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1. Inledning och bakgrund 

Regeringen satsar på att förbättra vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Satsningen 
har utmynnat i en överenskommelse med Sveriges Kommuner och landsting, SKL. 
Parterna är överens om att de statliga stimulansmedlen inom äldreområdet framför allt 
ska kopplas till resultat- och prestationsbaserade mål. Med de mest sjuka äldres behov i 
centrum syftar satsningen till att uppmuntra och stärka samverkan mellan kommuner 
och landsting genom ekonomiska incitament. Målet är även att effektivisera 
användningen av resurser så att vård och omsorg i högre grad utgår från målgruppens 
behov.  
 

 

2.”Bättre liv för sjuka äldre” i Jönköpings län 

Denna handlingsplan syftar till att beskriva uppdrag, mål och aktiviteter för arbetet 
inom området Bättre liv för mest sjuka äldre under 2012 och framåt. För mer 
information om de nationella satsningarna, se bilaga 

 
Läns-Lako beslutade 2011-11-01 att ta fram en gemensam plan för ledning och 
samverkan inom äldreområdet. Ett aktivt arbete pågår i samverkan mellan länets 
kommuner och landstinget. Tre team från länet, med samtliga kommuner 
representerade, deltar i det nationella arbetet Ledningskraft  - så mycket bättre för sjuka 
äldre. Arbetet hålls ihop av ledningsgrupper för kommuner och landsting (KOLA) och 
mötesplatser med information och dialog skapas också för länets socialchefer och 
sjukvårdsdirektörer. På länsnivå finns ett antal stödresurser i form av utvecklingsledare. 
Seniordialogen är en arena för lärande och erfarenhetsutbyte inom äldreområdet där 
även seniorer ingår. Handlingsplan med pågående aktiviteter och resultat kommer att 
fortlöpande presenteras för politiker och tjänstemän från länets kommuner och 
landsting.  

 

3 Syfte  

Genom ett långsiktigt systematiskt förbättringsarbete skapa förutsättningar för ett 
bättre liv för sjuka äldre i Jönköpings län. 
 

3.1 Värdegrund  

Vi utgår från patientens/brukarens behov 
Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 
Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit 
Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 
 

3.2 Övergripande mål  

Jönköpings Läns gemensamma och övergripande mål är att:  

Jag ska kunna bo och leva tryggt i mitt hem och få min omsorg och vård där. 
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3. Ledning och styrning 

Vi har intensifierat arbetet med att utveckla ett gemensamt ledningssystem ”Ledning 
och styrning i sämverkän”. Dettä är en pröcess söm pågår under helä 2012 för ätt finnä 
stabila former i samverkan mellan kommuner och landsting. Inledningsvis är vårt fokus 
”Bättre för de mest sjukä äldre”.  I dettä ärbete utvecklär vi vår gemensämma förmåga 
att: 

 sättä upp mål för de ölikä delärnä i länets äldre sätsning (”Result”) 
 följä upp målen (”Assess”) 
 beslutä öm ”förfining” öch utveckling (”Refine”) 

 
Vi använder styrkort och mättavla (se bilaga 1). Vi avser att utveckla en årscykel för 
arbetet på länsnivå som stöttar det lokala arbetet. Samtliga huvudmän har fattat beslut 
om att införa ett ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2011:9. 
 
Allt arbete ska utgå från att brukarna/patienterna ska få ta del av insatser som håller en 
så god kvalitet som möjligt och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Arbetssättet 
förutsätter ett ständigt och systematiskt lärande och utgår från tre kunskapskällor - 
forskningen, praktiken och brukaren. 

 
 

3.4 Övergripande aktiviteter 

För att detta ska bli möjligt arbetar vi med utvecklings- och förbättringsområden. 
 
Arbetet sker på bred front inom hela länet och nya arbetsformer skapas där det krävs. 
Följande områden har mål och indikatorer: 
 
 

• God och säker läkemedelsanvändning för äldre. 
  

• God vård och omsorg i livets slutskede.  
 

• God vård och omsorg vid demenssjukdom. Att arbeta förebyggande genom att 
använda Senior Alert, (se styrkort och mättavla) 

 
• Att öka den äldres inflytande över sin egen vård och omsorg. 

  
• Förbättra rehabiliteringsinsatserna. I första hand fokuserar vi på patienter med 

stroke,(se styrkort) 
 

• Bättre ta tillvara individers och anhörigas synpunkter 

 

Genomförandet av KOMHEM, kommunalisering av hemsjukvården, ger länet en unik 
möjlighet att gemensamt nå det övergripande målet och utveckla hållbara modeller för 
sammanhållen vård och omsorg.  
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För att stödja utvecklingen av Bättre liv för mest sjuka äldre arbetar vi kontinuerligt 
med kompetens- och kunskapsutveckling, informationsöverföring, dokumentation och 
kommunikation. Vi lägger kraft på att förfina vår resultatredovisning och göra den 
tillgänglig och användbar.     

