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Första gången för 
Mötesplats Nära vård

Maria Ljung och Anna Haglund, som båda är planeringsledare på Göteborgsregionen (GR), 
inleder Mötesplats Nära vård på Scandic Crown i Göteborg.

Omställningen till nära vård och omsorg är som bekant en 
aktuell fråga för både kommuner och regioner, och handlar om 
att vården och omsorgen behöver komma närmare patienten 
och brukaren. GR vill stödja och synliggöra kommunernas 
arbete kopplat till nära vård, både det som ni kommuner gör 
själva och det som görs i samarbete med regionen.

Detta var bakgrunden till Mötesplats Nära vård som GR 
arrangerade den 3 maj 2022, i Göteborg och online. Omkring 
350 personer deltog på plats eller tittade på mötesplatsen, där 
syftet var att ta del av varandras erfarenheter och få inspiration 
när det gäller omställningen till nära vård.

I den här skriften sammanfattar vi en del av  
innehållet under Mötesplats Nära vård.

Tack till alla er 
som medverkade 

eller deltog!
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Att leda och att lyckas 
i komplexitet

Vad är enkelt, komplicerat  
och komplext?
När något är komplext handlar det enligt 
Klara i huvudsak om två saker: Dels att de 
inblandade individerna eller aktörerna har 
olika perspektiv. När detta uppstår i en 
organisation eller grupp, att man 
ser olika saker och därmed 
beskriver dem på olika sätt, 
blir det svårt att samarbe-
ta. Förutom olika 
perspektiv handlar 
det om att vi har 
ömsesidiga beroen-
den (från det engelska 
begreppet ”interdependencies”).

Klara menar att vi inte är så trä-
nade i att samarbeta när vi har olika per-
spektiv. Vi har våra olika roller, exempelvis 
yrkesroller, för att vi är bra på olika saker. 
Men när det är komplext så räcker det inte 
att var och en gör ett jättebra jobb i sin del, 
utan vi behöver ”lira ihop”, vilket vi inte är 
så tränade i.

Glöm inte det enkla!
Men hon menar att det är viktigt att tänka 
på att allting inte är komplext och att urskil-
ja de saker som är ”enkla”. Enkla saker är 
sådant som vi är överens om. Dessa saker 
ska vi bara se till att få gjorda och då passar 
det bra att standardisera dessa ”enkla” delar 
så att vi gör likadant varje gång. Förutom 

de enkla sakerna har vi de komplicerade. 
När något är komplicerat handlar det om att 
frågan i och för sig har flera perspektiv, men 
att det ändå är ganska överskådligt och att 
vi exempelvis kan beräkna delarna på något 
sätt. I sådana här komplicerade situationer 
har vi stor nytta av specialister som kan gå 

djupare i olika delar av frågan och pre-
sentera underlag och beräkningar. 

Men när något däremot är 
komplext, då handlar det 
om situationer eller förete-

elser där det inte går att få 
kontroll över alla delar, utan vi 

måste få ihop dem tillsammans.

Sortera!
Klaras tips till oss alla är att sortera ut 

vilka delar som är enkla, komplicerade res-
pektive komplexa. Då kan vi så snabbt som 
möjligt ta hand om de enkla delarna (stan-
dardisera dem, får dem gjorda) och sedan 
planera för hur vi löser de komplicerade 
delarna (exempelvis låta specialister ta sig 
an dem och ta fram underlag) samt de kom-
plexa delarna (planera möten/workshoppar 
och andra former för samverkan).

– Fundera över vad av det som du arbe-
tar med i din verksamhet som är enkelt, 
komplicerat respektive komplext. Och säg 
inte att allt är komplext – poängen är att 
definiera så många enkla delar som möjligt, 
betonade Klara.

Omställningen till nära vård är ju ingen enkel process – den är 
snarare väldigt komplex. För att få inspiration till att hantera den-
na komplexitet lyssnade vi till Klara Palmberg Broryd, civilingenjör 
och teknologie doktor i komplexitet, som i tre filmer berättar om 
(1) vad komplexitet är, (2) hur man gör för att lyckas trots kom-
plexitet, och (3) om att leda i komplexitet.
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Hur gör man för att lyckas,  
trots komplexitet?
När man står mitt i ett projekt och det ”stor-
mar”, alltså händer mycket och är komplext, 
är det avgörande att formulera ett tydligt 
mål – att hitta en gemensam målsättning 
för de individer eller aktörer som ingår. För 
att hitta målet behöver man förstå vad det 
är som är attraktivt för dem vi ska påverka, 
och göra det enkelt att förstå målet.

