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Framtidens hälso- och sjukvård

Välfärds-
utmaningen

Ökande behov av vård 
och omsorg

Vi kommer inte ha råd 
att bedriva vård  på 
det sätt vi gör idag

Person-
centrerad vård

Vårdens beprövade 
arbetssätt och 

processer
+

Patienternas kunskap 
och resurser



Vi vill ha kunniga, 
förberedda och 
engagerade patienter

Vi vill att patienterna 
ska kunna göra så 
mycket som möjligt 
själva

Vi vill stödja 
invånarna att leva 
ett hälsosamt liv

Vi vill att våra invånare 
ska kunna kontakta och 
möta oss när och på det 
sätt som passar dem bäst



Kultur äter strategier till frukost, lunch…

Strategier är de vägval vi gör för att nå målen

Kultur och kulturledarskap handlar om:

• På vilken spelplan ska vi verka?

• Hur ska vi få genomförandekraft?

• Vilka är ”influensers” som kan få det att hända?

• Vad behöver vi för jordmån och kultur för att det 
ska växa och överleva?



Vi vill uppnå ett effektivare sätt att förbättra 
verksamheten med hjälp av patienternas kunskap 
och resurser

• Förbättrad förändringsledning

• Mer patient- och invånarfokus

• Fånga och förstå både uttalade och outtalade behov

• Designa mötet mellan patient och vården på bästa 
möjliga sätt

• Visualisering av upplevelser och resultat

• Lokala ägarskapet



E-hälsocoachprogrammet

• Innovationsledning

• Tjänstedesign

• Digital kompetens



Förutsättningar för digitalisering 

• Digitaliseringens effekter uppstår i samspelet mellan medarbetarna 
och invånarna

• Lokalt ägarskap nödvändigt för hållbar förändring

• Grundläggande att förstå behoven och hur användningen ska gå till

• Uttrycka användningsmål och nyttor med digitaliseringen – ska vara 
relevanta för respektive sammanhang

• Att använda det värde som kan skapas av digitalisering handlar om 
att bedriva ett innovationsarbete.



Innovationsledning



Användningsmål – brukskvaliteter

• Beskrivning av kvaliteter och nyttor 
som ska uppstå både för patienter och 
medarbetare

• Beskrivningen kan användas för 
kravställning, utveckling och 
utvärdering 

• Stödjer arbetet med införande och 
verksamhetsutveckling



Tjänstedesign

• En tjänst uppstår först i en användningssituation

• Samspel mellan patient och medarbetare

• Behovsdriven design

• Medveten utformning för användning

• Tanke bakom form, funktion, flöden, system

• Samskapande



Med alla regioner Med en region
Region
Jönköping

E-hälsocoach-
programmet 1.0

E-hälsocoach-
programmet 2.0

Vårdverksamheter
Stödpersoner



Regional satsning på tjänstedesign

• Tjänstedesign är en metod som stödjer 

personcentrerad vård.

• Målet – verksamheter och regionala

stödpersoner lär sig metoder för att 

ta reda på invånarens behov och hur de för 

invånaren väsentligaste brukskvaliteterna 

kan tillgodoses.

• Satsningen ska också leverera ett koncept med 

vägledning för hur andra verksamheter kan jobba 

vidare.



Förbättringsarbeten

• Urlogmottagningen – Patientkontrakt vid prostatacancer

• Ortopedkliniken i länet – Vårdflöden för höft-
knä- och axelplastik

• Rehabiliteringsmedicin – Från remiss till bokad tid

• Vårdcentralen Läkarhuset – Överenskommen tid

• Kommunikationsavdelningen – Tidigare upptäckt av 
barndiabetes

• Rehabiliteringskedjan – Rehabiliteringsplan



Genomförande

Workshop 
25 oktober

Workshop 
4 december

Workshop 
19 februari

Spridning 
26 april

Uppföljning
Inera

Uppföljning
Inera

Uppföljning
Inera

Uppföljning
chefer

Uppföljning
chefer

Uppföljning
chefer

Eget arbete i respektive verksamhet

Hösten 2019 regional  
fortsättning

Introduktion 
med chefer



Inspiration – spridning

• Verksamhetsutvecklare/-
vårdutvecklare/
chefer bjöds i till en inspirationsdag

• Utvecklingskraft 28-29 maj

• Intranätet



Viktigt för att lyckas i detta arbete

Röster kring vad som är viktigt för att lyckas: 
• Starta nu direkt efter idag
• Få tiden på hemmaplan

• Jobba mycket tillsammans i teamet
• Hålla en levande dialog i teamet och med hela verksamheten
• Tydligt VARFÖR

• Involvera patient/invånare tidigt i arbetet
• Avgränsa uppdraget  - ”zooma in” i tjänsteresan
• Säkerställa att det blir ”rätt lösning” utifrån behov/problem

• Stöd att få beslut om ev. teknisk lösning



Utvärdering – erfarenheter
”Viktigt att efterfråga 
patientens perspektiv 
– det har gett mest””Att klippa och klistra och 

sätta på väggen är så bra. 
Då händer det grejer”

”Våga 
problematisera! 

Förstå behoven innan 
lösningsförslagen 

kommer”

”Nyttan är att vi breddar 
antalet personer som får 
metoder och verktyg att 
jobba med 
personcentrerad vård”

”Ledningen måste vara 
engagerad för 
maximerat resultat. Vi 
behöver jobba mer 
med det””Gruppen kom ur 

låsningen av att 
vara i lösningen”



Träffa oss på
e-hälsotorget!
Monter: B04:12 

Träffa oss på
Mötesplats e-hälsa!
Monter: B04:12 

Läs om Ineras kommande 
seminarier på inera.se/evenemang