Vår ambition är att minska undvikbar slutenvård och återinläggningar inom 30 dagar 
med minst 30 procent de närmaste åren. Vi startar med att dessa ska minska med 10 
procent under 2012. 

4. Förbättringsområden  

 
4.1 God och säker läkemedelsanvändning 
Indikatorer finns på mättavlan, bilaga 1. Handlingsplan Äldre och läkemedel, bilaga 2. 
Denna handlingsplan kommer att uppdateras under oktober månad 2012.  En 
framgångsfaktor för arbetet är att vi aktivt arbetar med läkarmedverkan i 
hemsjukvården och särskilda boenden.  

4.2 God vård i livets slutskede  

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister som är till för alla som vårdar 
människor i livets slut. Oavsett sjukdom så är det kvalitetsregisters mål att alla som dör 
en av sjukvården väntad död skall kunna känna trygghet inom följande punkter;  
Jag...  
...och mina närstående är informerade om min situation.  
...är smärtlindrad.  
...är lindrad från övriga symtom.  
...är ordinerad läkemedel vid behov.  
...vårdas där jag vill dö.  
...behöver inte dö ensam.  
...vet att mina närstående får stöd  
 
Mål  

Täckningsgrad; minst 70 procent av dödsfallen i Jönköpings län skall registreras i 
Svenska palliativregistret under 2012  
Av de registrerade dödsfallen skall minst 60 procent erhållit brytpunktssamtal  
Indikatorer finns på mättavlan, bilaga 1. 
 
Aktivitet 
Utvecklingsledare finns och fungerar som stöd i förbättringsarbete vad gäller palliativ 
vård utifrån utfall av registreringar i Svenska Palliativregistret.  
Workshops kontinuerligt i kommun och primärvård samt sjukhusavdelningar. 
Färdigställa och beställä ”fick stickä” för skättningsskälör.  
Färdigställa Cosmicmallar. 
Kartläggning av kunskapsbehov inom brytpunktssamtal. 
 
4.3 Vård och omsorg om personer med demenssjukdom  

Nationella riktlinjer för personer med demens ska vara styrande för arbetet med 
personer med demenssjukdom. Svenskt demensregister, SveDem, är ett kvalitetsregister 
avseende demensområdet och syftar till att samla in data för att kunna följa upp 
förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdomar. 
Detta för att nå en likvärdig behandling för patienter med demenssjukdomar.  
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Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD) är ett 
kvalitetsregister som registrerar beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, 
ger förslag på åtgärder och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med 
demenssjukdom.  
Utvecklingsledarna är ett stöd i förbättringsarbete vad gäller vård och omsorg vid 
demenssjukdom utifrån utfall av registreringar i BPSD-registret och SveDem. De arbetar 
med att stödja implementering i alla berörda verksamheter.  
 
Mål 

Samtliga vårdcentraler skall vid utgången av 2012 ha anslutit sig till och påbörjat 

registrering i SveDem  

Samtliga kommuner skall vid utgången av 2012 ha minst en enhet ansluten till BPSD-
registret som påbörjat registrering  
 
Aktiviteter  
Vi registrerar i SveDem och BPSD-registret, se styrkort. Indikatorer finns på mättavlan 
Slutföra påbörjat arbete med handlingsplan demens.  
 

4.4 Att öka den äldres inflytande över sin egen vård och omsorg.  

Arbete pågår med att ta fram mätetal avseende samordnad individuell plan och 
genomförandeplan. Vi testar webbkollen som ett sätt att mäta brukares/patienters 
upplevelser. (bilaga; Styrkort) 

Äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Det innebär också rätten att 
vara delaktig i beslut om sin egen vård och omsorg och att rätten till självständighet 
uppmärksammas. Ett sätt att skapa delaktighet är genom att det finns individuella 
vårdplaner och genomförandeplaner utarbetade tillsammans med den äldre.  
 

4.5 Senior alert – förebygga fall, trycksår, undernäring och dålig munhälsa  

Senior alert är ett kvalitetsregister som vänder sig till alla olika vårdgivare och 
professioner som vill arbeta förebyggande med fall, undernäring och trycksår, på ett 
systematiskt sätt. Det övergripande målet är att förebygga skador och främja hälsa hos 
de vårdtagare som söker vård och omsorg. Sedan hösten 2011 finns även munhälsa som 
en fjärde modul i registret.  

