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Patientlagen 
Stärka och främja patientens ställning 

Främja patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet 

Driva på utvecklingen som ökar kvaliteten i 
mötet med patienten.  

 

Patientlagen  
Stärka och främja patientens ställning 

Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet 

Driva på utvecklingen som ökar kvaliteten i mötet med patienten  

 



Vad är egentligen 
patientdelaktighet i vården? 



Patient och närstående delaktiga i vården 

• Egen vård och behandling 

• Utveckling, design, förbättring och innovation 

• Ledning och styrning 

• Utbildning 

• Kvalitetsuppföljning 

• Forskning 

 



Googlesökning - patient  20 bilder, 7 enbart pat. Övriga 12/13  

Kultur 



Egen vård och behandling 

• Personcentrerad vård  



Utveckling, design, förbättring och 
innovation 

1. Utveckla verksamheten utan att lyssna på kunden 

 

2. Lyssna på kunden och sen själv utveckla 
verksamheten 

 

3. Lyssna på kunden och utveckla verksamheten 
tillsammans med kunden 



En rollförskjutning? 

Nya idéer och begrepp tillämpas i hälso- och sjukvården, vilka påverkar 
patientens (förväntade) roll (Nordgren, 2003, 2008, 2009): 

 

• En mottagare av värde 

• En informationskälla 

• En medskapare av värde 

Produkt-
centrering 

Tjänste-
centrering 



Från produkt till tjänst 

(anpassad efter Vargo & Lusch, 2004, 2008) 

Produkt-centrerad logik Tjänste-centrerad logik 

Fokus på materiella resurser och 
transaktion 

Fokus på  immateriella resurser och 
relationer 

Kunden är mottagare Kunden är en medskapare 

”Värde” bestäms av producenten 
(inbäddat värde) 

”Värde” upplevs och bestäms av kunden i 
hens livsvärld 



Kund 

Porters värdekedja 

• ”Vårdkedjor”, ”patientflöden”, ”vårdprocesser”… 



- Toppen när det gäller sjukvård 

 

 Diagnos och 
behandling 

Svensk hälso- och sjukvård 



- Inte så bra när det gäller ”hälsovård” 

 

 Diagnos och 
behandling 

Rehabilitering och 
kroniska sjukdomar  

Hälsofrämjande och 
prevention 

Svensk hälso- och sjukvård 



… eller Värdestjärnan? 

(anpassad efter Normann, 2001) 



En medskapare av värde 

• Leverantören kan inte producera/leverera värde, utan endast ”potentiellt värde” 
(värdeerbjudande)  

• Värdet = ökat välbefinnande, realiseras av kunden i hens livsvärld 

• Centralt är vad som händer för kunden, inte vad som händer inom organisationen  

• Det är viktigt att leverantören har kunskap om kundens värdeskapande: hur upplever och 
skapar kunden värde – från vilka andra aktörer integreras resurser? För att erhålla denna 
kunskap krävs ofta relation/interaktion med kunden  

• Värdeskapandet är ömsesidigt: kund, myndighet och företag skapar värde för varandra 

• Kunden är inte bara utvärderare, utan en aktiv medskapare av värde:  

 - Kan ta över vissa arbetsuppgifter 

 - Kan integrera (immateriella) resurser från en mängd aktörer när värdet realiseras 

      (e.g. Grönroos, 2011; Vargo and Lusch, 2008) 
 



• “Patienten som medskapare” innebär att hans/hennes resurser (kunskap 
och erfarenhet) måste involveras mycket mer än vad som görs i dagens 
sjukvård (Edvardsson et al., 2011) 

• Vid sjukdom: stärka patientens förmåga, t.ex. att “ta över sjukvårdens 
uppgifter” (Nordgren, 2003) 

• Fokus på hälsa snarare än sjukdom: hur man kan behålla hälsa/ej bli sjuk. 
Sjukvården blir i många fall en aktör av många (Normann, 2001) 

• Hur mycket patientens resurser involveras beror dock ofta på typ av 
sjukvård (Elg et al., 2012) : 

