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Dnr 2012/342‐73

Identifiera vård och omsorgstunga grupper inom landsting och
kommun
Ärendebeskrivning
Identifiera vård och omsorgstunga grupper inom landsting och kommun är en
del av det arbete som omfattas av Regeringens satsning på de mest sjuka
äldre. Ambitionen är att uppnå målsättningar om bättre
informationsöverföring mellan huvudmännen, bättre läkemedelsanvändning,
minskade återinläggningar och förbättrad vård vid livets slut.
Syftet är att få till stånd ett strukturerat analysarbete, för att identifiera de
målgrupper som borde vara föremål för särskilda satsningar på mest sjuka
äldre, samt för vård och omsorgstunga målgrupper.
Målet är att samköra landstingets och kommunens register för att identifiera
målgruppen mest sjuka äldre. Analyserna baseras på avidentifierad
samkörning på vård och omsorgsdata på individnivå.
Från kommunerna inhämtas brukardata från verksamhetssystemet på
samtliga registrerade äldreomsorgsinsatser och deras faktiska löptid och
kostnader. Från landstinget inhämtas vårddata, diagnoser och kostnader på
samtliga öppenvårdsbesök både primärvård och specialistvård och samtliga
registrerade slutenvårdsbesök.
Resultatet redovisas i kvantitativa mått.
Uppdraget att utföra analysarbetet görs av Health Navigator, som har
genomfört liknande analyser i landet. Uppdraget finansieras av medel som
Norrbottens län har erhållit från Socialdepartementet.
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Socialförvaltningens förslag
Socialförvaltningen föreslår socialnämnden besluta
‐

ge uppdrag till Health Navigator att utföra analysarbetet gällande vård
och omsorgstunga grupper inom Luleå kommuns verksamheter, genom
att inhämta data från Socialförvaltningens verksamhetssystem.

_____

Allmänna utskottets förslag
Socialnämndens allmänna utskott föreslår socialnämnden besluta
‐ i enlighet med socialförvaltningens förslag till beslut.
_____

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar
‐

ge uppdrag till Health Navigator att utföra analysarbetet gällande
vård och omsorgstunga grupper inom Luleå kommuns verksamheter,
genom att inhämta data från Socialförvaltningens verksamhetssystem
under förutsättning att Health Navigator kan ge den statistik som
erfordras.

_____
Beslutsexpediering
Verksamhetschef för hälso‐ sjukvård och rehabilitering
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