 
50 miljoner kronor fördelas mellan de kommuner och landsting där samtliga relevanta 
verksamheter (som relevant enhet i kommunen räknas särskilt boende, korttidsenheter 
samt hemsjukvård, som relevant enhet inom Landstinget räknas geriatrik-, medicin-, 
ortopedi-, kirurgi- samt infektionsklinik), oavsett driftsform, har påbörjat registrering i 
Senior alert (mätperiod 111001–120930). 20 miljoner kronor fördelas till de 
kommuner, där 90 procent eller fler av de äldre som bor i särskilt boende eller vistas på 
korttidsenhet oavsett driftsform, erhållit riskbedömning sedan 1 oktober 2011.  
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Utvecklingsledarna skall vara ett stöd i förbättringsarbetet vad gäller fall, undernäring, 
trycksår och munhälsa bland annat utifrån utfall av registreringar i Senior alert.  
 
 

Mål  

Senior alert  

- 90 procent av de boende på särskilt boende och kortidsenhet ska ha erhållit 
riskbedömning sedan 1 oktober 2011  
- 90 procent av de personer som riskbedömts, och har någon risk, ska ha fått minst en 
planerad åtgärd  
 

Munhälsa  

- Ökad kunskap om munhälsa och munhälsobedömning hos vård- och omsorgspersonal i 
Jönköpings län. 
- Påbörja utbildning i munhälsobedömningsinstrumentet, ROAG, under 2012-2013 i  
samtliga kommuner och i landstinget. 
- 10 procent av samtliga riskbedömningar ska innehålla riskbedömning för dålig 
munhälsa med riskbedömningsinstrumentet ROAG (Revised Oral Assessment Guide) i 
december 2012  
 

Uppföljning  

- Se bilaga mättavla 

 

4.6 Rehabilitering  

Ett övergripande mål för en rehabiliterings- eller habiliteringsinsats är att brukaren 
upplever en förbättrad livskvalitet. Olika berörda aktörer och yrkesföreträdare måste se 
brukaren som navet i processen, vilket kräver samverkan mellan verksamheter inom 
och över huvudmannagränser.  
 
 

Aktiviteter  

- Att ta fram en handlingsplan för rehabilitering efter Stroke 
- Ett gemensamt utvecklingsarbete för att ta fram nya arbetssätt i samverkan inom 
rehabilitering och habilitering är påbörjat och ska vara avslutat under 2013. 
 
 

4.7 Bättre ta tillvara individers och anhörigas synpunkter 

1 juli 2009 trädde en ändring av Socialtjänstlagen i kraft som innebär att kommunerna 
är skyldiga att erbjuda ett individuellt anpassat stöd till anhöriga som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder. Detta för att underlätta och förebygga ohälsa genom att minska fysisk 
och psykisk börda. Med närstående avses här den person som tar emot omsorg, vård och 
stöd. Den som ger insatser benämns anhörig. Genom att betrakta den anhörige som en 
resurs ökas deras möjligheter att kunna hjälpa sin närstående, få en förbättrad 
livssituation samtidigt som risken för ohälsa minskar.  
 

Mål  

Förvalta och utveckla anhörigstödet i Jönköpings län  
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Synliggöra samverkansvägar och förbättra samverkan mellan huvudmännen i arbetet 
med att stötta anhöriga i länet.  
 
 

Aktiviteter  

Delta i nationellt nätverk för regional anhörigsamordning med efterföljande 
informationsspridning till länets regionala nätverk anhörigstöd  
Nätverksträffar för anhörigkonsulenter/samordnare i länets kommuner   
Arrangera utbildning inom området. 
Arbetsgrupp med representanter från huvudmännen avseende ökad samverkan genom 
synliggörande av samverkansvägar i arbetet med stöd till anhöriga  
 

4.8 Dokumentation och informationsöverföring  

Att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle är avgörande för att 
individen ska kunna få en säker vård och omsorg med hög kvalitet.   
 
Mål  

Utarbeta en gemensam handlingsplan och vision för e-hälsa 
Säkerställa och utveckla informationsöverföring mellan huvudmännen 
Alla personer med behov av samordnad individuella planer i länet ska erbjudas sådan 
Utveckla arbetet med ICF (International Classification of Functioning, Disability and 
Health) i kommunerna i länet och Landstinget tillsammans med utvecklingsledare för 
ICF. 
 
Aktiviteter  

Regelbundna möten i det gemensamma e-strategirådet  
Utveckla mätning och uppföljning av samordnad individuell plan  
 
Uppföljning 

I slutet av 2012 finns en regional plan och vision för e-hälsa.  
 

