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Pågående arbeten inom projektet God och nära vård i glesbygd och 

landsbygd – Uppdaterad 21 februari 2022 

 

Västerbotten 

Projektledare: Roland Bång, roland.bang@regionvasterbotten.se 

Lokalt arbete i modellområdet 

• Projektet - Digital transformation för God och nära vård startade hösten 

2020. Projektet med regionen och kommunerna i området och utgår ifrån en 

tjänstedesignsbaserad modell för innovation  

 

• Projekt - Välfärdsteknologi i omsorgen genomförs tillsammans med Akademi norr.   

 

• Projekt - Distansmonitorering för hemsjukvårdspatienter och hemtjänsttagare i Åsele 

och Dorotea kommun.  

 

• Projekt – Hälsa och Trygghet i Vilhelmina. Med hjälp av hemmonitoreringsutrustning 

och utvecklade processflöden öka tryggheten i hemmet för att därigenom undvika 

onödig slutenvård och begränsa återinläggningar på korttids- och avlastnings-boenden. 

 

• Projekt - Digifysiska vårdkontakter på särskilda boenden kommunerna i södra 

Lappland. 

 

• Projekt - Avancerad Socialpsykiatri startade våren 2021.  

 

• Projekt – CRANE (Comprehensive Treatment of Chronic Patients in Rural Areas), 

Pre-kommersiell upphandling (PCP) av IKT-stöd för integrerade vårdlösningar. 

 

• Projekt – Barn och Unga i God och nära vård i södra Lappland. I samverkan med olika 
verksamheter och huvudmän utveckla det proaktiva arbetet för att förebygga och 
motverka förekomsten av psykisk ohälsa bland barn och unga. 

 

• Förbättra tillgängligheten till primärvård och specialiserad vård (fr.a. Lycksele lasarett 

och Psykiatrin södra Lappland) för personer med komplexa behov (multisjuka och 

mångsökande). Prioriterad aktivitet i verksamhetsplan 2022 för Närsjukvårdsområde 

södra Lappland. 
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• Möjliggörandet av specialistläkarmedverkan i vissa vårdförlopp förlagda ute på de 

lokala sjukstugorna. Prioriterad aktivitet i verksamhetsplan 2022 för 

Närsjukvårdsområde södra Lappland. 

  

Utbildningar, information, workshops  

• Kommunikationsveckor och medborgardialoger i alla kommuner. 

 

• Facebook- och Instagramkonton för God och nära vård i södra Lappland.  

 

• Producerar korta infografiska filmer med information om god och nära vård, 

digitalisering och enkätresultat för både invånare och medarbetare.  

 

• Ledarskapsutbildning via SKR, kontinuerligt.  

 

• Information till invånare, skolelever och medarbetare om god och nära vård.  

 

• Lärplattform med grundläggande webbutbildningar för omsorgspersonal framtagen 

tillsammans med Akademi Norr genom projektet Välfärdsteknologi i omsorgen.  

 

Norrbotten 

Projektledare: Greta Sköld, greta.skold@norrbotten.se 

2021:  

• Utökning av modellområde Övertorneå att även innefatta Kalix, Haparanda och 

Överkalix kommuner samt regionens fyra hälsocentraler och närsjukhuset i Kalix. 

 

• Utsedd ledning och styrning för det så kallade modellområde Östra Norrbotten med 

styrgrupp, operativ ledning och projektgrupp. 

 

• Beslut om övergripande målbild för nära vård i Norrbotten. 

 

• Framtagande av projektplan samt handlingsplan för Östra Norrbotten. 

 

Lokalt arbete i modellområdet 2022: 

• Skapa gemensamt patient/brukarråd i modellområdet. 

 

• Ta fram ett koncept för gemensamma nära vårdteam. 

 

• Gemensamma flödeskartläggningar och på sikt gemensamma händelseanalyser. 
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• Förbereda och öppna upp allmänmedicinska slutenvårdsplatser i Haparanda. 

 

• Testa prehospital akutvård vid psykisk ohälsa ur ett glesbygdsperspektiv.  

