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Sammanställning



Vad hände?

Beslut i 
fullmäktige 

om dialog

God och nära 
vård och omsorg

11 feb

Inom 
vårdvalet
en önskan 
om dialog 
med 
politiken 

Uppstart 
målbilds-
arbete i 
länet

Seminarium 
för dialog 
kopplad till 
förfrågnings-
underlaget 

Fortsatt 
arbete



Vad hände?

Deltog gjorde politiker, chefer och stödresurser 
kopplade till vårdvalet för vårdcentraler. 
Inbjuden var även Lisbeth Löpare Johansson, 
nationell samordnare för Nära vård på SKR

Lisbeth 
om 

Nära vård
Gruppdialoger Reflektion



Lisbeth om Nära vård



Vad hände?

Lisbeth 
om 

Nära vård
Gruppdialoger Reflektion

” Vilka möjligheter ser vi finns eller vad 
behöver skapas för att förfrågnings-
underlaget ska stödja rörelse mot en 
god och nära vård? ”” Vilka hinder ser vi i dagens 

förfrågningsunderlag för att 
närma oss en god och nära vård? ”



Dokumentationen



Sammanställning och viss analys av materialet

individen verksamheten förhållnings-
sätt

samverkan

tillgänglighet

kontinuitet

trygghet

Dialogerna handlade om 

Förslagen till utveckling av 
förfrågningsunderlaget handlar om 

samverkan/ 
samordning

stärka
jämlikhet

skapa 
förut-

sättningar

dialog



Gruppdialogerna handlade om 

individen verksamheten

• Individen träffar många olika 
personal, det är viktigt med relationer 
för att skapa trygghet

• Teamarbete som möjlighet och 
kontinuitet tillsammans med fast 
vårdkontakt.

• Ska ske på individens förutsättningar. 
Nära individerna (hemma) och utgå 
från behov.

• Personalbrist gör det svårt att nå upp 
till kontinuitet

• Tydlighet och långsiktighet i 
förfrågningsunderlaget med möjlighet 
till lokal anpassning. Stora skillnader i 
förutsättningar mellan de olika 
kommunerna.

• Stärka vårdcentraler som attraktiv 
arbetsplats. 

• Samtal om att det är viktigt att ta tag i 
frågan. Den har inte lyfts på tillräckligt. 
Behöver börja föra dialog om 
förflyttningen ska komma igång.

• Behov av att länet och utbud 
är attraktivt. • Ledning och resurs/kompetens-

fördelning för att åstadkomma 
förändring.

• Delaktighet, tillgänglighet, kontinuitet 
inom flera roller

• Utveckla de arbetssätt vi har.

• Stärka rollen som allmänspecialist.

• Inte lägga på mer administrativ börda, 
att det tar för stor del.



Gruppdialogerna handlade om 

samverkan förhållnings-
sätt

▪ Läkare och övrig vårdpersonal behöver 
känna till individer som ofta är i kontakt 
med vården.

▪ Ingen klarar av att nå god och när vård 
på egen hand.

▪ Är det vårdcentralernas roll att arbeta 
förebyggande eller främjande?

▪ Incitament för att arbeta med jämlik 
vård saknas

▪ Samverkan i olika former, 
- internt inom verksamheter
- samverkan med enheter utanför 
vårdvalet, till exempel psykiatri och 
verksamheter inom område slutenvård. 
- region och kommun,

▪ Viktigt att kunna lära av varandra och 
ge exempel på det som fungerar bra. 
Här finns risker för ojämlik vård i länet 
vid olika utfall.

▪ Samverkan med kommunerna inom 
hemsjukvården kan skapa trygghet 
genom att arbeta i team

▪ Samverkan till slutenvården och 
kommunerna.

▪ Krav på samverkan med andra för att 
stärka synen primärvårdens roll i hälso-
och sjukvården. 

▪ Samarbete inom hemsjukvård/ 
primärvård. Individen ska inte behöva 
märka att det är olika huvudmän. Skapa 
kontinuitet för individen.

▪ Behov av tillit mellan verksamheter och 
roller



▪ Stimulansåtgärder behövs i FU för 
att främja delaktighet och 
tillgänglighet.

Förslagen till förfrågningsunderlaget (FU) handlar om  

tillgänglighetkontinuitet
samverkan/ 
samordning

▪ FU kan behöva innehålla 
incitament som skapar 
förutsättningar för kontinuitet.

▪ Verksamheterna behöver en 
gemensam planering, skapa 
förutsättningar för kontinuitet
(primärvårdsplanen)

▪ Begreppet kontinuitet behöver 
definieras , innefatta alla 
professioner och även noggrant 
kravställas. Vad menar vi med 
kontinuitet?

▪ FU behöver vara tydlig med att 
stödja att individen kan välja fast 
läkarkontakt och fast vårdkontakt.

▪ Viktigt att det blir tydligt att 
samverkan leder till förutsättningar 
för att kunna samordna insatser för 
individer.

▪ FU behöver tydligt formulerade 
krav om hur samverkan ska ske 
utanför den egna enheten



Förslagen till förfrågningsunderlaget (FU) handlar om  

skapa 
förut-

sättningar

▪ Uppföljning genom dialog mellan 
vårdcentraler, vårdvalsenheten och 
medicinskt stöd.

▪ Tydlighet när det tas hänsyn till lokala 
förutsättningar och det behövs 
resurser i omställningsarbetet i form 
av ersättning och kompetens

▪ Fokusförflyttning behövs inom hälso-
och sjukvårdens ledning

▪ Att det i FU  finns incitament för att 
anställa i glesbygd

trygghet

▪ Krav på samverkan med andra för 
att stärka trygghet.

dialog

▪ Fortsatta diskussioner behövs 
mellan verksamhet och politik.

stärka
jämlikhet

▪ FU behöver skapa incitament för 
att uppnå en jämlik vård

▪ Vara en del av lärande och ta 
ansvar för och bidra i länets totala 
kunskap



Vad händer nu?

God och nära 
vård och omsorg

11 feb Fortsatt 
arbete

Samman-
ställning

Vårdvalet

Nämnden

HoS-
ledningen

Fördjupa / 
utvecklingsarbeten

riktning



Röster om passet
Jag tror dock att det är viktigt att snart smalna 

av något och bestämma sig för vad man faktiskt 
ska göra. Och VIKTA åtgärderna, ett fåtal är helt 

avgörande för att det här ska bli bra.
Ett bra sätt att starta ett 
arbete och vad man bör 

fördjupa sig i

Bra som bas för fortsättning 
men ytterst viktigt att det blir 

en tydlig fortsättning. 

Så bra att politiker och 
hälsosjukvårdsledarna 
möts i denna dialog.

Det räcker inte med ett 
tillfälle.

Skulle vara bra med mer 
konkreta frågeställningar 

som samtliga grupper 
diskuterar.

I dagens läge arbetar vi egentligen ganska lika, 
enligt God och Nära vård, då vi är en liten VC med 

god kännedom om våra patienter, "korta vägar" 
och försöker ge kontinuitet i störta möjliga mån. 

Bra tidsmässigt och med gruppdialog. 
Bra med indelade grupper och moderator i 

varje grupp.


