
GOD OCH NÄRA VÅRD

Modellområde södra Lappland



God och nära vård 
i södra Lappland

Var befinner vi oss längs leden på 
resan som ska ta oss till det önskade 
läget?

Roland Bång
Projektledare



Digitalisering

Samverkan och delaktighet

Folkhälsa

Projekt: Digital transformation för god och nära vård

Kompetensförsörjning

Återrapport

HSN om samverkan

2020

Kartläggning av 

utbildningsbehov i 

kommuner

2021

Beslut i alla 

kommuner *

2022 2023

Minst 100 patienter med självmonitoreringsverktyg

Minst två nya digitala processer in varje kommun

Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4Kv1 Kv2 Kv3 Kv4

Enkät invånare

Förankring samt 

metodutveckling

Framtagning av 

utbildningsplattform

Avancerad 

socialpsykiatri

”Lycksele”

Projekt: Välfärdsteknologi i omsorgen

Förslag: Patient-kontrakt i 

alla kommuner

Förslag: Hälsocoach 

online infört 

Uppstart piloter

Tjänsteutveckling 

och upphandling
Övergång till drift 

och ny praxis

Digitala ronder säbo **

* Beslut finns i:
Malå, Dorotea, 
Åsele, Storuman, 
Vilhelmina

** Projekt med KRY, Malå och 
Saxnäs avslutas i juni 2021

Rekrytering i samverkan

Avancerad 

socialpsykiatri

”Vilhelmina”

Kommunikationsveckan



Delprojekt och aktiviteter – exempel 
Välfärdsteknologi i omsorgen
Utbildning för medarbetare inom omsorgen, Akademi Norr

DigiFysiska vårdkontakter på SÄBO
Malå/Vilhelmina är piloter, GMC

Tryggare bedömningar för medarbetare i vård/omsorg
Dorotea är pilot, UmU

CRANE 
Integrering av vård- och hälsodata i ett samlat personcentrerat system, GMC

TIQUE
Övervakning av hjärtsviktspatienter, GMC



Digital transformation – Färdplan för innovation

Lokala samverkans- och arbetsgrupper i varje 
kommun i södra Lappland 

Konkreta verktyg för att designa och utforma en 
lokal utvecklings- och förändringsprocess

Uppnå uppföljningsbara aktivitetsmål
– två digitala tjänster i varje kommun samt 
hemmonitorering för ca 100 brukare/patienter



Aktuellt just nu

Sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem – Dialog/process 

Patientkontrakt

Information om och förankring av God och nära vård hos medarbetare

Information om God och nära vård till invånare och skolelever

Sociala medier

Kommunikationsvecka, vecka 34

Workshop i september



Kommunikation
Kommunikationsplan

• En kommunikationsstrategisk ledstång att hålla sig i, 
exempelvis vid planering av aktiviteter, är framtagen och 
ska färdigställas.

Internt nyhetsbrev

• Fångar upp och sprider aktuella nyheter i arbetet med 
God och nära vård i södra Lappland.

Infografiska filmer

• Under slutproduktion.

Sociala medier

• Vi sprider goda exempel och ökar medvetenheten om 
omställningen mot en God och nära vård.

Kommunikationsveckor

• Kontinuerlig planering. 



Utmaningar i pågående omställning – just nu

• Systemsyn och systemledning
Finns ledarskapet, kulturen och organisationen för att omsätta?

• Verksamhetslogik – organisatoriska perspektiv
Synkronisering av olika styr- och stödkedjor
Utföra vardagsuppdraget samtidigt som det ska utvecklas

• Helhet eller delar
Resultat av enskilda aktiviteter – utfall 
Effekt av alla delar tillsammans – värde 



Utmaningar (forts.)

• Brukaren som medaktör – på riktigt
Information, kommunikation och delaktighet
Samskapande och individuella preferenser 

• Enbart multisjuka äldre?
Målgruppen Barn och Unga också i fokus



Några exempel från verkligheten
Digifysiska vårdkontakter i Malå och Saxnäs

Eva Skog vårdar sin pappa i 
hemmet i Malå med hjälp av en 
läkare på distans i kombination 
med hembesök.

- Det är ett jättelyft, man behöver 
inte planera, boka tider och fara 
runt utan vi kan vara hemma och 
vi får svar snabbt, det är skönt 
både för mig och för pappa. Han 
kan även vara ute i skogen mer nu 
och det är där han trivs bäst, säger 
Eva. 

I Malå och 
Saxnäs får 
personer som 
bor på SÄBO 
träffa läkare 
på distans



Några exempel från verkligheten

Välfärdsteknologi i omsorgen

Lärplattform är igång

Flera medarbetare har gått 
utbildningarna och uppskattar 
möjligheten

- Jag tycker att projektet har ett riktigt bra syfte 
och mål med att förenkla vårat dagliga arbete. Vi 
har fått en mycket bättre förståelse av de nya 
verktygen som vi börjat använda oss av, säger 
Jens, boendehandledare Lycksele kommun



Tack!
Följ oss på sociala medier!

god_nara_vard

God och nära vård i södra Lappland

Ta del av vårt nyhetsbrev! 
Maila victoria.bertilsson@regionvasterbotten.se


