
Trygga äldre i Norrbotten  
- ett gemensamt ansvar  

 
Handlingsplan 



Äldresatsningen i Norrbotten: 

 

nllplus.se/battreliv 



Grundläggande information 
• Bakgrund:  

– årliga överenskommelser staten – SKL  
– 2013 fokus på Sammanhållen vård och omsorg, samverkan 
– demens, vårdprevention, palliativ vård, läkemedel + SIP i Norrbotten 
– organisationsförändringar hemsjukvård, närsjukvård 

 

• Samverkansorganisation (befintlig):  
– politisk samverkansberedning, länsstyrgrupp, operativ ledning 
– upprättade gemensamma planer  

 

• Verksamhetsstrategi:  
– Ledningskraft  
– utvecklingsledare  
– hålla ihop äldresatsningen i länet 
– införa beprövade koncept 



Huvudmål 

”Att tillgodose den äldres behov av trygghet, 
kontinuitet, samordning och säkerhet i vården 
och omsorgen. Den äldre ska erbjudas 
behovsanpassade insatser, ska ges möjlighet 
att leva självständigt under trygga 
förhållanden och bli bemött med respekt för 
sitt självbestämmande och sin integritet” 

 
Källa: Handlingsplan för kunskapsutveckling inom äldreområdet 2011-2013 

 

   



 Mål och verksamhetsnytta 
    

• Effektivare resursanvändning 
 

• Förstärkt samverkan i öppenvård 

Mål: ökad trygghet för de äldre: 

– tidig identifiering 

– proaktivt 

– samverkansstrukturer 

– standardiserade arbetssätt minskar variation 
 

 



 Resultat 2012 
Delområde Nationellt mål för prestationsersättning Reslutat 2012 

Vårdprevention 90% av boende i särskilt boende ska vara 
riskbedömda enligt Senior alert 

3 kommuner klarade målet (Jokk-
mokk, Haparanda, Övertorneå) 

Antal registrerade riskbedömningar i Senior 
alert 

Alla kommuner har registrerat risk-
bedömningar 

Palliativ vård 70% av de avlidna ska vara registrerade i 
registret 

Sex kommuner klarade målet: Ar-
vidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Pi-
teå, Älvsbyn, Övertorneå 

60% av palliativa patienter ska ha fått ett 
brypunktssamtal, grundkrav är att man har 
klarat ovanstående mål om 70% 

Ingen i länet har klarat detta 

Demens Antal registrerade från kommunen i BPSD-
registret 

2 kommuner har gjort registreringar: 
18 (Kiruna) resp 49 (Luleå)  

Antal demensutredningar i primärvården som 
registrerats i SveDem-registret 

Ingen registrering finns 

Läkemedel 10% minskning i genomsnitt av olämpliga 
läkemedel, olämpliga kombinationer, antipsy-
kosläkemedel 

Norrbotten klarade inte målet, utan 
nådde - 4,1% 

Sammanhållen 
vård och omsorg 

10% minskning i genomsnitt av undvikbar 
slutenvård och återinläggning inom 30 dagar 

Norrbotten klarade inte målet utan 
nådde - 3,1% 

 Totalt Norrbotten 4,6 Mkr (3,4 Mkr kommunerna + 1,2 Mkr NLL) 



Område Mål för prestationsersättning 2013 

Vårdprevention 
(registreras i Senior alert) 

- Minst 90% av de boende i särskilt eller korttidsboende ska ha riskbedömts och 
fått åtgärder insatta (50 Mkr). 

- Antal genomförda riskbedömningar, där åtgärder satts in och uppföljning plane-
rats (50 Mkr) 

- Antal registrerade munhälsobedömningar (20 Mkr) 

Palliativ vård 
(registreras i Svenska pallia-
tivregistret) 

Grundläggande krav är att minst 70% av dödsfallen registreras. 
- Genomsnittlig ökning av indikatorerna: brytpunktssamtal, smärtskattning, mun-

hälsa, ordination av injektion mot ångest, med minst 5% ger viss ersättning (50 
Mkr). Uppnås 10% erhålls ytterligare medel  (20 Mkr) 

Demens 
(registreras i BPSD-registret, 
SveDem) 

- Antal utförda registreringar av kommunen i BPSD (50 Mkr) 
- Antal utförda demensutredningar av primärvården i SveDem (25 Mkr) 
- Antal uppföljningar av primärvården i SveDem (25 Mkr) 

Läkemedel 
 
 

Mäts april-september, fyra av dessa sex månader måste ha lägre resultat än motsvarande 
månad 2012 i länet 

- Olämpliga läkemedel för personer ≥75 år (100 Mkr) 
- Antiinflammatoriska läkemedel för personer ≥75 år (100 Mkr) 
- Läkemedel mot psykos ≥65 år som har dosdispensering (100 Mkr) 

Sammanhållen vård och 
omsorg 
 

Mäts april-september, fyra av dessa sex månader måste ha lägre resultat än motsvarande 
månad 2012 i länet 

- Undvikbar slutenvård (125 Mkr) 
- Återinläggning inom 30 dagar (200 Mkr) 

 

Mål 2013 

Totalt finns 915 Mkr i prestationsersättning 2013 



Genomförande av 
äldresatsningen i Norrbotten: 

 

nllplus.se/battreliv 

Samman-

hållen  

vård och 

omsorg 

• Pilot Luleå/Boden startat 20/2: 
Mjölkudden, Sanden 

• Tidig identifiering, bedömning, 
förstärkta insatser 

Förstärkt 
samarbete i 
öppenvård 

• Medicinkliniken Piteå sjukhus, 
geriatrik- och rehabklinik 
Sunderby sjukhus osv 

• Uppringning <72 timmar efter 
utskrivning, teach-back 

Förstärkt 
utskrivings-
process från 

sjukhus 
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Upprätta 
SIP 

tillsammans 

Stärkta 
insatser 

 
 

Fast 
vårdkontakt 

= 
Samordning 
koordinering 

 
 

Gemensam 
uppföljning 



Övrigt innehåll i handlingplanen  

 

• Förutsättningar, grundkrav 

• Avgränsningar 

• Kopplingar till andra projekt, system och verksamheter 

• Aktivitetsplan 

• Projektorganisation  

• Kvalitet 

• Risker och möjligheter 

 

  

 

 


