
Från	medel	*ll	mål	
A,	organisera	och	styra	mot	en	samordnad	vård	och	
omsorg	ur	e,	pa*ent-	och	brukarperspek*v	



En	person	med	missbruk	och	psykisk	ohälsa	kan	behöva	
ha	sam*diga	kontakter	med	upp	*ll	15	aktörer	
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Mest	sjuka	äldre	

Våld	i	nära		
rela*oner	

Funk*onshinder	
(LSS)	

Psykisk	ohälsa	
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Källa:	Vårdanalys,	IHP	2016	

Många	pa*enter	i	Sverige	upplever	a,	de	inte	får	hjälp	
av	sin	ordinarie	läkare	a,	samordna	vården	
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En	femtedel	av	pa*enterna	har	få,	motstridig	
informa*on	



Vi	analyserar	samordnad	vård	och	omsorg	ur	e,	pa*ent-	
och	brukarperspek*v	

Samordnad	vård	och	omsorg	ur	e,	
pa*ent	och	brukarperspek*v	Resultat	

Samordningsmedel	
Processer		
och	
strukturer	

Kostnads-	
effek*vitet	

1	

2	

3	

Arbetsmaterial	



”Vården	och	omsorgen	är	samordnad	när	alla	
ak8viteter	ingår	i	en	väl	fungerande	helhet	kring	
individen	sam8digt	som	individen	får	delta	i	
ak8viteterna	e=er	förmåga	och	preferenser”	

Inga	onödiga	
upprepningar	

Får	hjälp	a,	ta	
nästa	steg	

Ser	*ll	hela	ens	
behov	

Kon*nuitet	 Trygghet	

1	

Samordnad	vård	och	omsorg	ur	e,	pa*ent-	och	
brukarperspek*v	

Arbetsmaterial	



2	

-  Norma*v	samordning	med	
individen	i	centrum	

-  Tjänstesamordning		

-  Professionell	samordning	

-  Administra*v	samordning	

-  Organisa*onssamordning		

-  Finansiell	samordning	

-  Systemsamordning	

Vi	har	iden*fierat	sju	olika	medel	för	a,	uppnå	en	
samordnad	vård	och	omsorg	

Arbetsmaterial	



Vi	har	analyserat	och	jämfört	sex	lokala	och	fem	
na*onella	samordningsini*a*v		
Lokala	och	regionala	ini8a8v	

•  Projekt	Hälsostaden	
•  Närvård	västra	Skaraborg	
•  Esther	nätverk	
•  Tiohundra	
•  Södertäljemodellen	
•  Ak*v	hälsostyrning	

Na8onella	ini8a8v	
	
•  Familjecentraler	
•  Na*onell	pa*entöversikt	(NPÖ)	
•  Samordnad	individuell	plan	(SIP)	
•  Finsam	
•  Regionala	cancercentrum	
	



Flera	ini*a*v	har	sy\at	*ll	a,	förbä,ra	
tjänstesamordningen	via	gemensamma	riktlinjer	eller	
koordinatorer	

		

Riktlinjer	 Koordinator	för	pa8enten	och	
brukaren	 E-hälsolösning	

Projekt	Hälsostaden		 ✔	 		 		
Närvård	västra	Skaraborg			 		 		 		
Esther	nätverk	 ✔	 		 		
Tiohundra	 ✔	 		 		
Södertäljemodellen		 		 ✔	 		
Ak*v	hälsostyrning	 		 ✔	 		
Familjecentraler	 		 		 		
NPÖ	 		 		 ✔	
SIP	 ✔	 ✔	 		
Finsam	 		 ✔	 		
Regionala	cancercentrum	 ✔	 ✔	 		

Arbetsmaterial	



För	de	flesta	ini*a*ven	har	professionell	samordning	
varit	e,	centralt	samordningsmedel		

		

