
Personcentrerad vård genom tjänstedesign 
Kroniskt Engagerad 2.0 
 
Ett projekt med syftet att införa framtagna arbetsmetoder för personcentrerad vård för 
kroniskt sjuka i primärvården i landstinget Sörmland 
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Vi har engagerat 

 

121 patienter 

Intervjuer (8) 
Dagböcker (2) 
Enkäter (22) 
Tyck-till-lådor (19)  
Öppet hus (10) 
Patientråd (35) 
Informationsträff (10) 
Matlagningskurs (7) 
Skapa film (4) 
Seminarium (4) 
 
+ samlat citat från ca 

390 patienter som varit 

på patientbesök, öppet 

hus, 

vaccinationsmingel 

eller hälsokontroll 
 
 



Vårdcentralen Bagaregatan KOL-slussen 



Vårdcentralen Fröslunda 
Blodtrycksbåten 



Vårdcentralen Linden Motionsmeny, PT-lots, 
matlagningsgrupper och Framtidens café på sjukhus 



Vårdcentralen Skiftinge Diabetesteam och Min diabetes 



www.landstingetsormland.se/personcentreradvard 



Insikter utifrån patienternas behov 
• Önskar stöd för egenvård 
• Önskar tillgänglighet 
• Önskar kontinuitet 
• Bemötande är viktigt 
• Stöd för psykisk ohälsa 

Ingen har frågat om mitt psykiska 
mående. Jag hade önskat att man 

hade gjort det. Det är viktigt att bli bemött 
ordentligt, inte som en kärring på 91 

bast som är senil. 

Träffat 14 olika läkare på 
2 år. 

Jag får ofta höra: du 
måste gå ned i vikt. 
Men sen känner jag 
mig lämnad i sticket 

Mindre krångligt, svårt 
att passa telefonen. 
System där man inte 

behöver ringa. 



Innan 
diagnos 

Diagnos 

Från patient till person – leva med kronisk sjukdom 

Leva med kronisk 
sjukdom 

Insikter utifrån patienternas behov 
• Önskar stöd för egenvård 
• Önskar tillgänglighet 
• Önskar kontinuitet 
• Bemötande är viktigt 
• Stöd för psykisk ohälsa 

”Att fortsätta 
framåt utan att 
behöva backa 

och ta om” 



Patienterna - citat och enkät (16) 

 

 

Jag fick råd av andra deltagare om 
viktiga saker. 

 
(matlagningsgrupp) 

”Vad har hänt 
med landstinget 
– det här är ju 
otroligt bra” 

 
(deltagande patient) 

• Vill vara med 
• Interaktionen 
• Sedd och hörd 
• Ökad delaktighet i vården 

 



Personalen 

• Patientmedverkan 

• Patienter är en resurs 

• Roligt 

• Metoder och verktyg 

• Innovativ verksamhetsutveckling 

 

Vi inser att vi av tradition nog har underskattat våra 
patienters förmågor. 

Vi kan bli mycket 
bättre på att 

arbeta 
personcentrerat 



Insikter projektledning 

• Teamarbete ger förändringar i roller 

• Tjänstedesignmetod underlättar införandet av 
personcentrerad vård 

• Personal fokuserar på det enskilda mötet istället för 
patientens  hela process 

• Tid för utvecklingsarbete, svår prioritering 

• Utmaning att driva denna typ av projekt 

 

 



Frågor? 

Hanna Lundstedt 
Samordnare Personcentrerad vård 
hanna.lundstedt@dll.se 

 
Linda Lännerström 
Projektledare Kroniskt Engagerad 2.0 
Verksamhetsutvecklare, Division primärvård 
linda.lannerstrom@dll.se 
072- 145 79 22 
 
 
www.landstingetsormland.se/personcentreradvard 
 

Tack! 
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