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Psykisk ohälsa  

• Inga prestationsersättningar till länet 2012 

 

• Två skrivelser inskickade till 

Socialdepartementet respektive 

Socialstyrelsen  

 

• Anders Printz, nationell samordnare för 

psykiatrisatsningen på 

Socialdepartementet besöker länet 11 

mars 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Överenskommelse Bättre liv för sjuka 

äldre 2013 
Grundläggande krav 1 

• Struktur för ledning och styrning 
mellan kommuner och landsting 

• Ledningssystem för systematiskt 
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

 

 

 

 

 

 
 



Inriktniningsmål  
Prestationsbaserad ersättning 915 Mkr 2013 

 

•God läkemedelsbehandling för äldre 

•Sammanhållen vård och omsorg  

•God vård i livets slutskede 
Svenska Palliativregistret  

•Preventivt arbetssätt 
Senior alert 

•God vård vid demenssjukdom 
SveDem och BPSD-registret  



Trygga äldre i Norrbotten  
- ett gemensamt ansvar  

Handlingsplan 2013   
 



Äldresatsningen i Norrbotten: 

 

nllplus.se/battreliv 



Bättre liv – Prioriterade satsningar 

2013 
 

• Förstärkt utskrivning från sjukhus 

 

• Förstärkt Öppenvård 

• SIP 

• Fast vårdkontakt  

 

• Läkemedelsgenomgångar 

 

• Kompetensutveckling  

 

• Mäta och leda med hjälp av 

kvalitetsregister  

 

 

 

 
 



• Fortsättning på överenskommelsen 2012 med grundkrav och 

prestationsmål 

 

• För 2013 omfattar den 687,5 mnkr  

 

• Särskilt fokus på: 

• barn och unga mellan 0 till 25 år som har, eller riskerar att 

utveckla, psykisk ohälsa 

• personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk 

problematik 

Överenskommelse Psykisk 

ohälsa  



Grundkrav  

• Överenskommelse om samverkan kring personer barn, unga och 

vuxna med psykisk funktionsnedsättning  

 

• Landstinget och kommunerna ska tillhandahålla webbaserad 

information eller motsvarande kring psykisk ohälsa 

 

 

 

 



Prestationskrav barn och unga   

• Tillgänglighet till första besök inom 30 dagar 

(90 %) 

 

• Tillgänglighet till utredning eller behandling 

inom 30 dagar (80 %) 

 

• Rapportering om samordnade individuella 

planer, SIP  
 

 

 

 

 



Prestationskrav personer med 

omfattande problematik  

   
• Registrering i kvalitetsregister 

 

• Systematiskt förbättringsarbete inom 

heldygnsvården 

 

• Registrering i PAR 

 

• Inventering av personer med psykisk 

funktionsnedsättning  
 

 

 

 

 



Ledningskraft 2013 
Budskapet: 

 

- Gör något nu! 
 
- Hitta nya lösningar! 

 
- Ställ om system! 
 

 
• Norrbottens team 

• Förstärkt öppenvård  
• Förstärkt in- och utskrivning i slutenvård  

 
• Nära koppling till utvecklingsledare, analysarbete och kvalitetsregister 

 
• Alla driftsformer 



”Varje system är perfekt utformat för  

att ge exakt de resultat det ger” 
(Donald Berwick, Institute for Healthcare  

Improvement, IHI, Boston, USA) 



De prestationsbaserade statsbidragen för de mest 
sjuka äldre 2013 

 

  1. Förbättrad vård i livets slutskede 5 % 

  2. Förbättrad vård i livets slutskede 10 % 

  3. Riskbedömningar i särskilt boende 90 % 

  4. Riskbedömningar och planerade åtgärder 

  5. Riskbedömning av munhälsa 

  6. Demensdiagnos i primärvård 

  7. Uppföljning av demensdiagnos i primärvård 

  8. BPSD 

  9. Olämpliga läkemedel >= 75 år 

10. Antipsykotiska läkemedel >= 65 år via apodos 

11. Antiinflammatoriska läkemedel >= 75 år 

12. Undvikbar slutenvård 

13. Återinläggning <= 30 dagar 

 
 


