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Prioriteringsgrupper för hälso- och 
sjukvård 

Riksdagsbeslut 1997
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•Landstingen ska avsätta de läkarresurser som 

behövs för att enskilda skall kunna erbjudas 

god hälso- och sjukvård i särskilt boende och 

daglig verksamhet enligt LSS 

•Landstingen skall sluta avtal med kommunerna

Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) §26 (tillägg 2007)



•Individuell vårdplanering 1 gång/år

•Hälsokontroller 1 gång/år (LSS 1)

•Läkemedelsgenomgång varje år

•Teamarbete

•Anhöriga/personal skall lätt kunna nå läkare

•Stöd och råd till anhöriga/personal

•Dokumentation av läkarinsats

Avtal mellan landsting och kommun



Regionala Medicinska 
Riktlinjer - RMR

Ansvarsfördelningen                         

för medicinskt                

omhändertagande                           

av vuxna med                       

medfödd                     

funktionsnedsättning

Viktigt med årliga kontroller



Läkartidningen



Varför är det så svårt?
•Överföring barn – vuxen

•Kontinuitet

•Korta besökstider

•Anpassningar

•Kommunikation

•Samarbete

•Intyg

•Rädsla hos patienten

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=lss&source=images&cd=&docid=jU7iUKdCinhDJM&tbnid=7kwyeeOATLhyDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sq.nu/content/vi-pratar-direkt-med-barnen&ei=-BUWUfSlEMjw4QTKoYGQDQ&bvm=bv.42080656,d.bGE&psig=AFQjCNF9J0wSyj6dnPS689tYn7wuaa63LQ&ust=1360487245697020


Hälsa hos personer med intellektuell 
funktionsnedsättning (IF)

•Fetma är mer än 3 gånger vanligare

•Diabetes dubbelt så vanligt

•Högt blodtryck 20% vanligare hos män

•Benskörhet och frakturer är vanligare

•Barn med samtidig autism äter grönsaker mer sällan

•Mindre fysiskt aktivitet redan som barn



•Kost

•Fysisk aktivitet

•Sömn

•Tobak/alkohol/droger

•Delta i screening-program (cellprov, mammografi)

•Regelbundna hälsokontroller

Livsstil/hälsa
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http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwj6_OLHieLPAhXMB5oKHbqKDaUQjRwIBw&url=http://www.folkhalsan.fi/motionskampanjer&psig=AFQjCNHx8UnNVkpE3OQAXTziFOPPSKpK1A&ust=1476801752026978
http://skola.uppsala.se/sv/Arkiverade-webbplatser/Ekebygymnasiet/Ekebygymnasiet-start/Nyheter/Arkiv-2011/Simning--livraddning-pa-idrotten/
http://motionera.bjorkarna.se/


•Gruppbostäder/enskilda boenden

•Markering journal  LSS – Dr Malin

•Hembesök, besök på mottagningen

•Årliga kontroller

•Rond patientansvarig ssk (PAS), 

arbetsterapeut, fysioterapeut vid behov

•Samordnad individuell plan (SIP), 

nätverksmöte

•Flexibilitet, tillgänglighet

Hur arbetar jag?



Patientfall Emma, 22 år 

•TSC

•Medelsvår IF och autism

•Bor med fosterföräldrar

•Studerar på gymnasiet

•Remiss från barnneurolog för 

uppföljning



Patientfall Emma, 22 år 

•Noggrann genomgång av journaler

•Första besök för att lära känna varandra

•Dokumentation i journal om vilka remisser 

och undersökningar som planeras

•Kontakt med övriga specialister

•Årliga besök (samt extra vid behov)



Patientfall Emma, 22 år 

•Njurar – angiomyolipom, MR/Ultraljud 

vartannat- vart tredje år, lågt kalium

•Hud – fibrom

•Ögon – synfältsnedsättning, kontroll varje år

•Hjärta – fungerar bra, men kontroller 

vartannat år

•Hjärna – ej epilepsi, tremor, MR vartannat år



Patientfall Emma, 22 år 

•Flyttat till gruppbostad – trivs bra!

•LSS-utredningen visar behov av 

stöd inom många områden



Patientfall Emma, 22 år 

Farhågor

•Njurar

•Ögon

•Överkrav - risk att överskattas i 

förmågor. Enligt personal är hon 

mycket ”duktig”. Kan leda till 

ångest
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Förberedelser inför besök 
på vårdcentralen

•Klarar patienten att närvara hela besöket? Dela upp?

•Vem följer med till besöket?

•Tänk igenom frågor före besöket

•Behövs intyg? (till vem och varför)

•Hur förbereds patienten för besöket?

http://www.kommed.nu/program/mindexpress30.pdf
http://www.forskoleburken.com/2011/09/gratis-pictogram.html


Förberedelser inför besök 
på vårdcentralen

•Klarar patienten att närvara hela besöket? Dela upp?

•Vem följer med till besöket?

•Tänk igenom frågor före besöket

•Behövs intyg? (till vem och varför)

•Hur förbereds patienten för besöket? 

•Social berättelse med belöning?

http://www.kommed.nu/program/mindexpress30.pdf
http://www.forskoleburken.com/2011/09/gratis-pictogram.html


Smärta 

Aptit/kost/vikt

Toalettbesök

Humör, beteende, sömn

Epilepsi, hudproblem, mens, tänder

Mediciner

PRO-AKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FRÅN VÅRDEN

Vad vill doktorn veta?

Boendet

Daglig verksamhet

Intressen/aktiviteter

Relationer/nätverk



•Kroppslig undersökning:                      

Hjärta, lungor, blodtryck, mun, tänder, 

öron, buk, bröst, hud, fötter, 

rörelseförmåga                               

•Provtagning (om det går), vikt

•Medföljande kan hålla handen, hjälpa till 

vid undersökningen, lugna och stötta 

personen

Undersökning



I slutet av besöket

•Skriv upp vad som beslutats vid besöket, 

ex remisser, undersökningar?

•Förändringar av mediciner? 

•Hur följa upp? Återbesök?

•Kontaktuppgifter till mottagningen

•Informera andra berörda?

https://www.svenskalag.se/cibk/nyheter/272082/ha-a-hejda-med-farbror-frej


Vad kan man upptäcka vid en 
hälsokontroll?

•Hjärtproblem och högt blodtryck

•Diabetes

•Förstoppning, reflux

•Vaxpropp, hörselnedsättning

•Problem med ämnesomsättningen

•Hudproblem – eksem, sår, klåda

•Synproblem            och många andra problem.......



Vad skall läkaren göra om patienten 
inte vill låta sig undersökas?
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Vad skall läkaren göra om patienten 
inte vill låta sig undersökas?

•Hitta nya sätt att locka för att få undersöka 

•Observera, lyssna

•Undvik att tvinga

•Fråga anhöriga och personal

•Försök igen

•Ibland behövs undersökning i narkos



•Läkare med intresse för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning och komplexa behov

•Kontakt med Socialstyrelsen och Läkarförbundet

•Årliga träffar i Falköping med                    

fortbildning

•Förening och nätverk

Svensk Läkarförening i 
Habiliteringsmedicin



•Primärvården axlar sitt ansvar som basen i 

sjukvården (för alla)

•Kontinuitet, anpassningar, tillgänglighet, 

bemötande, samarbete 

•Regelbundna hälsokontroller och uppföljningar, 

hålla i trådarna vid ex TSC

•Samarbete med kommun, habilitering, psykiatri, 

övriga specialister

•Samarbete närstående och brukarorganisationer

Sammanfattning och visioner



TACK !


