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IN UT







Personcentrering en viktig del av omställningen 
till Nära vård 

Personcentrering kommer praktiken 
att betyda olika saker, i olika 
situationer, för olika individer

Personcentrering innebär att
utgå från individens behov,
preferenser och resurser

Personcentreringen ska  
omfatta alla delar i individens 

vård- och omsorgsprocess

Från mottagare till medskapare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018 



Förändringsbehov i systemet 

Från mottagare till medskapare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2018 



ARBETSMATERIAL

Vi behöver skapa förutsättningar på systemnivå 
för omställning till Nära vård  



Hur kan vi utveckla vår
styrning och ledning ?
• Metoder för att få kunskap om patienters och 

brukares behov, erfarenheter och preferenser på olika
nivåer i systemet
• Brukarråd i verksamheter
• Patienter/brukare med i ledningsgrupper
• Data från patienter/brukare som underlag för

beslut
• Skapa incitament och förutsättningar för samarbete

mellan olika enheter och organisationer
• Ge mandat och handlingsutrymme till medarbetare
• Bygga och bära kultur



Hälsolabb – en arena för lärande och 
experimentering 



Vi behöver transformativa förändringar för att 
skapa en Nära vård 
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….och arbetssätt för policyutveckling som hänger ihop från 
individ- och micronivå till macronivå



ARBETSMATERIAL

I Hälsolabb jobbar vi inom tre områden 

Piloter i regioner 
och kommuner

Samsjuklighets-
utredningen 

Uppföljning ur 
invånar-

perspektiv 

Örebro

Värmland

Västernorrland

Målbilder ur 
brukarperspektiv
Workshop styrning och 
ledning 
Prototypa lösningar med 
brukare, patienter, 
kommuner, regioner 



Hur vet vi att omställningen till Nära vård 
bidrar till ökat värde för invånarna?

Vi samlar in insikter i;
§ Region Kronoberg
§ Region Värmland 
§ Region Västernorrland
§ Region Västerbotten 
§ Region Västernorrland 
§ Helsingborg stad 
§ Samordningsförbundet 

Centrala Östergötland  

…kring målgrupperna
§ Äldre
§ Ungdomar och psykisk 

hälsa
§ Vuxna med många olika 

kontakter 
§ Personer med funktions-

variationer

Vi analyserar 
inkommit material 
och identifierar ett 
antal områden 
som är viktiga för 
patienter, brukare 
och invånare 

Vi identifierar och 
testar nya sätt att 
mäta det som är 
viktigt 



Håller ni med om att dagens sätt att mäta och 
följa upp kan utgöra ett hinder för den önskade 

omställningen?

Diskussionsfråga


