
Barn som närstående 
(ny bild- utifrån vad Marie W tog upp på träffen)

Kort faktablad från NKA

Fakta om barn som 
anhöriga (anhoriga.se)

Korta filmer NKA (Barn berättar-) 

Min mamma har ADHD (8 min)

Barn och unga berättar (anhoriga.se)

Att leva med psykisk ohälsa (8 min)

Barn och unga berättar (anhoriga.se)

Unga omsorgsgivare (tex hemma från 
skolan för att ta hand om någon, 5 min)
Om ungas upplevelser att leva nära någon 
med psykisk ohälsa, missbruk och sjukdom 
(anhoriga.se)



SKR-nätverk funktionshinderområdet 2021-02-12

Jämlik hälsa för alla – JA!

Hur kan vi riva hinder?

● Bildstöd

● Personcentrerat bemötande 
– e-utbildning (region och kommuner)

● SMO

Caroline Arringer
Elin Håkansson 
Eva-Charlotte Bernthson

Göra lika Göra olika Riva hinder



Göra lika                   Göra olika                 Riva hinder

En förutsättning för jämlikt, säkert och 
personcentrerat bemötande innebär att 

du ibland måste ge mer till eller göra 
annorlunda för några. 



Bildstöd för jämlik vård



● Övergripande beslut om 
enhetlighet

● Projektet startade januari -20
beräknas vara avslutat sista 
maj -21

● Inblandade resurser:
Innovationsbidrag från Hälsoval
Projektledare från 
utvecklingsenheten
KoALA från HABV
RSIT



Bildstödsprojekt

Avtal med Inprint med widgit i vården 
som är paketerat och klart för centrala 
installationer

Workshops har hållits med 
intresserade verksamheter. Vilka 
behov kring bildstöd har patienter, 
verksamheter och personal? 
Utbildning i Inprint.

Bildstöd har tagits fram i 10 
varierande verksamheter och testas i 
kundmöten

Utvärdering tillsammans med 
patienter/kunder

Coronarelaterat material har tagits 
fram och spridits inom Regionen, 
kommuner och på förfrågan delats 
med andra regioner.

Bibliotek har valts och byggs på S:

Film skapats – för att få fler att 
intressera sig för bildstöd

Utbildning i Kompetensportalen

Bildstöd kring våld i nära relationer  -
framtagande av bilder, för fri 
spridning inom regionen

97% 
nöjda





● Hälsan är ojämlikt fördelad

● Tillgång till stödinsatser

Personcentrerat bemötande 
av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Göra lika Göra olika Riva hinder



Göra lika Göra olika Riva hinder

E-utbildning
Region och kommuner

Personcentrerat bemötande 
av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning

Klart v 7

”Bemötandekort – så här vill jag ha det!”



”SMO - Samordnat medicinskt 
omhändertagande av vuxna 

personer med komplexa 
funktionsnedsättningar”

Caroline Arringer
Elin Håkansson

Angelica Gustafsson



Bakgrund
● En patientgrupp med nedsatt autonomi

● Ökad psykisk och somatisk sjuklighet

● Söker inte vård själva

● Många olika vårdkontakter

● Grundvården ligger på primärvårdsnivå – svårt att räcka till

● Krävs samarbete för att vården ska bli bra. Individen kan 
många gånger inte själva bära sin frågeställning.

● Svårt att upprätthålla kompetens – liten målgrupp

● Samma svårigheter i hela landet



Målgrupp

• Flerfunktionshinder

• Autism

• Intellektuell Funktionsnedsättning

• Cerebral Pares

• Förvärvad hjärnskada

• Ryggmärgsbråck

• Sällsynta diagnoser

• Progredierande neuromuskulära sjukdomar



Förutsättningar och uppdrag 

• Hälsoval formulerar detta som ett tilläggsuppdrag. 400 000 
kr/år för varje 100 personer. 

• Ökad besöksersättning 500 kr/besök.
• Investeringsbidrag för hjälpmedel på 30 000 kr. 
• Nätverksträffar/samordningsmöten får registreras som ett 

besök.
• Hjälp av Samordningsfunktion 
• Samarbete mellan primärvård, kommun, habiliteringen, 

specialistkliniker
• Fast läkarkontakt/sjuksköterskekontakt
• Längre besökstider



Arbetssätt
• 7 vårdcentraler i länet har ett tilläggsuppdrag från Hälsoval:

 3 Habiliteringsmottagningar
 9 Kommuner
 32 Vårdcentraler
 3 Sjukhus

• 1300 patienter

• Geografisk spridning och ”hela” VC kompetens



Hur ?
• Enklare väg in 
• Fast läkarkontakt på Vårdcentralen
• Längre läkartider 
• Årlig hälsokontroll 
• Kontinuerliga sittningar tillsammans med kommunens 

sjuksköterskor, habiliteringsverksamheten och VC = 
teamarbete

• Ta hjälp av specialistkliniker och samordna vid behov
• Vårdlots/samordnare 



”Erbjudande”

Detta är ett erbjudande till 
patienten/målgruppen och 
det är viktigt att personen 
själv (och/eller företrädare) 
kan välja om den vill ta del 
av det. 



Vårdlots/samordnare

● Listning av patienter till SMO- uppdraget går genom samordnare 
● Kartlägger behov hos nya SMO-patienter
● Stöttar SMO-vårdcentralerna. Kontinuerliga ”sittningar” tillsammans 

med VC och kommun + andra vid behov
● Samordnar komplexa ärenden – SIP
● Är en lots för patienter, anhöriga och andra verksamheter i region 

och kommun 

● Fångar upp frågor kring patientgruppen – utveckla vård och 
bemötande kring målgruppen

● Bidrar med kompetens och information regionalt och nationellt i syfte 
att verka för jämlik hälsa



Frågor

Caroline Arringer caroline.arringer@regionsormland.se
016-103954, 

Elin Håkansson elin.håkansson@regionsormland.se
0766-955469

Eva-Charlotte Bernthson Bernthson, eva-Charlotte.Bernthson@regionsormland.se
070-601 16 99 

Angelica Gustafsson angelica.gustafsson@regionormland.se
016-105635