 

Förutsättning för att lyckas   

Att äldre ges möjlighet till självbestämmande, delaktighet och integritet och får ett gott 
bemötande. 
 Att värdegrunden genomsyrar all vår samverkan  
Att länets kommuner samt Landstinget i Jönköpings län ständigt utvecklar sin 
samverkan   
Att medvetenhet finns om att systematiskt förbättringsarbete leder till vinster för den 
enskilde och verksamheten  
Att vård- och omsorgsverksamheter i Jönköpings län ser kvalitetsregistren Senior alert, 
Svenska palliativregistret, SveDem och BPSD-registret som instrument för långsiktigt 
systematiskt förbättringsarbete  
 
 
 
                                                                         



Vi lovar dig som är äldre och sjuk att du: 

Kan åldras i trygghet och självbestämmande 

med tillgång till en god vård och omsorg 

Får den vård du behöver när du behöver  

den på det sätt du önskar få den 

Inte märker våra organisatoriska gränser 

Möter kompetens, säkerhet,  

hög kvalitet, gott bemötande 

Ska känna att vi gör vårt bästa för  

att ge dig en värdig sista tid i livet 

God vård i livets 

slutskede 

Preventivt arbetssätt 

Sammanhållen vård och omsorg 

God vård vid demenssjukdom 

God läkemedelsbehandling 

Målsättning 

De mest sjuka äldre har ett 

särskilt stort behov av en 

individanpassad, samordnad 

och kontinuerlig vård och 

omsorg. De ska få vård och 

omsorg som bygger på 

helhetssyn och samarbete över 

professions och 

organisationsgränser. 

Aktivitet 

Slutenvården, kommunen  och 

primärvården identifierar vilka 

invånare som tillhör gruppen 

(maj 2012). 

Markera i Meddix att det 

handlar om ”mest sjuka äldre” 

individ. 

Närsjukvårdsteam. 

Geriatrik direkt. 

Mobilt team. 

Samordnad vårdplanering i 

hemmet. 

Pre op vårdplanering. 

Lots på akuten. 

Tidig rehab i hemmet för 

strokepatienter. 

Arbete med läkemedel 

Mått  

Undvikbar slutenvård och 

återinläggningar inom 30 dagar 

ska minska med 10 procent till 

september 2012. 

Bättre liv för sjuka äldre 

Tillsammans kan vi göra skillnad.  

Primärvård – Kommun - Slutenvård 

Målsättning 

God kvalitet i vård och omsorg 

den sista tiden i livet och ett 

värdigt slut i livet 

Brytpunktsamtalet markerar en 

gräns där målet för vård och 

omsorg ändrar riktning och hålls 

när de livsförlängande insatserna 

inte längre har effekt. Vården och 

omsorgen inriktas på att skapa 

trygghet, lugn och symtomlindring 

av ångest, smärta och oro. 

Efterlevandesamtal erbjuds till 

alla närstående. 

Aktivitet 

Utbildning i palliativa registret. 

Utbildning/(genomgång) av 

brytpunktssamtal och 

efterlevandesamtal för 

sjuksköterskor och läkare inom 

sluten- och primärvården samt för 

kommunsjuksköterskor. 

Arbeta för att brytpunktsamtal och 

efterlevandesamtal finns som 

sökord i journalsystemet. 

Rapport om genomfört 

brytpunktsamtal ska 

dokumenteras i Meddix (vid vård i 

samverkan) 

Mått 

Täckningsgrad i Svenska 

Palliativregistret över 70 %. En 

läkare har haft ett 

brytpunktssamtal i fler än 60 % av 

de förväntade dödsfallen. 

Efterlevandesamtal erbjudet till 

alla närstående. 

Målsättning 

Alla demenssjuka får diagnos, 

behandling och uppföljning 

utifrån diagnos för bästa vård 

och omsorg.  

 

Aktivitet  

Information och utbildning om 

SveDem till 

ldemenssjuksköterskor och 

läkare och om BPSD till 

kommunens sjuksköterskor och 

omsorgspersonal. Utbildning 

om skalor och tester för 

utvärdering av demenssjukdom 

samt introduktion av nya MMT. 

 

Mått 

Andelen enheter som är 

anslutna till och antal 

registreringar i Swedem och 

BPSD ska öka. 

Målsättning 

Genom riskanalys för fall, 

trycksår och undernäring vill vi 

kunna undvika skador genom 

adekvata åtgärder mot dessa 

risker. För bästa effekt ska 

patientens riskprofil bli känd av 

dem själva, anhöriga och 

samtliga vårdgivare.  

Aktivitet 

Registrering i Senior Alert och 

individuella åtgärder utifrån 

resultat. Utbildning utifrån 

enheternas behov. 

Mått 

Genomförda riskbedömningar 

med uppnått resultat till 85 %  

för äldre än 70 år som haft ett 

slutenvårdstillfälle och 100 %  

av alla äldre som bor i SÄBO 

eller är inskrivna i 

hemsjukvården.  

Målsättning 

Rätt läkemedelsbehandling på rätt indikation 

till rätt individ!  

Aktivitet 

Läkemedelsgenomgångar, 

läkemedelsberättelser. Information och 

utbildning till läkare och distriktssköterskor 

och kommunsjuksköterskor 

Mått 

Minskning av indikatorerna " Olämpliga 

läkemedel", "Olämpliga 

läkemedelskombinationer" och " 

Antipsykotiska läkemedel" med 10 %.  