  

Koppling till andra närliggande projekt  

• Övertorneå är modellkommun för digitalisering av äldreomsorgen.  

• 5G projekt via LTU, utrusning är installerad på Övertorneå hälsocentral.  

  

Utbildning, information 

• Information om Nära vård till socialnämnder och kommunfullmäktige i området. 

 

• Information till fackförbund. 

 

• Planeringsdag för styrgrupp och operativa ledningsgruppen 9 mars 2022.  

 

• Utbildning på bred front i personcentrerad vård, nära vård och palliativ vård. 

 

• Gemensam äldredag i Östra planeras under våren 22. 

 

Jämtland Härjedalen 

Projektledare; Jessica Isaksson, jessica.isaksson@regionjh.se 

Lokalt arbete i modellområdet Bräcke Ragunda  

• Framtagande av lokal projektplan utifrån gemensamma diskussioner med deltagarna i 

modellområdet: Bräcke kommun, Ragunda kommun, Region Jämtland Härjedalens 

ambulans, 1177 och närvårdsområden . 

 

• Kartläggning av presumtiva aktiviteter att genomföra i modellområdet via lokala idéer, 

omvärldsbevakning samt återföring från övriga modellområden i projektet. Därefter 

gemensam prioritering av de aktiviteter som modellområdet ser störst effekt av och 

önskar fortsätta med.  

 

• Löpande aktivitetsmöten: diskussion om förbättringsaktiviteter och prioriteringar 

• Arbetsgrupp Ragunda rehab 

• Arbetsgrupp Ragunda hemsjukvård 

• Arbetsgrupp Bräcke Kälarne 

• Arbetsgrupp Bräcke hemsjukvårdsavtalet 

• Arbetsgrupp Bräcke mötesplatser 
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• Gemensam planeringsdag Bräcke Folkets hus: kommun, hälsocentraler, ambulans, 

1177 

 

Koppling till andra närliggande arbeten och projekt  

• Aktivitetsmöten om digitalisering hos regionens primärvård: chatt, 

digitala triage, eVisit, egenmonitorering, patientkontrakt, formulärtjänster mm.  

 

• Beredningsgrupp för avtalsfrågor samt gemensamt tjänstepersonsforum. 

 

• Länets arbete med Ledarskapsutbildning Nära vård, med deltagare bland både 

tjänstepersoner och förtroendevalda i länet. 

 

• Arbetsgrupp för Gemensam plan på primärvårdsnivå i länet. I detta projekt arbetar 

samtliga delar av länet i sina lokala samverkansarenor med frågor kring nära vård. 

Arbetet är starkt kopplat till Nära vård i glesbygd och landsbygd och de båda 

projekten går ofta parallellt. I arbetet med en gemensam plan för primärvårdsnivå har 

en enkät till medborgare skapats. Workshops med medarbetare ingår även i detta 

projekt.  

  

• Robusta hälsocentraler - vad behöver HC ute i länet ha/kunna för att stå robusta vid 

särskild händelse. 

 

• Samverkan kring sammanhållen journalföring, samordnad planering och säkra möten. 

 

• Information till förtroendevalda, tjänstepersoner och ledning.  

 

Västernorrland 

Projektledare; Marie Hellholm, marie.hellholm@rvn.se 

Lokalt arbete i modellområdet  

• Planering av piloten ”Hemma hos mig” med inriktning mot äldre personer med behov 

av hemsjukvård (primärvården, specialistvården och Kommunens hälso- och 

sjukvård). 

 

• Planering för piloten ”Framtidens mötesplats” med inriktning mot unga med psykisk 

ohälsa (primärvård, skola och socialtjänst). 

  

Koppling till andra närliggande projekt  

• DIGGA, Programmet för Nära Vård,  
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• TSI (Tidiga samordnade insatser)  

 

Utbildningar, information, workshops  

• Studiebesök Storuman  

 

Samverkansdelen av projektet  

• I Sollefteå planeras för fortsatta medborgardialoger  

 

• Projektledarmöten  


