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Införande av ett strukturerat arbetssätt i bedömning av äldres hälsa, 
vid akut försämring, enligt ViSam-modellen 
Styrgrupp äldre på Region Dalarna har beslutat att i länet införa ett strukturerat arbetssätt, enl 

ViSam-modellen http://www.visamregionorebro.se/om-visamprojektet/. 

ViSam -Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell 
Modellen har tagits fram med syfte att förbättra kvalitet och ge förutsättningar för en sammanhållen 

vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Örebro län. De mest sjuka äldre har ett särskilt stort behov 

av en individanpassad och sammanhållen vård och omsorg. Detta ställer krav på helhetssyn och 

samarbete över professions- och organisationsgränserna. Planering, samverkan och insatser sker 

utifrån den äldres delaktighet och behov. 

Beslutsstöd 
Beslutsstödet (checklistan) är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal vård och omsorg som 

ska användas när den enskildes hälsotillstånd hastigt försämrats. Checklistan ger stöd för att avgöra 

var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få 

vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras. 

SBAR 
SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Att kunna kommunicera 

på ett säkert sätt är en grundläggande förutsättning för en säker vård. Verktyget SBAR ger struktur åt 

dialogen i vården. Om vårdpersonalen använder SBAR’s sätt att strukturera samtalet minskar risker-

na för att information glöms bort eller misstolkas. I förlängningen minskar därför risken för vårdska-

dor. SBAR går att använda i dialogen mellan personal, patienter och anhöriga.  

Kortfattad plan för implementeringsarbetet i Dalarna 
Fem instruktörer för ViSam har utbildats (två sjuksköterskor med lång erfarenhet från ambulansvård 

och tre sjuksköterskor med lång erfarenhet från den kommunala hälso- och sjukvården).  De kommer 

att utbilda alla sjuksköterskor i tre pilotkommuner (Mora, Orsa och Rättvik). Från den 1 oktober 2015 

beräknas arbetet vara i full gång. Tanken är att det sedan ska spridas till alla länets kommuner och att 

alla sjuksköterskor som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård ska få genomgå utbildningen.  

Avsikten är att sedan utbilda nyanställda sjuksköterskor samt att fortlöpande kunna ge kompetens-

utveckling inom området, i KKHS (Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård) regi. 

Är detta något nytt? 
Nej – en av sjuksköterskans främsta uppgifter är att göra bedömningar av hälso- och sjukvårdsbe-

hovet, men ViSam ger sjuksköterskan tillgång till ett beslutsstöd som kan underlätta bedömningen i 

den akuta situationen. Informationsöverföringen underlättas och sjuksköterskan stärks i sin profes-

sion. Obs! checklistan är inte en journalhandling, så journalföring måste ske som vanligt, enligt 

särskild mall. 

Hur vet vi om det blir bättre av att arbeta med ViSam? 
Införandet av ViSam följs upp av Högskolan Dalarna, bl a skrivs en magisteruppsats som undersöker 

införandet av ViSam i de tre pilotkommunerna. Förhoppningsvis kan det fortsatta arbetet innebära 

ett större forskningsprojekt för att utvärdera konsekvenserna för de äldre. 

http://www.visamregionorebro.se/om-visamprojektet/

