
Förebyggande vård- 
tidiga insatser hos äldre för att bibehålla god hälsa



Projektets syfte och mål

Mål
 
Utveckla former för förebyggande insatser i individernas hem genom att:
 
• Skapa multiprofessionella team med funktion som inriktar sig på tidig bedömning
• Skapa en kontaktpunkt för att underlätta för individen
• Förbättra målgruppens livskvalitet, funktionsförmåga och öka självupplevd hälsa
• Målgruppen är nöjd med insatsen

Förebyggande vård- tidiga insatser hos äldre för att bibehålla god hälsa är ett delpro-
jekt i Nära vård Norra Skaraborg. Delprojektet drivs i samverkan mellan Närhälsan  
Töreboda vårdcentral, Närhälsan Töreboda rehabmottagning och Töreboda kommun. 

Syfte
Projektet syftar till att utveckla former för förebyggande insatser i individernas hem 
och tidigt möta individens behov av rehabilitering, hjälpmedel, vård eller/och omsorg.
Förebyggande vård och omsorg ska uppfattas som positivt både av personal och  
invånare samt förenkla invånarnas kontakt med vård och omsorgsverksamheten.



Det nya arbetssättet - ”Aktivitetsplan”
• Identifiera teammedlemmar
• Rutiner för arbetssättet
• Struktur för att identifiera riskindivider
• Mätbara mål
• Utvärderingsenkät
• Arbetsmaterial (broschyrer, checklistor m.m.) 
• Diskussion med äldre individer i kommunen
• Sprida arbetssättet till medarbetare 

 

Resultat

Så har vi arbetat
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Förebyggande vård- 
tidiga insatser hos äldre för att bibehålla god hälsa

 
Ett samarbete mellan Mariestads kommun, Töreboda kommun,  

Gullspångs kommun och Västra Götalandsregionen.

Detta gör vi nu

• I första hand erbjuda telefonkontakt direkt till teamet 
• Utvärdering sker fortlöpande

 
Så jobbar vi framåt

• Fortsätta samverka i team och införliva i ordinarie verksamhet 
• Ta fram informationsmaterial som riktar sig till våra kommuninvånare
• Spridning till medarbetare
• Sprida arbetssättet till grannkommunerna
• Följa upp synpunkter via enkäter 

Så jobbar vi nu och framåt


