Facklig referensgrupp
Folktandvårdensledningsgrupp
Förvaltningsdirektörerna
på hälso- och sjukvårdsförvaltningarna
Hälsokoordinatoreri primärvården,privataoch offentliga
Hälsaoch habiliteringsledningsgrupp
Hälso- och sjukvårdsavdelningen
Hälso- och sjukvårdsavdelningens
ledningsgrupp
Inledandeoperativstyrgrupp
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap,
Uppsalauniversitet
Kvalitetsnätverket,RegionUppsala
Nämndenför kunskapsstyrning
Nätverketför närvårdskoordinatorerna
Pensionärsrådet
Primärvårdsförvaltningens
ledningsgrupp
Primärvårdsförvaltningens
stab
Primärvårdenspersonal(offentliga och privata)
Primärvårdsråd& branschråd
Psykologeri primärvården
Referensgruppen
för offentliga vårdcentraler
Referensgruppen
för privatavårdcentraler
Regionrådoch koncernledningen(UpptaktsdagarWik 11-12 december2017)
RegionUppsalasekonomnätverk(Wik -dagar)
RegionUppsalasHR-nätverk
RegionUppsalaspolitiker, förvaltningsdirektöreroch de fackliga
organisationerna
(Wikdagenden 21 augusti2017)
RegionUppsalaspolitiker som ingår i lokala styrgruppertillsammansmed
kommunalapolitiker i länetsnärvårdsarbete
Rådetför delaktighet
Samrådetför hälsa,stöd,vård och omsorg(HSVO)
Tjänstemannaledning
för hälsa,stöd,vård och omsorg(HSVO TKL)
Vårdledningsgruppen
Öregrundsvårdcentral
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