 - standardiserade processer som höftprotes ger ofta en lägre grad av 
 möjlighet att  samskapa värde  

 - kroniska sjukdomar ger ofta en högre grad av möjlighet att 
 samskapa värde  

Värdemedskapande i en sjukvårdskontext 



Ta med en vän 
Gynekologisk cellprovtagning 

 



• Över 100 sorters humant 
papillomvirus (HPV), varav en del 
kan orsaka cancer framförallt i 
underlivet 

• 450 kvinnor/år diagnosticeras med 
livmoderhalscancer i Sverige, varav 
140 dör 

• Flickor i årkurs 5 och 6 erbjuds 
vaccination (mot två sorters HPV) 

 

 

 

 

Livmoderhalscancer 



 

• Kvinnor 23-60 år får en 
kallelse/inbjudan var tredje till var 
femte år 

 

 

• Upptäcka cellförändringar som kan 
utvecklas till cancer 

• Cellprovstagningen beskrivs som en 
framgångssaga: 60 % minskning i 
mortalitet de senaste 40 åren  

• Mer än ¾ av de kvinnor som avlider i 
livmodercancer har inte tagit cellprov 
inom de rekommendera intervallen 

 

 

Gynekologisk cellprovtagning 



• Cellprovtagning 2011 

 

 

 

88 % 

Stor geografisk variation inom VGR – och 
inom Göteborg 



• Cellprovtagning 2011 

 

 

 

Stor geografisk variation inom VGR – och 
inom Göteborg 

57 % 



 

 

 

Nordöstra Göteborg 

 

• 100 000 invånare, 500 000 i 

Göteborg 

• Hälften utrikes födda i Bergsjön  

(15 % i riket) och mer än 40 språk  

• Stor andel överviktiga, daglig-

rökare, fysiska inaktiva m.m. 

• … fattigdomsindex, arbetslöshet, 

låg inkomst- och utbildningsnivå 

m.m.  
 



 

• Problemet (y): Få kvinnor i nordöstra Göteborg tar cellprov 

• Flera allvarliga cellförändringar på Angereds Närsjukhus 

• Screeningprocessen måste ”lokalanpassas”, involvera flera aktörer och 

professioner 

• Lärande från tidigare forskning och projekt 

• Lokalt – Genombrottsprojekt 

• Internationell forskning 

• Mål: Fler kvinnor ska kunna göra ett aktivt val!  

• Mätbart mål: 25 % fler ska ta cellprov om ett år 

 - Vad mäta? Datainsamling från cytologlab. för Angereds Närsjukhus, 

 barnmorskemottagningarna Gamlestaden, Angered, Bergsjön 

• Angered Närsjukhus: nytt ”lokalsjukhus” med bredare uppdrag att jobba 

med hälsa 

• Mäta livmoderhalscancrar, cellförändringar, kostnad – svårt  

  
 

 

Definiera 



Representanter för området: doulorna 

 

• 20 kvinnor – 12 språk 
• Stöder par inför/under 

förlossning, språkligt och 
kulturellt 

• Deltar i MVC-utbildningar 
• Väletablerade i det lokala 

området och i det svenska 
samhället 



”Jag tror inte att kvinnorna medvetet struntar 

i att gå. Det är okunskap, man vet inte hur 

viktigt det är egentligen.” 
 

”I våra länder besöker man inte gynekologen 

eller nån förrän man ska föda barn.” 



”Det räcker inte med att dela ut broschyrer 

[…] det är jätteviktigt att man går in i en 

diskussion.” 



”Dom flesta från min kultur dom vill inte gå 

och göra cellprov för dom är rädda för att dom 

ska upptäcka nånting.” 



