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Syftet: Tydligare formering av SKL:s stöd för 
utveckling av den Nära vård

Bakgrund till uppdraget

 SOU 2016:2 Effektiv vård, Göran Stiernstedt

 Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (ikraftträdande 2018-01-01)

 Tillsättningen av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh som 

utifrån förslagen i Effektiv vård stödja landstingen, berörda myndigheter 

och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, 

jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 

primärvården.



Uppdrag samordnare Nära vård Emma Spak

 Samverkanspart till regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh

 Samordnad SKL:s stöd till medlemmarna i utvecklingen av en 

modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på 

primärvården.



Uppdrag SKL:s arbete inom Näravård

Stödjande

 Verksamhetsutveckling och ledarskap

Uppföljning

 Kommunikation

Specifika områden

Digitala tjänster

Gränssnitt mellan kommun och landsting

 Kunskapsstyrning, utbildning och forskning

Definition av begreppet Nära vård 

Vad är närhet?

Hur ser den gemensamma målbilden ut?



Att definiera Närhet 

Från VGR:s omställningsarbete

Patientens/brukarens upplevelse är 

central för definitionen av närhet



Alaska

Primary care isn’t manufacturing, it’s not linear. It’s about 

doctors and patients and how well they connect. It’s about 

messy human relationships. And it’s about partnering.

It is only through solid relationships that you can begin to get 

at insidious underlying health issues such as depression, 

domestic violence, and obesity.

Dr. Douglas Eby, family physician and medical

director of Southcentral Foundation, Alaska



Vad är Nära vård?



Kommunal sjukvård, 

omsorg och 

socialtjänst

Primärvård
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Vad är Nära vård?

Statliga 

Myndigheter

Nära vård



Nära vård som paraply för en pågående 
förändringsrörelse 

Psykiatri: Collaborative care Förbättra vården för patienter med psykisk ohälsa genom bättre 

samarbete mellan primärvård och psykiatri

Äldre (priofråga); Kommuner och landsting har ökat sin förmåga att tillhandahålla en sammanhållen 

vård och omsorg i öppna former (nära vård och omsorg) utifrån den äldre personens behov.

Fler kommuner ska erbjuda produkter och tjänster inom området eHälsa och välfärdsteknik, som 

stödjer trygghet och självständighet.

Kvinnors hälsa; 

Stärka primärvårdens insatser som främjar kvinnors hälsa, särskilt i socioekonomiskt utsatta områden.

Barnhälsovård; 

Öka tillgängligheten till barnhälsovården för socioekonomiskt utsatta grupper genom uppsökande och 

hälsofrämjande arbete 



Process/ 
Avslut 

Ej 
process/

Ej 
avslut

En enhet Flera 
enheter    

Vårdsituationer

Leading Health Care

Vem är den Nära vården till för?



Nära vård –Kärnvärden

Utgår från patientens/brukarens individuella 

förutsättningar och behov 

Utgår från att hälsofrämjande, förebyggande 

och proaktiva insatser uppströms är det mest 

rationella 

Utgår från att relationer är centrala för kvalitet 

och effektivitet

 Bidrar till jämlik vård för jämlik hälsa

 Bidrar till trygghet och självständighet

 Skapas tillsammans med gemensamt 

ansvarstagande och tillit



Vilka kärnvärden är viktigast för nära 
vård i din verksamhet? 

 Ta fram smartphone

Gå till www.menti.com

 Kod: 12 20 92

http://www.menti.com/


Nära vård - Hur når vi dit?

- Modigt uthålligt ledarskap 

- Verksamhetsnära ledarskap med mandat och kompetens

- Politiskt ledarskap med stabilitet och långsiktighet

- Omställning i små steg med sikte på del gemensamma målet

- Resurser och mandat att våga prova

- Kulturförändring i vardagen, utbildning och kunskapsstyrning

- Tillsammans genom delaktighet för såväl patienter/brukare som personal

- Genom insikten att efficiency och effectiveness inte är samma sak

- En djupt rotad övertygelse att förändringen är möjlig



Det måste få vara roligt att 
arbeta!



Vad kan jag göra för att bidra till 

arbetsglädjen och utvecklingen av 

den nära vården?



Scenario 

 Beskriv hur det är om 10-15 år.

 Hur är det att vara invånare/patient 

med psykisk ohälsa i framtidens nära 

vård?

 Hur är det att arbeta med psykisk 

ohälsa i framtidens nära vård? Hur är 

det att vara chef och ledare? 

Delge tankar efterhand

• Ta fram smartphone

• Gå till www.menti.com

• Kod: 12 20 92

Utgå i tanken från att primärvårdens utveckling (och särskilt i 

förhållande till psykisk ohälsa) har varit 

optimal och fått alla förutsättningar den behöver. Förflytta dig fram i 

tiden ca 10-15 år och dröm. Hur är det då? 

http://www.menti.com/




Hur ser vägen till drömmen ut? 
Vad innebär det för mig? 

 Vad är viktigt för att nå dit? 

 Vad innebär det för min roll 

som ledare i primärvården? 

 Vad har varit svårt? Vad har 

varit lätt? 