Löften Attrak

torer 

Mål Indikator Mätfrek

vens 

Handlingspl

an 

(Ansvar) 

Sammanhållen vård och 

omsorg 

-10% 2012 

-30% på 

sikt 

*Undvikbar slutenvård 
*Återinläggningar inom 
30dagar (se nästa sida) 

mån 65+ 

God läkemedelsbehandling 
till äldre 

-10% *Olämpliga läkemedel 
*Olämpliga 
läkemedelskombinationer 
*Adekvat användning av 
läkemedel mot psykos i 
SÄBO  

Varannan 
månad 

65+ 

 

Ökat inflytande Andel som deltagit i  

planering 

? 

God vård i livets 

slutskede 

70% 

 

60% 

*Täckningsgrad i Svenska 
Palliativregistret  
*Brytpunktsamtal  

Mån? alla 

God vård vid 
demenssjukdom 

 

 

 

 

Preventivt arbetssätt 

 

 

God rehabilitering - stroke 

Så många 

som möjligt 

 

Så många 

som möjligt 

 

Alla relevanta 

 

 

90% 

*Utredning med 
registrering i SveDem i 
primärvård 
*Registrering i BPSD-
registret 
 

*Registrering i Senior alert 
 
*Äldre som fått 
riskbedömning i Senior 
alert i SÄBO 

Mån? 

 

Mån? 

 

 

Mån? 

 

Mån? 

Alla 

 

Alla 

 

 

 

 

SÄBO 

Styrkort för Ledning  i Samverkan i Jönköpings län 

http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://www.palliativ.se/
http://www.palliativ.se/
http://www.palliativ.se/
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40114_2.pdf
http://www.bpsd.se/
http://www.bpsd.se/
http://www.bpsd.se/
http://www.senioralert.se/
http://brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/doc40049_2.pdf
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Bakgrund 
Handlingsplanen tar avstamp i SBU:s rapport ”Äldres läkemedelsanvändning – 
hur kan den förbättras?” (2009). 
 
Handlingsplanen är framtagen av en arbetsgrupp med representanter från 
Landstinget i Jönköpings län och länets kommuner. Den är beställd av 
Ledningsgruppen för samverkan kommun och landsting och antagen av Läns-
LAKO 2010-09-29. 

Målgrupp 
Huvudsaklig målgrupp för handlingsplanen är personer över 75 år, främst de 
med kronisk sjukdom som behandlas med flera läkemedel. Andelen invånare 
över 75 år i Jönköpings län är 9,4 procent (8,5 procent i riket). 

Syfte 
Handlingsplanen ska ligga till grund för att utveckla länsövergripande 
arbetsformer som bidrar till bästa möjliga livskvalitet för den äldre. Detta ska 
ske genom ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsbehandling i samsyn 
mellan patient, förskrivare och övrig vård- och omsorgspersonal. 

Utvärdering 
För att kunna utvärdera handlingsplanens inverkan på verksamheternas 
omhändertagande av den äldre kommer regelbundna mätningar genomföras. 
Initialt kommer en baslinjemätning att göras för att få utgångsvärden. 
 
Utvärderingen sker genom att mäta föreslagna indikatorer under följande 
rubriker ur Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre": 
 Preparat som bör undvikas om inte särskilda skäl föreligger 
 Olämplig dosering 
 Polyfarmaci 
 Läkemedelskombinationer som kan leda till interaktioner av klinisk 

betydelse 
 Psykofarmaka 
 
Samt: 
 Adverse Drug Events, ADE; antal läkemedelsorsakade sjukhusinläggningar 

alternativt förlängd sjukhusvistelse. 
 Patientskattad livskvalitet (exempelvis mätning med EQ5D eller liknande). 
 
Måltal för dessa mätningar bör sättas i samråd med berörd verksamhet och 
kopplas till ett incitamentsystem. 
 
När ovanstående av Socialstyrelsens "Indikatorer för god läkemedelsterapi hos 
äldre" nått en tillfredsställande nivå föreslås i steg två att komplettera med 
indikatorerna under rubrikerna. 
 Preparat för vilka korrekt och aktuell indikation är av särskild stor betydelse 
 Olämplig regim 
 Läkemedel och njurfunktion 
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Framgångsfaktorer 

 En tidplan för implementering och utbildning skapas för kommunerna och 
Landstinget i Jönköpings län. Tidplanen innefattar uppdragsansvariga som 
verkställer respektive uppdrag och säkrar att relevant information når övriga 
intressenter. 

 Analys/inventering av nuvarande verksamhet. Varje enskild enhet, 
(vårdcentraler och särskilda boenden) listar styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot enligt nuläget och anpassar framtida förändringsbehov utifrån 
handlingsplanen. 

 Baslinjemätning krävs för att få fram utgångsvärde på de olika mätningarna. 
 Koppla ett forskningsprojekt till implementeringen av handlingsplanen. 