Religion/fatalism 



Facilitera resursintegrering: 

• Gynekologer, barnmorskor, 
sjuksköterskor, undersköterskor 

• Offentliga organisationer, bl.a. 
bostadsbolag 

• Privat sektor, lokala affärer 

• Föreningar, lokala och 
nationella 

• Lokalsamhället, doulorna 

 

 

Det är inget sjukvårdsproblem… 



Byggstenar 

- Möjliggöra för kvinnor att göra ett aktivt val 

genom att sprida kunskap 

- Facilitera resurser och relationer: viktigt 

med olika kompetenser och samarbete 

mellan aktörer 

- Lösa praktiska problem genom att ”ta med 

en vän”, överbrygga språkbarriärer 

- Muntlig spridning av information mellan 

kvinnor 

- Behöver inte uppfinna hjulet på nytt: använd 

väletablerade institutioner och nätverk i 

nordöstra Göteborg 

- Positivt budskap! 
 

 



Aktiviteter  
 

• Telefontjänst på arabiska och 

somaliska 

• Utåtriktade aktiviteter: barnmorske-

doula-samarbete med att informera 

föreningar, lokala affärer, events, 

mässor etc. 

• Cellprovsbuss 

• Social media: filmer och Facebook 

• Gammel-media: närradiosändningar 

och nyhetsbrev 
 

 

 



Cellprovsbussen 

    



Social media 



Utåtriktade aktiviteter 



cellprovsvecka 

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://medicinbloggen.se/wp-content/uploads/2011/01/facebook.jpg&imgrefurl=http://medicinbloggen.se/gilla-oss-pa-facebook/&usg=__Ul9JuLWYTX0eN_LXn_tSe_N-9Xw=&h=400&w=600&sz=11&hl=sv&start=13&zoom=1&tbnid=Dv2nKpYU3QTjxM:&tbnh=90&tbnw=135&ei=aMSnTri1GoaC4gS_-4z-Dw&prev=/search?q=facebook&um=1&hl=sv&safe=active&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1




+ 42% 



Överförbara principer? 
 

 

• Tillsammans (åstadkommer vi mer) 

• Tydligt och gemensamt mål 

• Interaktion och samarbete mellan olika 

organisationer och professioner 

• Bredd och uthållighet 

• Trovärdighet 

• Lokal förankring 

• Information från någon du känner 

• Kanaler som når ut 

• Där människor finns och på språk som talas 

• Positivt laddat budskap! 



Tillsammans – aktörer 

http://www.skl.se/


Lokal kunskap 

Kulturspecifik 

kunskap och 

språk   

Kommunikativ 

kunskap 

Professionell 

kunskap 

Ömsesidigt 

förstärkande 

kunskap Mandat 

System-

kunskap Metodkunskap 

Förbättrings-

kunskap 

Tillsammans – resurser 



• Doulornas roll och förmåga att informera  
om cellprov stärktes. Fångade upp andra 
områden där allmänheten hade frågor, bl.a. 
HPV-vaccinering, mammografi, 
prostatabesvär 

• Stärkt samarbete mellan aktörer, framförallt 
doulor-barnmorskor 

• Närstående (framförallt männen) bör 
involveras 

• Doulorna borde ha varit med och definiera 
problemet (y) 

• Segmentering utifrån ”födelseland”, men det 
kanske är en fråga om plånbok..? 
 
 

 

Några lärdomar… 



Ett projekt är ett projekt… 



Kvalitetsförbättringar på Skaraborgs Sjukhus 



Skövde 

Mariestad 

Falköping 

Lidköping 

Skaraborgs Sjukhus 

SkaS Skövde SkaS Lidköping 

SkaS Mariestad SkaS Falköping 

”Tillsammans för god vård och hälsa” 



Upplevelsebaserat förbättringsarbete 

tillsammans 

 
Experience-Based Co-Design EBCD 

(Bate & Robert, 2007) 

1. Fånga 
2. Förstå 
3. Förbättra 
4. Följa upp 



Individuella intervjuer  

med föräldrar 

Individuella intervjuer  

med vårdpersonal 

Gruppträff  

med föräldrar 

Gruppträff  

med vårdpersonal 

Gruppträff  

med föräldrar  

och vårdpersonal 

Upplevelser och känslor fångas 

Förbättringsområden hittas 

Gemensamma förbättringsområden ”Touch Points” 

Gruppträff med föräldrar och  

vårdpersonal efter några månader för att följa upp 

Förbättringar genomförs tillsammans 

Aktions- 

forskning 

1. Fånga 

2. Förstå 

3. Förbättra 

4. Följa upp 



  
 
Nyfödda sjuka barn 

• Ett förbättringsprojekt med 5 föräldrar 
och 7 vårdpersonal som tillsammans 
hittar viktiga saker att förbättra och 
också genomför dessa förbättringar 
tillsammans. 