 Vad är viktigt på kort och lång 

sikt? 

• Gå till www.menti.com

• Kod: 12 20 92

http://www.menti.com/
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Effektiv och nära vård 2030
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Leda och driva utveckling i 
komplexitet



Att driva utveckling i komplexitet

Källa: Stacey RD. Strategic management and organisational dynamics: the challenge of complexity. 3rd ed. 

Harlow: Prentice Hall, 2002. http://www.gp-training.net/training/communication_skills/consultation/equipoise/complexity/stacey.htm

http://www.gp-training.net/training/communication_skills/consultation/equipoise/complexity/stacey.htm


ENKELT KOMPLICERAT KOMPLEXT

Använda recept Tillverka tvättmaskiner Uppfostra barn





APPROACHES
FOR MANAGING

COMPLEX
ADAPTIVE 
SYSTEMS

Visioner

Attraktorer

Enkla regler

Experiment-
era & 

reflektera
“Chunking”

Feedback

Spänning

ANGREPPSSÄTT 

FÖR ATT LEDA 

OCH DRIVA 

UTVECKLING I 

KOMPLEXA 

ADAPTIVA 

SYSTEM

Angreppssätt för att leda och driva 
utveckling i komplexitet, 
Klara Broryd Palmberg, 2009. 

http://www.mementor.se/publikationer/


LEDARSKAP

VISION

RIKTNING

VÄRDERINGAR

Angreppssätt för att 
leda och driva 
utveckling i 
komplexitet, 
Klara Broryd
Palmberg, 2009. 

http://www.mementor.se/publikationer/


ATTRAKTORER – att kasta en sten eller en fågel?

Det finns inget motstånd – det finns 

bara attraktion

för att förändra beteenden behöver man 

hitta starkare attraktorer än de nuvarande

Angreppssätt för att 
leda och driva 
utveckling i 
komplexitet, 
Klara Broryd Palmberg, 
2009. 

http://www.mementor.se/publikationer/


ENKLA REGLER & “BOIDS”

Separation: 

Krocka inte!

Alignment: 

Styr i samma riktning 

som dina kamrater

Cohesion: 

Håll mot mitten 

av flocken

“Enkelt, tydligt syfte och principer ger upphov till komplext, 

intelligent beteende. 

Komplexa lagar och regler ger upphov till enkelt, korkat beteende.” 

– Dee Hock, grundare av VISA

Angreppssätt för 
att leda och driva 
utveckling i 
komplexitet, 
Klara Broryd
Palmberg, 2009. 

http://www.mementor.se/publikationer/


Gruppdiskussion
Kommentera och reflektera

Gå till www.menti.com

 Kod: 12 20 92

http://www.menti.com/


Tack!



Beteenden och behov för personer i kontakt med vården
DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR UTVECKLING OCH INNOVATION



Attention is 
the currency of leadership

James Reinertsen



Det är lättare 
att agera sig in 

i ett nytt tänkande 
än att tänka sig in i 
ett nytt agerande



Helen BevanChief Transformation Officer, Horizons Group, NHS England



http://theedge.nhsiq.nhs.uk/school/

http://theedge.nhsiq.nhs.uk/school/


Exempel på stöd i landet

Utvecklingsenheter

 Utvecklingscentrum Skåne
https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/kvalitetsutveckling/

 Qulturum i Jönköping
http://plus.rjl.se/qulturum

 Memeologen i Västerbotten 
http://memeologen.se/om-oss/

Forskning och utbildning

 Center for Health Care 

Improvement – Chalmers 
http://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Sidor/default.asp

x

 MMC – Medical Management Center 

KI/ LIME

 Jönköping Academy for Health 

and Welfare           
http://center.hj.se/jonkoping-academy.html

Kurser på nätet ex: IHI Open 

School
www.ihi.org

Nationell plattform för 

förbättringskunskap
http://plus.rjl.se/forbattringskunskap

SLF - Rekommendationer för allmänna 

kompetenser i ST 
https://www.slf.se/Pages/80073/Bilaga%20rekommendationer%20nya%20ST.p

df

Möten och konferenser

SKL

Utbildningar i förbättringskunskap HT 2018

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/kvalitetsutveckling/
http://plus.rjl.se/qulturum
http://memeologen.se/om-oss/
http://www.chalmers.se/sv/centrum/chi/Sidor/default.aspx
http://center.hj.se/jonkoping-academy.html
http://www.ihi.org/
http://plus.rjl.se/forbattringskunskap
https://www.slf.se/Pages/80073/Bilaga rekommendationer nya ST.pdf


Those who say it can not be done

should not interrupt 

those who are doing it

Old Chinese Proverb



Change is changing

 The power of one, the power of many: being a leader in a 

changing world

Helen Bevan Twitter @helenbevan

https://www.slideshare.net/HelenBevan/the-power-of-one-the-power-of-many-being-a-leader-in-a-changing-world
https://twitter.com/helenbevan


Planning has advantages & 

limitations. 

Most plans don't work out in a 

complex world but we still keep 

doing it. 

Cartoon by @Lunarbaboon

https://twitter.com/Lunarbaboon





