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Personcentrade och sammanhållna vårdförlopp PSVF

210312 – möte Hälsovalsenheter

Leni Lagerqvist och Ulrika Bokén
projektledare för implementeringen
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Disposition

• Repetition bakgrund, organisation, projektledning, process

• PSVF Höftledsartros i primärvård - startade 1 feb.2021

• Webbsidor 

• Samarbetsportalen

• Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

• Kunskapsstyrning

• Kommande PSVF och planen framåt

https://regionkalmar.se/samarbetsportalen/vardriktlinjer/personcentrerade-och-sammanhallna-vardforlopp/
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/vardprogramochvardforlopp
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp.1004.html
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God och nära vård
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Projektorganisation – nationellt, sjukvårdsregionalt och lokalt

Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) och 
Nationellt system för 

kunskapsstyrning (NSK) tar 
beslut om vilka vårdförlopp 

(PSVF). 

Sydöstra sjukvårds-
regionens berörda 

Regionala programområden 
(RPO) är remissinstans.

Sjukvårdsledningen (RSL) 
leder remissprocessen och 
lämnar in samlat remissvar.

Region Kalmar läns (RKL) 
utsedda projektgrupp är 

mottagare för implementering 
och bereder underlag för 

införande.

Sjukvårdsledningen är 
styrgrupp.
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Lärdomar från SVF cancer

Prevention/
tidig upptäckt

Utredning
Behandling/

Rehabilitering
Uppföljning av hälsotillstånd

Främja hälsa och förebygga sjukdom

Prevention/
tidig upptäckt

Behandling stabil 
patient

Behandling vid 
behandlingssviktUtredning

SVF cancer
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Utse 
medverkan 
till arbets-
gruppen 

Möte 1:

Info om 
PSVF

Info om 
upplägg, 

gap-
analys

Eget 
arbete 
med att 

göra 
gapanalys

Möte 2:

Genomgång av 
sammanfattad 
gapanalys och 
identifiera gap 

samt 
smågrupper

Skapa 
handlings-

plan i 
små-

grupperna.

Utföra 
åtgärderna 

i 
handlings-

planen.

Möte 3:

Uppföljnin
g, vart står 

vi och 
vidare 

planering.

Möte 4:

Avstämnin
g inför 

uppstart av 
PSVF. 

Planera 
uppföljning

.

Upplägg
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Exempel - Handlingsplan på kort och lång sikt
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Stöd för handläggning – publiceras på Samarbetsportalen

Flödesbild 

Hela vårdförloppsdokumentet – Nationellt kliniskt 

kunskapsstöd

Handläggning på hälsovalsenhet

Handläggning hos fysioterapeut
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Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - flödesbild
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Texten i handläggningsdokumentet -

TeleQ-sjuksköterska eller motsvarande ska i första hand triagera patienten till en 

fysioterapeut enligt ordinarie rutiner för vidare utredning och bedömning vid:

• misstanke om höftledsartros     • försämring av tidigare känd höftledsartros

Primärvårdsläkare
I de fall en patient träffar en primärvårdsläkare som bedömer besvären som höftledsartros 
ska patienten hänvisas till fysioterapeut för grundbehandling utan att skicka remiss till 
röntgen.

Målet med vårdförloppet är att fler patienter ska triageras till fysioterapeut tidigare och 
erbjudas grundbehandling (patientutbildning, träning och vid behov stöd för viktnedgång).

Ofta remitteras patienter i tidigt skede till röntgen men eftersom artros i ett tidigt stadium inte 
syns på röntgen kan såväl diagnos som grundbehandling vid artros försenas. 

Enligt de nationellt framtagna underlagen anges det att ca: två tredjedelar av de patienter 
som remitteras till ortopedklinik i dagsläget inte är aktuella för kirurgisk åtgärd.
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Webbsidor – som stöd att läsa mer

Samarbetsportalen

Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd

Kunskapsstyrning

https://regionkalmar.se/Documents/Samarbetsportalen/V%c3%a5rdriktlinjer/Personcentrerade%20och%20sammanh%c3%a5llna%20v%c3%a5rdf%c3%b6rlopp/V%c3%a5rdf%c3%b6rlopp_h%c3%b6ftledsartros.pdf
https://nationelltklinisktkunskapsstod.se/start
https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp.1004.html
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Resultat av arbetssätt

• Hög närvaro

• Goda förberedelser

• Arbetat mellan mötena

• Tagit ansvar

• RPO är ett stöd i införandet

• God patientmedverkan

• Gap-analys – stöd och struktur

Att förbättra:

• Baseline – få ut data nuläge

• Konkret plan för uppföljning

• Säkra kommunikation

• Högre delaktighet primärvård
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Generella utmaningar

• Levnadsvanor 

• Kompetensutveckling 

• Patientkontrakt 

• Arbetssätt - ”varje dag lite bättre”

• Remisshantering
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Framtagande 

pågår

18

Beslutade

8

Upp-

datering 

efter 

remiss

3

Framtagande pågår

• Diabetes med hög risk för fotsår

• Grav hörselnedsättning

• Inflammatorisk tarmsjukdom

• Jättecellsarterit

• Knäledsartros

• Långvarig icke-malign smärta

• Palliativ vård

• Traumatisk hjärnskada 

• Ångest och depression

• Höftledsartros, del 2

• Reumatoid artrit, del 2

• Schizofreni, del 2

• Självskadebeteende

• Svårläkta sår

• Sömnrelaterad andningsstörning 

och obstruktiv sömnapné

• Epilepsi

• Stroke, del 2

• Varicer och venösa bensår

Samtliga personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Uppdaterad 210312

Uppdatering efter remiss
• Sepsis

• Kognitiv svikt vid 

demenssjukdom

• Rehabilitering (generisk modell)

(intern remiss process)

Beslutade (8)

• Höftledsartros – primärvård

• Reumatoid artrit

• Stroke och TIA 

• KOL

• Kritisk benischemi

• Schizofreni –

förstagånginsjuknade

• Osteoporos- sekundärprev. efter 

fraktur

• Hjärtsvikt

Beslut 

Q1 2021

Bemanning pågår

• KOL, del 2

• Sepsis, del 2

• Levnadsvanor (generiskt modell), Q2
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Plan framåt

• Ulrika går på föräldraledighet i em.

• Helene Wendell tar över from med 26/4

• Planerar att starta RA nu den 19 april

• Eventuellt att Stroke och TIA kan starta innan sommaren

• Mål att börja jobba med gapanalys tillsammans med verksamheterna 
för KOL och Schizofreni – förstagångsinsjuknade innan sommaren
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