 

• Föräldrar rekryterades via neovård i 
hemmet 

 

• Vårdpersonal rekryterades via 
information på neonatalavdelningen 

 

• Projektet bedrevs under ca nio månader 

• Ett förbättringsprojekt med 7 föräldrar och 6 
vårdpersonal som tillsammans hittar viktiga 
saker att förbättra och också genomför 
dessa förbättringar tillsammans. 

 

• Föräldrar rekryterades via diabetessköterska 
på barnmottagningen 

 

• Vårdpersonal rekryterades via information 
till barnmottagningen och barnavdelningen 

 

• Projektet bedrevs under ca ett år 

 
 
Barn med diabetes 



Patientprocess 

Foster- 
diagnostik 

Antenatal  
vård 

Förlossning 

BB-vård 

Neonatal  
vård 

Neonatal  
uppföljning 

Mödrahälsovård 

Mödrahälsovård 

Barnhälsovård 



Berätta om er upplevelse av hela vårdtiden, från det att ert barn blev i 
behov av neonatalvård tills barnet blev utskrivet från 
neonatalvårdsavdelningen?  

 

Hur kändes det? 

Fånga upplevelsen 



Förstå upplevelsen 

Dela upplevelserna, identifiera och prioritera förbättringsområden tillsammans 



Förbättra upplevelsen 

 Förbättra tillsammans 



• Varierande kunskapsnivå hos sjuksköterskorna på avdelningen 

 

• Att få tillgång till insulin pump snabbare på avdelningen. Det finns många olika sorters 
pumpar/märken, det finns ett behov av enkel instruktion att använda till släkt och 
vänner som ska vara barnvakt. 

 

• Det finns ett behov av att få träffa andra föräldrar med barn som har diabetes 

 

• Det finns ett behov av fler gruppaktiviteter för barn med diabetes och deras familjer. 
Gruppverksamhet kan i vissa fall ersätta enskilda återbesök. 

 

• Hjälpmedels- och läkemedelsförskrivningen upplevs som besvärlig, apoteket är det 
största problemet 

Förbättra upplevelsen 



Resultat 

De flesta problemen kunde klassas som enkla 
problem men där fanns också exempel på 
komplicerade problem och komplexa problem. 

Enkla Komplicerade Komplexa 

Att följa ett recept Att sända en raket 
till månen 

Att uppfostra ett 
barn 

(Glouberman & Zimmerman, 2002) 



Neoprocessen 

• Patienterna identifierade 21 
förbättringsområden 

• Personalen identifierade 28 
förbättringsområden 

 

Bara tre av förbättringsområdena 
var gemensamma! 

 

Barndiabetesprocessen 

  
• Föräldrarna identifierade 24 

olika förbättringsområden   
• Vårdpersonalen identifierade 16 

stycken förbättringsområden 
 
Sex stycken förbättringsområden 
var gemensamma! 

Föräldrarnas och vårdpersonalens upplevelser var olika! 



Vad har vi lärt oss? 

• Patienter och närstående bidrar med viktig kunskap om 
upplevelsebaserade förbättringsområden 

 

• Patienter och närstående bidrar till en prioritering av förbättringar 
som påverkar deras upplevda kvalitet inom flera olika dimensioner 

 

• Ny relation mellan vårdpersonal och patienter/närstående – Att 
förbättra tillsammans  

 

• Ny roll för patienter och närstående som stärker och främjar deras 
ställning  

 



Framtidens patient 



Tack! 
 

 

susanne.m.gustavsson@vgregion.se 

 

erik.eriksson@chalmers.se 

 

mailto:Susanne.m.gustavsson@vgregion.se
mailto:erik.eriksson@chalmers.se