Handlingsplanens struktur 
Planen är uppdelad i fyra delar: 
 Styrning 
 Samordning 
 Dokumentation 
 Kvalitet 
 
Till varje del finns ett övergripande mål. Varje avsnitt inleds med en 
problemformulering som följs av ett antal uppdrag som syftar till att lösa 
problemen och nå det övergripande målet.  
 
Uppdragen är av handfast karaktär. Uppdragen delegeras till olika intressenter 
som ansvarar för att de uppdrag som berör deras verksamhetsområde blir 
genomförda. 
 
Framgångsfaktorerna ska ses som mer mjuka variabler, Framgångsfaktorerna 
kan fungera som kompass i arbetet. Om de finns på plats och genomsyrar 
verksamheten leder de till ett framgångsrikt arbete kring äldres 
läkemedelsanvändning. För att kunna följa utvecklingen av arbetet kring äldres 
läkemedelsanvändning används parametrarna som listas under rubriken 
utvärdering på sidan 3. 
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1. Styrning 

Mål 

Äldres läkemedelsanvändning är ett prioriterat område inom vård och omsorg. 
Detta ska framgå i vårdgivarnas uppdrag och i vårdöverenskommelser. 

Problemformulering 

Synen på och attityden till äldre är central för arbetet med att förbättra 
läkemedelsanvändningen. För att möjliggöra att äldres läkemedelsanvändning 
är ett prioriterat område krävs att tid och resurser avsätts.  
 
Vårdprogram fokuserar generellt på en optimal behandling för en viss diagnos. 
Många äldre har flera diagnoser, vilket medför att flera vårdprogram är aktuella 
samtidigt. En behandling utifrån flera vårdprogram ger en komplex medicinsk 
situation.  

Uppdrag 

 I vårdöverenskommelser och vårdavtal ställs det krav på att samtliga äldre 
över 75 år, med kroniska sjukdomar och läkemedelsbehandling, erbjuds 
minst en årlig läkemedelsgenomgång. Den äldre erbjuds även 
läkemedelsgenomgång under och efter sjukhusvistelse, vid nyinflyttning på 
särskilt boende eller inskrivning i hemsjukvård. 

 I vårdöverenskommelser och vårdavtal ställs krav på att det finns en korrekt 
och aktuell läkemedelslista vid in- och utskrivning samt vid alla 
öppenvårdsbesök, samt krav på dokumentation av genomförda 
ordinationsförändringar med motivering och indikation. 

 I vårdöverenskommelser och vårdavtal ställs krav på ökad andel recept med 
angiven indikation exempelvis en 10-procentig ökning per mätperiod. 

 I utformande av vårdprogram och Faktadokument beaktas äldre patienter 
och ett separat Faktadokument för omhändertagandet av äldre multisjuka 
skapas. 

Framgångsfaktorer 

 Äldres läkemedelsanvändning prioriteras i de villkor och förutsättningar 
som utarbetas för att bedriva öppen och sluten vård inom Landstinget. 

 Resurser och tid är i balans mellan vårdcentraler, sluten vård och 
kommuner. 
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2. Samordningsansvar 

Mål 

Varje patient i målgruppen har en läkare med samordningsansvar för den totala 
läkemedelsbehandlingen 

Problemformulering 

Det kan finnas brister i utformningen av ansvarsfördelning då den äldre ofta 
saknar läkare som ser till helheten i läkemedelsbehandlingen. Äldre med 
kronisk medicinering ska ha tillgång till läkare med samordningsansvar för 
läkemedelsbehandlingen. Samordningsansvar är inte liktydigt med 
behandlingsansvar som kan ligga på en annan nivå. 

Uppdrag 

 Äldre får tillgång till en läkare, främst inom primärvården, med 
samordningsansvar för den äldres totala läkemedelsbehandling. Detta 
uppdrags omfattning och ersättning regleras i avtal med vårdgivarna. 

 Kommunikationsvägar mellan de olika omsorgsgivarna och vårdgivarna 
samt till den äldre och dennes närstående och eventuell legal företrädare 
utvecklas. 

Framgångsfaktorer 

 Behandlingsansvarig läkare kommunicerar vid behov med en fast 
sjuksköterskekontakt till den äldre. 

 Fler personliga möten mellan samordningsansvarig läkare och den äldre.  
 Samordningsansvarig läkare för vid behov en dialog kring olika åtgärder 

och behandlingar med övriga läkare som initierat behandling. 
 Ökad uppmärksamhet på utebliven uppföljning. 
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3. Dokumentation 

Mål 

Den äldre har en heltäckande och korrekt läkemedelsdokumentation som är 
tillgänglig för samtliga vårdgivare. 

Problemformulering 

Äldre kan ordineras läkemedel av flera läkare på olika vårdnivåer. För att 
undvika felmedicinering är det viktigt att förskrivare har tillgång till en 
sammanhållen information om patientens läkemedelsbehandling.  
 