Mul8professionellt	team	 Formaliserat	samarbete	
mellan	professioner	

Koordinator	för	
professionen	

Kommunika8on	inom	
ini8a8vet	

Projekt	Hälsostaden		 ✔	 ✔	 		 		

Närvård	västra	Skaraborg			 ✔	 ✔	 		 ✔	

Esther	nätverk	 ✔		 ✔	 ✔	 ✔	

Tiohundra	 		 ✔		 		 		

Södertäljemodellen		 ✔	 ✔	 		 ✔	

Ak*v	hälsostyrning	 		 		 		 		

Familjecentraler	 		 ✔	 		 ✔	

NPÖ	 		 		 		 		

SIP	 		 ✔	 		 ✔	

Finsam	 		 ✔	 		 ✔	

Regionala	cancercentrum	 ✔	 		 ✔	 		

Arbetsmaterial	



Få	ini*a*v	har	sy\at	*ll	a,	stärka	den	administra*va	
samordningen	

		

Integrerad	dokumenta8on	 Tekniskt	kommunika8onssystem	

Projekt	Hälsostaden		 		 		

Närvård	västra	Skaraborg			 		 ✔	

Esther	nätverk	 ✔			 		

Tiohundra	 ✔	 ✔	

Södertäljemodellen		 		 		

Ak*v	hälsostyrning	 		 		

Familjecentraler	 		 		

NPÖ	 ✔	 		

SIP	 		 		

Finsam	 		 		

Regionala	cancercentrum	 		 ✔	

Arbetsmaterial	



Det	är	ovanligt	med	utvärderingar	som	undersöker	
ny,an	för	pa*enter	och	brukare	

Arbetsmaterial	



Preliminära	slutsatser	
"   Bland	de	studerade	ini*a*ven	finns	stor	varia*on	i	*llvägagångssä,	för	a,	uppnå	en	

samordnad	vård	och	omsorg,	men	vi	ser	också	gemensamma	nämnare	

"   Utvärdering	och	uppföljning	betraktar	o\a	användningen	av	samordningsmedel	som	
e,	mål,	men	o\a	saknas	koppling	*ll	ny,an	för	pa*enter	och	brukare		

"   Flera	 ini*a*v	 sy\ar	 *ll	 a,	 förbä,ra	 samordningen	 för	 personer	 med	 stora	
samordningsbehov	 –	 för	 dessa	 grupper	 kan	 professionell	 samordning	 ge	 goda	
resultat	

"   Bristande	förutsä,ningar	a,	dela	informa*on	utgör	e,	hinder	för	samordning	

 



Publicering	
	
	
	
	

Preliminärt	datum:	12	december	
	

www.vardanalys.se	
Twi,er:	@vardanalys	



Diskussion	
•  Vilka	tre	samordningsmedel	tror	ni	är	vik*gast	för	a,	uppnå	en	samordnad	vård	och	

omsorg?	
•  Vilka	är	de	största	utmaningarna	för	a,	arbeta	med	dessa	samordningsmedel?	



Norma&v	samordning	u&från	individens	perspek&v	tar	fasta	på	om	ini*a*vet	sy\ar	
*ll	a,	skapa	en	gemensam	värdegrund	och	kultur	med	individens	behov	som	
utgångspunkt	
Tjänstesamordning	handlar	om	a,	pa*enter	och	brukare	ska	uppleva	vård-	och	
omsorgsinsatserna	som	en	sammanhållen	tjänst.	
Professionell	samordning	tar	fasta	på	i	vilken	utsträckning	som	olika	professioner	
samordnar	insatserna.	
Administra&v	samordning	handlar	om	hur	administra*va	system	och	andra	
stödfunk*oner	är	samordnade	för	a,	samordna	informa*on.	
Organisa&onssamordning	ser	*ll	hur	formaliserat	förhållandet	är	mellan	de	
verksamheter	som	samverkar.	Vi	skiljer	på	om	verksamheterna	gå,	samman	*ll	en	
organisa*on	eller	om	samordningen	bygger	på	avtal.	
Finansiell	samordning	tar	fasta	på	hur	ersä,ningen	påverkar	förutsä,ningar	för	
samordning.	
Systemsamordning	handlar	om	hur	övergripande	policys	och	regler	skapar	
förutsä,ningar	för	samordning.	
	




