
Äldreomsorg och kommunal 
hälso- och sjukvård



Prioriterade områden

- Fungerande kunskapsstyrningsmodell 

- Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete

- Kompetensutveckling och kompetensförsörjning 

- Nya resurseffektiva arbetssätt 

- Omställningen till en god, nära och samordnad vård och omsorg som 
främjar hälsa och förebyggande insatser – under hela personens liv 



Vi har ställt om - tillsammans



Vi har ställt om - tillsammans
• Brukarna

• Verksamheten

• Medarbetarna



Brukarna

- Individuell samordnad planering 

- Äldres psykiska hälsa

- Palliativ vård 

- Esther ska få den omsorg och vård hon behöver, när hon behöver den 
och där hon behöver den



Esther ska få den omsorg och 
vård hon behöver

1 mars-25 maj 2020 diagnoskod Covid -19 Antal personer

Totalt antal utskrivna från sjukhus 260

Varav i LINK 100

Varav de i LINK som skrevs ut till…
…eget boende
…SäBo/korttids

Avlidna

58
20

22



Verksamheten

- Basala hygienrutiner

- Skyddsutrustning

- Strategigrupp Äldre operativa insatser 

- Förebyggande och hälsofrämjande

- Digitala möten och digital delaktighet



Medarbetarna

- Kompetensförsörjning

- Oro för brukare 

- Etisk stress och mediabild 

- Stöd till chefer för ett närvarande ledarskap 

- Sommaren är på gång…vikarier





Anneli Forsgren        anneli.forsgren@rjl.se
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Utredning av den palliativa 
vården i Jönköpings län

Ulrika Ribbholm och Emma Grundström 2018-03-21



Specialiserad palliativ vård

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller 
vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av läkarledda 
multiprofessionella team med särskild kunskap och kompetens i palliativ 
vård. Denna vård kan bedrivas inom en specialiserad palliativ 
verksamhet eller inom en enhet med allmän palliativ vård med stöd från 
ett palliativt team. Cirka en tredjedel av palliativa patienter har behov av 
specialiserad palliativ vård



Uppdraget

En gemensam utredning av den palliativa vården i Jönköpings län ska 
genomföras med beslutspunkterna: 

• Att länsgruppen i samverkan för palliativ vård, på uppdrag av 
Strategigrupp äldre fortsätter sitt påbörjade arbete gällande 
utveckling av den palliativa vården utifrån bästa tillgängliga kunskap 

…och är ett pågående arbete 

• Att ett gemensamt vårdprogram för palliativ vård i länet tas fram och 
ligger till grund för det gemensamma arbetet 

…blir en naturlig fortsättning



Uppdraget (forts)

• Att samverkansgruppen för palliativ vård får i uppdrag att utreda de 
organisatoriska förutsättningarna för allmän och specialiserad palliativ 
vård, inklusive vårdplatser 

...huvudfokus i utredningen ligger på den tredje punkten.



Specialiserad palliativ vård

• Från och med 2018 är PVE (Palliativ vårdenhet) en länsgemensam 
organisation som tillsammans med mobila team ingår i den nya 
verksamheten Specialiserad sjukvård i hemmet (SSiH)

• Krävs en läkarremiss skriven från vårdcentralen eller slutenvården

• Läkare och sjuksköterskor och i ett team även kurator

• Tillgängliga dagtid på vardagar



Vårdplatser

• Kommunala enheter med inriktning på palliativ vård och avsedda 
platser för målgruppen: Vetlanda och Jönköping. 

• Några kommuner har ett antal platser fördelade på en korttidsenhet 
som i första hand är avsedda för palliativa personer då de inte kan 
vårdas i hemmet. 

• Vissa kommuner har inga korttidsplatser avsedda för denna 
målgrupp, utan finner individuella lösningar

• Läkaransvar på vårdcentralen

• Vårdsamordning vid utskrivning från slutenvård



Utredningens förslag till förbättringsåtgärder



Utredningen föreslår

• Palliativa vårdplatser i kommunerna 

• Palliativa åtgärdsplatser på sjukhus 



Palliativa vårdplatser i kommunerna 

…då vården av den palliativa personen i ordinärt boende av någon 
anledning sviktar och då slutenvårdens resurser inte är nödvändiga ska 
en korttidsplats kunna erbjudas, oberoende av veckodag och tid på 
dygnet. 



Palliativa åtgärdsplatser på sjukhus 

• I Jönköpings län bör det skapas ett antal slutenvårdsplatser avsedda 
för specialiserad palliativ vård. Så kallade åtgärdsplatser som erbjuds 
personer med behov av den specialiserade palliativa vården oavsett 
diagnos. 



Utredningens förslag till beslut 

• Att anta löftet: I Jönköpings län ska den palliativa vården vara av hög 
kvalitet och jämlik oavsett personens ålder, diagnos, etnisk tillhörighet 
eller bostadsort och erbjudas så nära hemmet som möjligt. 

• Att anta föreslagen organisering av den specialiserade palliativa 
vården; de palliativa vårdenheterna ska ha ett tydligt uppdrag att 
arbeta med patientansvar, konsultverksamhet, utbildning och 
kompetensförsörjning. Specialistläkarkompetens ska finnas tillgänglig 
dygnet runt. 



Utredningens förslag till beslut (forts) 

• Att vårdplatser som är avsedda för palliativa personer ska finnas att 
tillgå då behov uppstår både inom slutenvård och inom kommunal 
vård och omsorg. 

• Att samtliga berörda verksamheter i länet samverkar och tar ansvar 
för resultatuppföljning och förbättringar av kvaliteten i den palliativa 
vården i Jönköpings län. 



Kommunal utveckling Jönköpings län Kommunal utveckling Jönköpings län