Läkemedelsmodulen i journalsystemet Cosmic ska användas av alla enheter 
inom Landstinget i den takt det införs på enheterna. Vid utbildning i 
journalsystemet är det mycket viktigt att instruktioner kring rätt och enhetligt 
användande av läkemedelsmodulen ingår. Vid läkemedelsordination ska 
läkemedelslistan i läkemedelsmodulen uppdateras samt indikation, mål och 
behandlingslängd anges i journaltext.  
 
På flera vårdenheter inom Landstinget och kommunerna genomförs 
läkemedelsgenomgångar. Att läkemedelsgenomgång är genomförd måste 
tydligt framgå och dokumenteras i journalen. 
 
Äldre drabbas oftare av läkemedelsbiverkningar men 
biverkningsrapporteringen för de äldre är dålig. 
 
Det är också viktigt att information om patienten kan delges över 
huvudmannaskapsgränser. Den nationella patientöversikten (NPÖ) är ett bra 
verktyg för detta.  

Uppdrag 

 Läkemedelsberättelser integreras i journalen. 
 Elektroniskt system för dosexpedition integreras i Cosmic. 
 Utbildnings- och uppföljningsinsatser genomförs för att säkra användarnas 

kunskaper om hur läkemedelsmodulen används på rätt sätt. 
 Möjlighet till IT-stöd för läkemedelsgenomgångar utreds och införs om 

utredningen visar på nytta. 

Framgångsfaktorer 

 Landstinget i Jönköpings län arbetar aktivt med att förbättra 
journalsystemet. 

 Landstinget i Jönköpings län fortsätter samarbetet med andra landsting som 
använder Cosmic för att påverka leverantören av systemet att förbättra 
läkemedelsmodulen. 

 Kommunerna och Landstinget i Jönköpings län fortsätter att arbeta för en 
anslutning till den nationella patientöversikten före utgången av 2011. 

 Sammanhållen dokumentation kring läkemedel i gemensamt journalsystem. 
 Stor observans på att det föreligger en ökad risk för fel i dokumentationen 

under övergångsskedet till Cosmic. 
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4. Kvalitet 

Mål 

Den äldre har en ändamålsenlig och säker läkemedelsanvändning med 
regelbunden uppföljning av behandlingsresultat. 

Problemformulering 

Kunskap och information till den äldre och dennes närstående och eventuell 
legal företrädare är avgörande för den äldres möjlighet att stärka sin egen hälsa 
och formulera vårdbehov. 
 
Det är ofta motiverat med flera läkemedel till äldre eftersom sjukligheten är 
hög. Samtidigt kan en kombination av många läkemedel, hög ålder och flera 
sjukdomar utgöra en risk. Risken för läkemedelsrelaterade problem ökar med 
antalet läkemedel. Speciellt tre eller fler psykofarmaka utgör en risk. 

Uppdrag 

 Aktuella behandlingsrekommendationer implementeras, till exempel 
Läkemedelsverkets rekommendationer vid BPSD (beteendemässiga och 
psykiska symtom vid demenssjukdom). 

 Uppföljning på enhetsnivå med måtten ”äldre med tio eller fler läkemedel” 
samt ”äldre med tre eller fler psykofarmaka” görs två gånger per år.  

 Innehållet i läkemedelsgenomgångar definieras och kvalitetssäkras. 
 En indikation finns alltid dokumenterad för insatt behandling. Tänkt 

behandlingslängd, mål för behandlingen samt plan för uppföljning av 
behandlingsresultat finns dokumenterad. 

 Uppföljning på individnivå av insatt behandling görs enligt rutiner i till 
exempel Faktadokument. 

 En enhetlig validerad symtomskattningsskala/triggerlista implementeras i 
rutinomhändertagandet. 

Framgångsfaktorer 

 Icke farmakologisk behandling övervägs alltid. Exempel på sådana kan vara 
hälsosamtal, råd om fysisk aktivitet, anpassad kost, sent kvällsmål för att 
korta nattfastan, taktil massage och att skapa meningsfull sysselsättning. 

 Information och diskussion om äldre och läkemedel för läkare och 
sjuksköterskor. 

 Kontinuerlig risk-nytta bedömning med ställningstagande till om något 
läkemedel kan sättas ut. Vid nyinsättning bör särskilt övervägas om 
behandling med något annat läkemedel kan avslutas. 

 Samarbete mellan Landstinget och kommunerna är avgörande för en säker 
läkemedelsbehandling. Ett sätt att samarbeta kan vara genom 
multidisciplinärt bedömningsteam som går igenom journaler tillsammans 
och gör en samlad individuell bedömning av behandlingen för berörd 
patient.  

