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V å r  d e l  a v  N o r r t ä l j e m o d e l l e n



o Ta vara på och uppmuntra 
medarbetarinitiativ

o De bästa idéerna kommer från 
medarbetarna och patienterna – som vet 
vad som behövs

o Sprid goda exempel!

o Teknik + personcentrerad omvårdnad + 
verksamhetsutveckling = innovation

Förbättringsarbete – goda exempel
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Patientsamverkan
Peter Graf, Lovisa Jäderlund Hagstedt, Cristin Lind

Nationell primärvårdskonferens 170927



”Patienter är inte gäster i vår organisation, 
vi är gäster i deras liv”

Don Berwick

Partnerskap



Att förbättra för patienten 
med patienten

”Vi trodde vi visste vad 
patienterna ville, men 
det gjorde vi inte…”



Hur gjorde vi?

o Tvärprofessionella förbättringsgrupper
o Demensprocessen i primärvården
o Hjärtsviktsprocessen
o KOL-processen

o Patientsamverkan
o Patient/anhörig i förbättringsgruppen
o Kär och galen
o Patientberättelse
o Patientintervju
o Enkät



Vad tycker patienter/anhöriga
om att delta i förbättringsgrupper?

”Jäkligt kul”
”Kan vara lite 

läskigt”

”Att få möjligheten att 
vara med och påverka 

är väldigt positivt”



Vad tycker 
vårdpersonalen om 
patientsamverkan?



Det känns ju nu egentligen 
väldigt konstigt och tänka sig 
att man ska förbättra eller 
ändra något i vården och inte 
samverka med patienterna

Vi bytte helt spår på det vi 
skulle göra utifrån att det kom 
fram sådana saker från 
patienterna som vi inte 
trodde… det var inte alls otäckt 
eller farligt på något vis

Reflektioner från 
medarbetarna



Vad har vi lärt oss?



o Anpassa verktyg för patientsamverkan 
efter individen

o Våga byta verktyg vid behov
o Rätt verktyg till rätt patient
o Se dig omkring, patienter för samverkan 

finns i din närhet
o Intresset hos patienterna är stort
o Patientsamverkan är ovärderligt, 

inspirerande och enkelt! 

Viktiga lärdomar om patientsamverkan



”…det känns lite jobbigt, lite obehagligt, 
lite läskigt tills man gör det och då känns 
det inte så jobbigt längre.”



tiohundra.se
@tiohundraab

0176-10 100

lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se



"Vi trodde vi visste vad våra patienter ville ha –

men det gjorde vi inte!”

Cristin Lind, QRC Stockholm

@QRCstockholm





Samverkan sker på olika nivåer
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förbättringsteam

Förslagslådor

Organisation

mesosystem

Patienter i styrgrupper Patienter som medarbetare

Region/stat

makrosystem

Patienter med när 

riktlinjer skapas

Patienter som 

forskningspartners

Politiska valresultat

Partnerskap mellan patient och vårdprofession Cristin Lind, QRC Stockholm, 2016.

http://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2016/03/QRC_rapport_Partnerskap_160404.pdf.


QRCs verktygslåda för patientsamverkan

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada/

http://qrcstockholm.se/patientsamverkan/verktygslada-2/


Verktyg:
Kär och galen

http://qrcstockholm.se/case/kar-och-galen/

• ”Vad älskar du och vad gör dig galen när du är 

hos oss?”

• Med detta lekfulla verktyg får du insikt i era 

patienters tankar och känslor om er verksamhet

• Bra som uppvärmning på en workshop eller i en 

fokusgrupp, som underlag till en patientintervju. 

• Kan behöva kompletteras med strukturerade 

metoder som patientintervju eller enkät. 

http://qrcstockholm.se/case/kar-och-galen/


Verktyg:
Patientintervjuer

• Inte samma typ av dialog i ett vårdmöte eller i ett 

motiverande samtal. Syftet är att den som 

intervjuar får nya insikter och kunskap

• En djup, strukturerad dialog med en patient som får 

beskriva sin erfarenheter med egna ord

• Ger en ökad insikt i personens upplevelse, behov, 

förväntningar, och livet utanför vården

https://youtu.be/FxDpckRHb6A

http://qrcstockholm.se/case/patientintervju/

https://youtu.be/FxDpckRHb6A
https://youtu.be/FxDpckRHb6A
http://qrcstockholm.se/case/patientintervju/


Verktyg:
Patienter i teamen

• Ger möjlighet att kontinuerligt byta tankar och idéer. 

Patienter har med sig professionella kompetenser som 

kompletterar teamet på oväntade sätt.

• Skickar en stark signal att verksamheten ser patienters 

kunskap som värdefull.

• Skapar tillfällen för professionen att utveckla personlig 

erfarenhet av patienter som medarbetare.

• Organisationer som involverar patienter och närstående i 

råd och arbetsteam har högre patientnöjdhet hos övriga 

patienter
http://www.ringla.nu/goda-exempel/pnr-patientnarstaende-radgivare

http://qrcstockholm.se/case/patienter-i-forbattringsteam/

http://www.ringla.nu/goda-exempel/pnr-patientnarstaende-radgivare
http://qrcstockholm.se/case/patienter-i-forbattringsteam/


Läs mer!

Partnerskap mellan patient 

och vårdprofession

Involvera mera

http://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2016/03/QRC_rapport_Partnerskap_160404.pdf
http://qrcstockholm.se/wp-content/uploads/2017/03/2017_Involvera_mera_ver_170314.pdf


Frågor att ta med er

• Vad betyder patientsamverkan för mig? För oss?

• Varför är det viktigt för mig? För oss? 

• På vilka sätt kan vi bidra till mer patientsamverkan i vårdmötet?

• Hur tar vi med patientperspektivet i våra processer just nu?

• Hur skulle vi kunna göra det? Vilka verktyg skulle vi vilja testa?

• Vad behöver vi för stöd?



o Ta vara på och uppmuntra 
medarbetarinitiativ

o De bästa idéerna kommer från 
medarbetarna och patienterna – som vet 
vad som behövs

o Sprid goda exempel!

o Teknik + personcentrerad omvårdnad + 
verksamhetsutveckling = innovation

Förbättringsarbete – goda exempel