Vi behöver testa
Skillnaden jämfört med en kontrollerad 
tillvaro är att det i komplexitet är oförutsäg-
bart. Vi kan inte kontrollera allt utan måste 
testa. För att nå målet är det viktigt att just 
testa. När det är komplext spelar det inte 
jättestor roll vad man börjar med utan det 
viktigaste är att starta med någon del.

När man ska testa något bör det ske i liten 
skala – små tester ger lägre risker. Vi behö-
ver också utmana oss själva i det vi testar.

Ett annat viktigt tips från Klara när vi job-

bar med förändring är att börja jobba med 
dem som vill. Om vi ska förändra en hel 
organisation går det inte att planera för och 
genomföra hela förändringen direkt, utan 
vi behöver börja testa. Då är tipset att börja 
med dem som redan är i gång eller som 
vill förändra. Klara symboliserade det med 
att hitta ”chokladklumparna”, det vill säga 
ett team eller liknande med personer som 
redan är i gång och gör något nytt. 

När vi människor konfronteras med något 
nytt fördelar vi oss i en normalfördelnings-
kurva: en del är tidiga att ta till sig det nya 
(cirka 25 procent), andra är ”över-min- 
döda-kroppare” (25 procent) och vill absolut 
inte, medan de flesta (50 procent) befinner 
sig mitt emellan.

Hitta dem som vill
För att skapa förändring: Hitta dem som vill 
testa, så kan de se vad som funkade och inte. 
När de sedan berättar för övriga är chansen 
stor att fler hänger på och vill prova. Vid 
15–25 procent når man tippingpoint där de 
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flesta hänger med. Så vänta inte på att alla 
ska tycka något är bra, utan börja med dem 
som vill!

Ytterligare tips från Klara är att, när vi ska 
göra en förändring, försöka hitta fler per-
spektiv i stället för att söka efter det trygga. 
När det är komplext hjälper det att hitta 
sammanhang där det också finns olika per-
spektiv. Det är också viktigt att följa upp det 
vi gör och se om vi är på väg åt rätt håll. Och 
även här är tipset: börja följa någon avgrän-
sad del. Det går inte att från början tänka ut 
det perfekta uppföljningssystemet.

Att leda i komplexitet
Klara betonade att bilder och metaforer 
spelar stor roll – de bilder vi har i huvudet 
påverkar hur vi agerar. I grunden har vi ju 
organisationsscheman med olika avdelning-
ar, ansvariga chefer och så vidare. Varje ak-
tör kan styra vad den ska göra. Men i kom-

plexa frågor där det är många olika aktörer 
och faktorer, och där alla påverkar varandra, 
behöver vi också se till processerna och för-
söka skapa en bild över hela systemet.

Fokusera på målet
I en sådan ”systemorganisation” behöver 
man arbeta på andra sätt för att nå resultat. 
Traditionellt när man är chef kan man sätta 
upp mål och en plan för hur vi når dem och 
hur vi följer upp. Men när man samverkar i 
ett system med andra aktörer, där aktörerna 
inte har formell makt att förändra varandra, 
behöver man lägga mer energi på målsätt-
ningen. Man kan inte styra angreppssätten 
och tillvägagångssätten hos varje aktör, 
utan man sätter mål och sen gör varje aktör 
sin sak. Sen är det viktigt följa upp och att 
reflektera över resultatet. Reflektion behövs 
mer än någonsin när det är systemoriente-
rat.
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Helena Henningson gav i sitt föredrag en 
överblick i vad omställningen till nära vård 
handlar om och hur organisationen Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) arbetar med 
frågan. Hon startade med att konstatera 
orsakerna till att vi nu genomför omställ-
ningen till nära vård. Vi måste alltid bottna 
i varför vi genomför detta, annars finns inte 
motivationen, poängterade hon. Hon nämn-
de fyra huvudanledningar:

• Demografin: Andelen äldre blir allt 
fler, vilket betyder att färre ska försörja 
fler. Det är också svårt att rekrytera i 
många kommuner.

