
Den nära vården 
– för alla åldrar!



Vilka är vi: 

Anna Wallgren utvecklingsstrateg, 
God och nära vård

Närsjukvårdsområde Umeå, region 
Västerbotten

Petra Henriksson utvecklingsstrateg, 
God och nära vård

Umeå kommun



Varför behövs den nära vården?

• Demografi med allt fler äldre och yngre men, färre i arbetsför ålder
• Ändrat sjukdomspanorama
• Goda medicinska resultat och kvalitet.

• Sämre kontinuitet, tillgänglighet och delaktighet.
• Hälsan skiljer sig mellan grupper (jämlik vård)



Utredningar
• 2017 – Beslut om att tillsätta utredare för fördjupad analys 

av ”Effektiv vård”

• 2017 – Delbetänkande ”God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild”.

• 2018 – Proposition ”Styrande principer inom hälso- och 
sjukvården och en förstärkt vårdgaranti”.

• 2018 – Delbetänkande ”God och nära vård - En 
primärvårdsreform”

• 2019 - Delbetänkande ”God och nära vård - Vård i 
samverkan”.

• 2020 – Slutbetänkande ”God och nära vård - En reform för 
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

• 2021 – Utreda förutsättningarna för en sammanhållen 
och resurseffektiv god och nära vård för barn och unga



Fokusförflyttning

Bild lånad av SKR

Personcentrerat 
arbetssätt



Digitalisering
Kompetens-
försörjning

Samverkan
och delaktighet

Folkhälsa

4 hörnstenar i arbetet med Nära vård



Vad är Närhet? 
Men – det är alltid 
patientens/brukarens 
upplevelse som är 
central för definitionen 
av närhet

Närhet

Geografisk 
närhet

Relationell
närhet

» Kontinuitet
» Trygghet
» Samordning
» Kompetens

Tillgänglighet
» Öppettider
» Fysiska möten
» Digitala möten
» Kontakt-

möjligheter



Hela Västerbotten har totalt 270 154 invånare 

Umeå närsjukvårdsområde har 155 693 invånare 

Västerbotten



God och nära 
vård..

…innebär att vi tillsammans Bjurholms-, Nordmalings- Robertsfors-
Umeås-, Vindelns- och Vännäs kommun i närsjukvårdsområde Umeå: 

- utgår från invånarens individuella förutsättningar och behov
- bygger på relationer, är hälsofrämjande och proaktiv
- bidrar till jämlik hälsa, trygghet och självständighet 

vårt arbete grundas i gemensamt ansvarstagande och tillit    

Styrgruppens sammansättning;
Närsjukvårdsområdeschef, Äldredirektör, 
Socialdirektör och motsvarande



Vilka är med i VIP-gruppen?

Multisjuka – (”högkonsumenter av vård och omsorg”)
Personer med flera kroniska diagnoser
Vård i livets slutskede
Höftfrakturer

Psykiatri och risk- och missbruk 
Barn och unga psykisk ohälsa 
Svårt sjuka barn - barn/familj i behov av stöd

Målgrupper



• Personer med kroniska 
sjukdomar

• Vård i livets slutskede

• Höftfrakturer



”Sammanhållen vård och omsorg”

• Delaktighet, Trygghet, bemötande med respekt & en sammanhållen vård
Samordnad Individuell Plan (SIP) & ”patientkontrakt” 

• Fast vårdkontakt /fast vårdteam finns
• Läkarmedverkan i patientnära arbete 
• Patientmedverkan i förbättringsarbete 
• Kvalitetsregisterregistrering
• Insatser i hemmet med mobila team



Film om God och nära vård, SKR

Klicka på länk och skrolla nedåt till filmen.

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard.
6250.html

https://skr.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard.6250.html


Era tankar och reflektioner?

Vad ser ni är viktigt att få med i vårt framtida utvecklingsarbete i 
samverkan?

Petra.henriksson@umea.se
Anna.wallgren@regionvasterbotten.se

mailto:Petra.henriksson@umea.se
mailto:Anna.wallgren@regionvasterbotten.se
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