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En del av resan mot 
God och nära vård

De fyra Nordligaste Regionerna 
tillsammans med Norra 
sjukvårdsregionförbundet (NRF) 
beviljades medel från regeringen,
för att pröva nya arbetsformer för 
omställningen till en mer 
personcentrerad, Nära Vård utifrån ett 
glesbygds- och landsbygdsperspektiv.



2019-2022
 För Västernorrland drivs arbetet i projektform i samverkan 

mellan Region Västernorrland (specialistvård och 
primärvård), Sollefteå Kommun och Kramfors Kommun. 

 Regionen samordnar och ansvarar för projektledning. 

 I projektgruppen ingår deltagare från både kommunerna 
och regionen (primärvården och specialistvården). 

 För primärvård, specialistvård respektive kommuner finns 
en utpekad sammankallande. 

 Styrgrupp består av förvaltningschefer från respektive part.



Målbild
 Testa Nya samverkansmodeller

Från medborgare till vårdgivare, genom dialoger som 
utgår från medborgarens behov och egna förmågor

 Testa Digitala lösningar
Möjliggör en resurseffektiv, sammanhållen vårdkedja, 
där kommunikationen och informationsöverföringen är 
enkel och tillgänglig

 Testa Nya arbetssätt 
Mellan olika huvudmän som ger oss lärdomar om vad 
som fungerar och inte.



Tre pilotprojekt

 Hemma hos mig

 Samskapande i Näsåker

 HLT



”Hemma hos mig” 
- Medicinska bedömning 

på distans



”Hemma hos mig” 
- Medicinska bedömningar
på distans

Kommunens sjuksköterska
Utför en första medicinsk bedömning i medborgarens
hem, med hjälp av ett beslutsstöd (ViSam) och en digital 
utrustning för att kolla hjärta, infektionsvärden med mera.

Dessa värden kan också ses av ansvarig läkare på
hälsocentralen.

Ansvarig läkare på hälsocentralen
Kopplar upp sig via video och gör en medicinsk
bedömning tillsammans med sjuksköterskan, patienten
och vid behov kan även närstående koppla upp sig.



Hemma hos mig - Fallbeskrivning 

 Sjuksköterskan använder beslutsstödet ViSam som stöd för sin bedömning. 

 Sjuksköterskan skickar via en krypterad länk värdena från proverna 
hon tagit till läkare på hälsocentralen. 

 Ett digitalt hembesök bokas in redan samma dag mellan patient, 
kommunens sjuksköterska och läkare.

 Läkaren deltar från sitt kontor på hälsocentralen. 

 Patienten blir förvånad och lite överraskad när läkaren dyker upp på 
skärmen, men tycker det är fantastiskt att få träffa läkaren utan att behöva 
åka hemifrån. 

 Läkaren justerar medicineringen, ordinerar fler prover och skriver en remiss

Uppföljning
 Planeras uppföljning om två dagar, sker via telefon med läkaren. 

- Jag är imponerad över att det här kan göras hemma hos mig.



Hemma hos mig - Fallbeskrivning 

Patienten tyckte det var jättebra att få vara kvar hemma. Hen 
känner sig trygg och nöjd över att få den här vården i sitt hem. 
Närstående utryckte till sjuksköterskan att det är häftigt och bra 
att det här kan göras i hemmet och säger:

- Tack för allt ni gör för min mamma!

Vad tyckte patient och närstående?



”Samskapande 
i Näsåker” 



TEAMARBETE

ITERATIV
=

Även om man har 
identifierat behovet
kan behovet ändras

under tiden.
=

TESTA 

Är beredd att kunna gå tillbaka.
Kunna anpassa/förändra 

handlingsplanen, förslagen och 
lösningarna.

ITERATIV LYSSNA IN DE 
VERKLIGA BEHOV

PROCESS FÖRSTÅELSE

i den lokala kontexten ”byn”

Skapa en gemensam förståelse och bild

RELATIONELLT



Samhällsrum Näsåker

Det här har hänt:
 Öppet på måndagar
 BVC-mottagning

Citat från Samhällsrum:
” Näsåker samskapar! Från att inte ens ha tillgång till 
distriktssköterska har vi nu möjlighet till både 
provtagning och barnavårdscentral. Hurra!”



”HLT”
Hälsa, Lärande och 

Trygghet



HLT – Hälsa, lärande och trygghet
 Samverkan mellan socialtjänst, skola och kurator
 Olika professioner som träffas över verksamhetsgränserna med  ett 

gemensamt mål att hjälpa barn och deras föräldrar tidigt.
 Barn och föräldrar involveras är delaktiga och är med från början att 

utforma insatserna.
 Flera HLT-team är startade
 Appen – ommej



Framgångsfaktorer
• Vi blev utsedd som modellområde
• Vi fick pengar från socialdepartementet
• Lokal styrgrupp med delaktighet från politik
• Projektledare
• Engagerade chefer och medarbetare
• Lagom stora



Framgångsfaktorer enligt arbetsgruppen
• Samverkan 

Vi har gått från att diskutera lagstiftning/avtal/ansvar till att 
istället fokusera på behov och hur vi gemensamt ska lösa 
utmaningarna.
Vi har fått till en väldigt bra samverkan på lokal nivå  mellan 
kommunen och regiondrivna primärvården. Vi har träffas en 
till flera ggr/vecka senaste året utifrån de pågående 
projekten

• Styrgruppens agerande
En ram men med möjlighet för arbetsgruppen att arbeta på 
eget initiativ inom den. 



Gupp på vägen -
utmaningar

 Pandemi
 Utmaning av befintlig struktur
 Byte av projektledare x flera
 Upphandling tog tid
 Bemanning



Reflektion och 
lärande
 Tillit
 Mod
 Utmaning av befintlig struktur
 Lokalt ledarskap



Tack för att du har lyssnat!

Ann-Katrin Lundin, socialchef, Sollefteå 
kommun

Mikael Gidlöf, förvaltningschef
välfärdsförvaltningen, Kramfors kommun

Agneta Nordlander, områdesdirektör, 
Närsjukvårdsområde väster, 
Region Västernorrland
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