
 Att uppnå bättre resultat inom och mellan hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och utbildningssektorerna ställer 
krav på en förstärkt kompetens enligt receptet ovan. 
Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions togs fram 
under 2014 med cirka 30 deltagare från de tre sektorerna 
för att stödja tre centrala kompetenser: 

Effektiv spridning: Metodspåret SPARK (figur 1) 
innehåller metoder för att säkerställa att bra metoder 
sprids effektivt till alla som behöver kunskapen. 

Effektiv implementering: Metodspåret 
IMPLEMENTERING (figur 2) innehåller systematiska 
arbetssätt för att åstadkomma lyckad implementering av 
framgångsrika metoder. 

Effektiv projekt- och verksamhetsutveckling: 
Metodspåret VERKSAMHETSDESIGN  (figur 3) 
innehåller arbetsmetoder för hur verksamheterna 
kan driva effektiv och systematisk projekt- & 
verksamhetsutveckling. 

Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions fokuserade 
på att ta fram anpassade arbetsmaterial och case utifrån 
svenska förhållanden för varje metodspår,  att träna 
personer med uppdrag kring förbättring att utveckla 
sitt arbetssätt och att stödja den organisation de arbetar 

 en process för att utveckla systematisk förbättringsmetodik i hälso- 
och sjukvård, socialtjänst och utbildningsektorn 

inom att driva effektivt förbättringsarbete. Utvärderingen 
av arbetsmetodiken och utvecklingsprocessen är 
genomgående mycket positiv även om ett antal lätt 
åtgärdbara förbättringar (främst av administrativ 
karaktär) kunde identifieras. Några viktiga resultat:

•    Deltagarna är överlag nöjda med utvecklingsprocessen 
och tycker att de tre metodspåren ger en bra helhet för 
förbättringsarbete

•    Deltagarna känner sig säkra på att tillämpa metoderna 
på specifika projekt i sin egen vardag och upplever att 
processen i deras egna utvecklingsprojekt har blivit 
mer systematisk och att den håller högre kvalité 

•    Deltagare upplever att resultatet i deras projekt har 
blivit tydligare, att styrningen mot resultat har blivit 
tydligare och att bättre resultat har kunnat uppnås 

•    Deltagare upplever att chefernas förståelse för vikten 
av ett systematiskt förbättringsarbete har förstärkts 

•    Deltagare ser ett behov av en utvecklad kompetens 
i resp. metodspår för såväl regionala stöd/-
utvecklingsenheter, övergripande ledningsnivå, 
enhetschefer och förbättringsspecialister
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SKL och regeringen har träffat en överenskommelse om 
stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 
även under 2015 – vi kallar den Uppdrag Psykisk Hälsa.

Arbetet utgår från de övergripande målsättningar som 
anges i regeringens PRIO psykisk ohälsa - plan för riktade 
insatser inom området psykisk ohälsa 2012–2016.

•     En jämlik, kunskapsbaserad, säker och tillgänglig vård 
och omsorg av god kvalitet 

•    Tillgång till arbete och sysselsättning

•    Möjlighet till delaktighet och inflytande

Överenskommelsen innehåller också ett uppdrag till 
SKL att tillsammans med Socialdepartementet ta fram 
en långsiktig strategi för att främja psykisk hälsa och 
motverka psykisk ohälsa.

Läs mer om projektet på www.uppdragpsykiskhälsa.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Vill du veta mer?
Utvecklingsprocessen Stockholm Sessions resulterade i arbetsmaterial 

för personer som har uppdrag som chefer eller specialister som stödjer chefer i 
förbättringsarbete och i en modell för en utvecklingsprocess för att utveckla kompetens i 

olika förbättringsmetoder samt för att förstärka förmågan i deras organisationer att bedriva ett 
effektivt förbättringsarbete. Materialet kommer att finnas tillgängligt inom ramen för Uppdrag 

Psykisk Hälsa (www.uppdragpsykiskhälsa.se) i form av presentationsmaterial kring varje metodspår, 
bearbetade exempel på tillämpningar och en rapport som beskriver processens uppnådda resultat och 

deltagarnas  förslag på förbättringar av pilotversionen av utvecklingsprocessen. 

För mer information om hur er organisation kan förstärka er kompetens i förbättringsarbete 
kontakta 

Fredrik Lindencrona

 fredrik.lindencrona@skl.se 
 08-452 79 06 


