
Framtidens nära vård – ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, 

Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.

Utveckling till Nära vård
Maj 2022



Personer över 65 år utgör idag knappt 20% 
av befolkningen men konsumerar ca 50% av 
slutenvården

I hela Sverige är det åldersgruppen 80 år och 
äldre som ökar mest men vi ser också att 
åldersgruppen 65 år och äldre kommer öka till 
2030



Men vi blir inte fler i arbetsför ålder och 
vi har en sjukvård som främst är 
anpassad för akut sjuka…. 





Framtidens hälso- och sjukvård



Utredning

För att kunna möta framtidens utmaningar 
och för att öka förtroendet för hälso- och 
sjukvården krävs ett strategiskt och 
målmedvetet arbete, där en viktig del 
handlar om att organisera vården utifrån 
allmänhetens och patienternas behov.

Regeringen tillkallade därför en utredning…



Vi behöver anpassa våra arbetssätt för att 
möta det kommande behovet av 
hälso- och sjukvård och se till att vi kan ge

Rätt vård på rätt plats vid rätt tidpunkt



Hela hälso- och sjukvården måste ställa om

Gemensamma projekt region-
kommun (=Program Nära vård)

Stora och små projekt i regionen och 
kommunerna

Utvecklingsarbete i respektive 
verksamhet

Digitalt 
vårdrum i 
Fagersta

Digital fixare i 
Hallstahammars 

kommun



2018 2019 2020 2021

Pandemi

• Samverkan nödvändig
• Gemensam yttre fiende
• Läskopia journal

Framfart i Västmanland

Relationsskapande
påbörjas 

Gemensam 
kraftsamling 

Relationsskapande
fortsätter 

Relationsskapande
fortsätter 

Ny hälso- och 
sjukvårds

organisation

Målbild och 
målområden

Program Nära vård
Lanseras i 
november

Programmet tar 
form

Omfattande 
länsdialog

Ett flertal projekt 
startar

Kommunikations-
satsningar

Samverkan internt 
i regionen

2022

Testa nya 
arbetssätt

Förberedande Information, 

dialoger och 

uppstart 

Fortsatta dialog-
och 

informationsforum

Uppföljning och 
utvärdering 

löpande

Görande, testa, 

utvärdera



Program Nära vård 2022

Sjukdoms-
förebyggande

Närsjukvård 
och mobilitet

Psykisk ohälsa

Sammanhåller och driver omställningsarbetet för region och kommuner genom att samordna gemensamma 
samverkansprojekt och utvecklingsinsatser samt kommunicera, sprida och etablera processen

Utveckla en Närsjukvård för personer med sjukdomar som inte behöver 
akutsjukhusets resurser, samt att utveckla den avancerade sjukvården i hemmet 
inklusive den palliativa vården

Utifrån lokala förutsättningar och skillnader i hälsoläget skapa en jämlik hälsa i länet 
samt skapa förutsättningar för sjukdomsförebyggande arbete på alla vårdnivåer

Skapa förutsättningar för att tidigt identifiera individer med psykisk ohälsa och 
skapa ett omhändertagande på rätt vårdnivå oavsett huvudman 

Personcentrering
Patientkontrakt

Genom en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdgivare säkerställa 
delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan, med patientens perspektiv 
som utgångspunkt. 



Den vård jag får utgår från mina behov och vad 
som är viktigt för mig. Jag vet vad jag själv kan 
göra för att må bra och vad vården hjälper mig 
med. Jag vet mitt nästa steg som vården och jag 
har kommit överens om.

Jag kan enkelt ta kontakt med vården 
och det är lätt att få en tid som passar 
mig. 

Jag har en överblick över alla 
mina planer i en sömlös vård och 
jag får hjälp med samordning om 
jag behöver det

Överenskommelse

Överenskommen tid Sammanhållen plan

Jag vet vilka som ingår i mitt 
vårdteam och kan lätt kontakta dem 
om jag undrar över något. 

Fast vårdkontakt

Patientkontrakt



Seminarium

JANUARI DECEMBER

Worskhop
Nodvis

Workshop
Projekt

Workshop
Projekt
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Ledarskapsprogram Ledarskapsprogram

Nationella nätverk – medverkande i större och mindre format, omvärldsbevakning

Dragningar, dialoger, samverkansmöten i ledningsgrupper, politik, arbetsgrupper i kommun och region 

Kommunikationsarbete – film, webbplats, nyhetsbrev

Följe-utvärdering och införandestöd - delrapportering

Gemensam 
planeringsdag
HSF 
ledningsgrupper

Worskhop
Nodvis

Worskhop
Nodvis

Worskhop
Nodvis

Utbildning projektledare – att leda i förändring, tjänstedesign

2021

9 projektstarter, 3 förstudier, några uppdrag 

Lunch-
Seminarium



JANUARI DECEMBER
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Ledarskapsprogram

Nationella nätverk – medverkande i större och mindre format, omvärldsbevakning

Dragningar, dialoger, samverkansmöten i ledningsgrupper, politik, arbetsgrupper i kommun och region 

Kommunikationsarbete – nästa steg - beteendeförändring

2022

Seminarium 
– 50% fler 
80-åringar 
om 10 år

Frukostseminarie

Frukostseminarie

Frukostseminarie

Seminarium 
– 50% fler 
80-åringar 
om 10 år

Enskilda dialoger 
med varje 
kommun
(möjligheter/svåri
gheter/farhågor)

Dialoger med ledningsgrupper i 
regionens sjukvårdsverksamheter, 
inkl. primärvård, 
(möjligheter/svårigheter/farhågor)

Köping
Västerås Fagersta

Äldrepsykiatri
MTI

Närsjuk-

vård och 

mobilitet

Sjukdoms-

förebyggande

Psykisk 

ohälsa

Hem-
sjukvård 
barnSala

Barn med fetma

Föräldraskapsstöd

Utveckling spec. palliativ vård

F   ö   l   j   e   u   t   v   ä   r   d   e   r   i   n  g

Övervikt och fetma

Vuxna med förvärvad hjärnskada

Patientkontrakt/Personcentrering F  Ä  R  D  P  L  A  N



Vi har en målbild men är vi överens om hur
färdplanen ut?



Vad väcker det här för tankar?



Framtidens nära vård – ett samarbete mellan Region Västmanland, Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, 

Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun, Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun och Västerås stad.

Tack!

sara.fredin@regionvastmanland.se


