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Ledarskap handlar om att visa riktning





Nära vård en Fokusförflyttning
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Organisatoriska mellanrum

5

Enheter Gränser”Dela upp”

Relationer Sammanhang”Foga samman”

Organisatoriska mellanrum

Nätverks- & projektintegration (2000-talet)

Hierarkisk integration (1900-talet)

Mats Tyrstrup, Ekonomie doktor och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm
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Målbild 
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform Riksdagsbeslut 
nov 2020

”Hälso- och sjukvården bör ställa om så att 
primärvården är navet i vården och samspelar med 
annan hälso- och sjukvård och med socialtjänsten. 

Målet med omställningen av hälso- och sjukvården bör 
vara att patienten får en god, nära och samordnad 
vård som stärker hälsan. 

Målet bör också vara att patienten är delaktig utifrån 
sina förutsättningar och preferenser och att en 
effektivare användning av hälso- och sjukvårdens 
resurser ska kunna uppnås.” 



Nationellt primärvårduppdrag 1 juli 2021
1. tillhandahålla de hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att

tillgodose vanligt förekommande vårdbehov
2. se till att vården är lätt tillgänglig,
3. tillhandahålla förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens

behov som patientens individuella behov och förutsättningar,
4. samordna olika insatser för patienten i de fall det är mest ändamålsenligt att 
samordningen sker inom primärvården
5. möjliggöra medverkan vid genomförande av forskningsarbete

Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform, riksdagsbeslut nov 2020



Flera Nära vård utredningar

• Sammanhållen information inom vård och omsorg ( 31 maj 2021)
• Utredningen om ökade förutsättningar för hållbara investeringsprojekt i 

framtidens hälso- och sjukvård ( 31 aug 2021)
• Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga ( 1 okt 

2021)
• Samsjuklighetsutredningen ( 30 nov 2021)
• Tillgänglighetsdelegationen ( 15 maj 2022)
• Äldreomsorgslag ( 30 juni 2022)
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Systemledning

Samverkan kommun och region
• Systemledning politik samt tjänstepersoner
• Nära vård – ett övergripande 

samverkansområde



Gemensamma målbilder växer fram



Anette Nilsson, Anneli Forsgren, Jonas Almgren

Integrerad 
primärvård i 
hemmet

VårdcentralKommunal 
hälso-och 
sjukvård

Gemensam plan för primärvård



Nya arbetssätt  – några exempel
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Nära vård team i Eskilstuna





Hemmonitorering Jämtland -Härjedalen

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/maggie-vardar-sig-sjalv-
med-digitala-verktyg-i-hemmet-jag-har-tappat-min-dodsangest



Specialistkonsultation Kalmar

 specialist i ortopedi 

 tillgänglig för primärvården via 
video 

måndag till torsdag kl 09.00-
16.00, fredagar kl 09.00-14.00 

 trepartssamtal patient, ortoped, 
allmänläkaren

Se också vårdsamordnare i 
psykiatri



Barnets bästa i Kronoberg

Utgår från barnets behov

 Vård, socialtjänst, skola, polis

 Länsövergripande 
processledare

 Tre verktyg

Barnens bästahjulet

Barnensbästa-ansvarig 

Barnets plan
Förlaga: Getting It Right For Every Child 
(GIRFEC)- Skottlandsmodellen



Vårdcentrum i Uppsala
En sambandscentral för vård



Samarbete med Samsjuklighetsutredningen 
Värmland, Västernorrland, Örebro

Samarbete i tre steg: 

Steg 1 – Ta fram en målbild tillsammans med 
erfarenhetsexperter

Steg 2 – Diskutera och analysera konsekvenser 
av målbilden för styrning, ledning och 
organisation 

Steg 3 – Testa utredningens förslag genom 
prototyper

Syfte:
Testa nya sätt att ta fram förslag för en mer 
personcentrerad, samordnad och nära vård för 
personer med samsjuklighet missbruk och 
psykisk ohälsa. 

• utgår från egenerfarnas och närståendes 
behov, önskemål och resurser

• innefattar reflektion och analys kring vilka 
förändringar i styrning, ledning och 
organisation som krävs 

• gör det möjligt att testa utredningens förslag 
tillsammans med användare, verksamheter 
och chefer och ledare 



Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk 

Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i 
kontakt med och som är tillgänglig när jag 
behöver den 

Tillgång till fungerande behandling och 
möjlighet att välja utifrån det som passar 
mig 

Stöd och vård som hänger ihop som en 
helhet

Inte bli utestängd från stöd och vård utan få 
hjälp med både beroende och psykisk 
ohälsa 

Bli lyssnad på, få förståelse och bli 
behandlad med samma respekt som andra 

Bli stärkt i min egen förmåga att hantera 
min situation 

En fungerande vardag och ett meningsfullt 
sammanhang 

En person som jag kan lita på och som följer 
med i hela processen 

Att vården och omsorgen lyssnar på, 
involverar och ger stöd till mitt nätverk 

Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv  
(utkast)



Patientkontrakt Jönköping

 Politiskt beslut

 Utvecklingsledare

 Utveckla SIP-arbetet i kommun 
och region för barn/unga, äldre, 
personer med psykisk ohälsa

 Fast vårdkontakt

 Exempel: år 2020 - personer i 
riskzon för att bli inlagda, samtal 
primärvård och hemsjukvård –alla 
fick ett patientkontrakt



Lycka till!

Fler lärande exempel: skr.se

lisbeth.lopare.johansson@skr.se


