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1 Bakgrund
Modellen Trygg och säker hemma finns publicerad på sidan Trygg och säker hemma - 
Region Jämtland Härjedalen (regionjh.se). Med modellen hittas tidiga tecken hos personer 
med risk för ohälsa, så att insatser kan sättas in för att undvika försämring. 

Modellen har fyra steg med aktiviteter och arbetssätt. 

Ett sätt att identifiera deltagare är systemsökning av mångbesökare på akuten, vilket 
definieras som en person som besökt akuten tre gånger eller mer senaste halvåret. 

Verksamhetschef på hälsocentral ansvarar för att sökning utförs. Sökningen är en 
kvalitetsuppföljning för primärvårdsnivån då många besök på akuten kan tyda på att 
personen har större/andra behov än vad som uppmärksammats. 

Systemsökningen utförs via ProDiver, förslagsvis 2–4 gånger per år. Ur ProDiver hämtas 
kontaktID, som översätts till personnummer i Cosmic. De personer som identifieras går 
vidare till steg två, dvs erbjuds ett hembesök för att göra en riskbedömning. Detta beskrivs i 
”Trygg och säker hemma modellbeskrivning”.

2 Systemsökning
 Öppna ProDiver – beslutsstöd 
 Välj Detaljlistor 
 Välj ”Akut-mottagningen 65+ 

per listad HC” 
 Välj HC i listen (se bild) 
 Markera de senaste sex 

månaderna genom att hålla Ctrl 
nertryckt och klicka på en månad 
i taget. 

https://www.regionjh.se/tryggochsakerhemma
https://www.regionjh.se/tryggochsakerhemma
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 Markera Antal kontakter genom att klicka på rubriken

 Tryck på kikaren (sök)

 Skriv siffran 3 rutan >= för att söka patienter med tre eller fler kontakter. 
 Bocka i rutan Gruppera och tryck Sök alla

 Tryck Multitab

 Lägg till Kontakt-ID (öppna mappen Kontakt)
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 Antalet unika PersonID visar hur många listade patienter vald HC har som haft tre 
eller fler besök på akuten de senaste sex månaderna. Välj ett Kontakt-ID per 
Person-ID (en person har flera kontakter).

Öppna Cosmic för att översätta kontakt-ID till personnummer 
 Välj Registrera vård i menyn
 Välj Sök ordernummer 
 Välj Cosmic kontakt-ID och skriv in numret från ProDiver

När personerna är identifierade, gå till steg 2 i modellen Trygg och säker hemma. 