 Säkra kunskaps- och informationsöverföring till den äldre och deras 
närstående och eventuell legal företrädare. 
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 Ökad uppmärksamhet inom vård och omsorg på följsamhetsproblem och 
handhavandeproblem. 

 Skapa förutsättningar för att göra äldre och deras närstående och eventuell 
legal företrädare delaktiga. 
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Regionförbundet Jönköpings län 
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Medicinskt ansvarig överläkare 
Ledamot läkemedelskommittén 
Geriatriska kliniken Länssjukhuset Ryhov 
 
Peter Johansson 
Distriktsläkare  
Ledamot läkemedelskommittén 
Wetterhälsan 
 
Malin Holmqvist 
Klinisk apotekare 
Hälso- och sjukvårdsavdelningen/Jönköpings sjukvårdsområde 
 
Ann-Margreth Kvarnefors 
Utvecklingsledare 
Qulturum  
Landstinget i Jönköpings län 
 
Gunilla Björkman 
Seniorrepresentant 
 
Anders Gidevall 
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Ledamot läkemedelskommittén 
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Remissinstanser 
Medicinsk programgrupp Geriatrik 
Medicinsk programgrupp Primärvård 
MAS-gruppen 
Socialcheferna 
Läkemedelsgrupp/ råd i respektive förvaltning 
Länspensionärsrådet 
Forskning och Utveckling Primärvård, Lndstinget  
Vårdcentralerna Bra liv/ Vårdvalsenheten 
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Bilaga 1 – Andra aktiviteter 
Andra pågående aktiviteter i länet gällande äldre och läkemedel: 
 Krav på registrering i Senior alert för vårdgivare som ingår i vårdvalet. 
 Införandet av Cosmic inom Landstingets i Jönköpings län. 
 Utveckling av läkemedelsdokumentation i journal, exempelvis i 

läkemedelsmodulen i Cosmic. 
 Satsningen ”Säker vård alla gånger” (framför allt steg 3 ”Förebygga 

läkemedelsfel i vårdens övergångar”). 
 Läkemedelsgenomgång genomförs redan idag ofta för äldre patienter (men i 

olika omfattning och på olika sätt). 
 Läkemedelkommitténs förskrivningsmål. 
 SKL-projekt Eksjö Tranås Sävsjö 75 år och äldre. 
 Esther-nätverket på Höglandet: Geriatriska rehabiliteringskliniken, 

Höglandssjukhuset i Nässjö har i samråd med länsövergripande 
fallpreventionsgruppen tagit fram övningar. 

 Fallpreventionsarbete pågår – riskkartläggning etc. 
 Kommunerna arbetar för anslutning till den nationella patientöversikten. 
 Vetlanda kommun har MiniQ som IT-stöd vid läkemedelsbehandling för 

vårdtagare på särskilt boende. 
 Pilotprojekt för att minska användandet av laxantia inom kommunens 

särskilda boende i Vetlanda kommun. 



 PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Läns-LAKO 

Tid: 2012-09-14, 15:50-16:20 
 

 

Plats: Originalet, Qulturum  

§13  Handlingsplan för ledning och samverkan inom 

äldreområdet 
Läns-LAKO beslutade 2011-11-01 att ta fram en gemensam 

plan för ledning och samverkan inom äldreområdet.  

 

Den gemensamma handlingsplanen innehåller en 

beskrivning av förbättringsområden utifrån lokala 

förutsättningar, konkreta och mätbara mål, planerade 

aktiviteter samt en beskrivning av hur uppföljningen ska gå 

till och hur resultaten ska redovisas. 

 

Läns-LAKO beslutar 

att godkänna förslaget till handlingsplan, detta beslut ska 

fastställas av Landstingets planeringsdelegation och den 

primärkommunala nämnden.  

 

 

 

Vid protokollet 

Charlotte Jerkelund 

Justeras 

 

Maria Frisk Anna-Carin 

Magnusson 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Charlotte Jerkelund 
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Planeringsdelegationen §§ 115-120 

Tid: 2012-09-18, kl 09:00 t o m  2012-09-19, kl 12:30 
 

 

Plats: Isaberg, Hestra 

§ 117 

Dnr 

LK10-

0169 

Handlingsplan för ledning och samverkan inom 

äldreområdet  
Läns-LAKO beslutade vid sitt sammanträde 2012-09-14 att 

godkänna rubricerad handlingsplan för ledning och 

samverkan inom äldreområdet under förutsättning att 

beslutet fastställs av Landstinget samt den 

primärkommunala nämnden.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen beslutar föreslår landstingsstyrelsen 

besluta  

 

att fastställa Läns-LAKO:s beslut avseende rubricerad 

handlingsplan.  

 

Ärendet behandlas vid ett extra sammanträde i 

landstingsstyrelsen 2012-09-25. 

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 115-120 

Tid: 2012-09-18, kl 09:00 t o m  2012-09-19, kl 12:30 
 

 

Lena Sandqvist 