• Vår hälsa: Vi lever längre men det 
innebär samtidigt att vi har fler kronis-
ka sjukdomar och funktionsnedsätt-
ningar. Men vårt system är designat för 
”en sjukdom i taget” och det är svårt 
att samverka och hjälpa människor till 
hälsa. Systemet klarar inte längre av att 
leverera den hälsa som behövs, i rätt tid 
och med rätt stöd.

• Ojämlikhet i hälsa: Medellivsläng-
den ökar i stort, men det finns vissa 
grupper där det inte gäller – ojämlik- 
heten består.

• Digitaliseringen: De smarta telefo-
nerna gör att beteenden och förvänt-
ningar på sjukvården förändras. Vården 
och omsorgen behöver bli bättre på att 
använda digitaliseringens möjligheter 
och till exempel förenkla vissa arbets-
uppgifter och erbjuda stöd till hälsa 
med stöd av exempelvis teknik.

Helena tog utgångspunkt i ett citat av 
den tyska filosofen Gadamer: ”Hälsa är att 
i glädje vara upptagen av sina livsuppgif-
ter”. Vi som arbetar med vård och omsorg 
gästspelar i andra personers liv och vårt 
uppdrag är att hjälpa till med deras hälsa så 
att de kan fokusera på sina livsuppgifter.

Vi är sämre på delaktighet,  
kontinuitet och tillgänglighet
Nära vård är en internationell rörelse – 
omställningen sker i stora delar av världen. 
Världshälsoorganisationen har slagit fast 
att det krävs en bra allmänsjukvård för att 
uppnå god folkhälsa. Ur ett internationellt 
perspektiv är vi i Sverige bra på sjukvård, 
men det finns några delar där vi är sämre 
än andra jämförbara länder: delaktighet, 
kontinuitet och tillgänglighet.

– Det ger oss verkligen anledning att jobba 

”Omställningen innebär ett skifte  
till tjänstelogik”

Helena Henningson, handläggare på avdelning Vård och 
omsorg, Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Att gå från organisationsfokus och isolerade insatser, till att arbeta 
utifrån individens behov genom att samverka och arbeta förebyggande. 
Det är en del i den kulturresa som Helena Henningson betonar att vi är 
inne i genom omställningen till nära vård.
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med detta, och just delaktighet, kontinuitet 
och tillgänglighet är ju nära vård, sa Helena.

För att sammanfatta vad nära vård inne-
bär beskrev Helena fyra kärnvärden. Vi ska 
gå:

• från fokus på organisation till fokus 
på person och relation.

• från isolerade insatser till att samord-
na behoven mellan aktörerna utifrån 
personens fokus.

• från att se patienten som passiv motta-
gare till att se vården och omsorgen 
som ett samskapande där brukaren är 
delaktig.

• från reaktivt till proaktivt genom att 
jobba riskförebyggande och hälsofräm-
jande för att stötta människors egen 
kapacitet.

Hon betonade att det handlar om en kul-
turresa.

– Vi är ute på en läroresa, en kulturresa, 
som vi inte klarar var och en utan vi måste 
jobba tillsammans.

Tjänstelogik – individens behov
Omställningen innebär ett skifte till tjäns-
telogik. Idag gör vi en sak i taget och varje 
aktör fokuserar på sin del. Vi måste gå från 
att utforma tjänsten utifrån organisationen 
till att i stället designa tjänsten utifrån indi-
videns behov.

Helena berättade om statens och SKR:s 
överenskommelsen för god och nära vård 
2022. Överenskommelsen omfattar totalt 
6 373 miljoner kronor, varav 5 070 miljoner 
kronor går till regionerna, 1 000 miljoner 
till kommunerna, 250 miljoner kronor är till 
kommuner och regioner gemensamt kopplat 
till VFU, samt 53 miljoner till SKR för att 
stödja regioner och kommuner i omställ-
ningen.

Överenskommelsens utvecklingsområden 
är dessa fyra:

• Utvecklingen av den nära vården med 
primärvården som nav

• Goda förutsättningar för vårdens  
medarbetare

• Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 
2025

• Förstärkning av ambulanssjukvården

Så stöttar SKR
Vad gör då SKR för att stötta kommunerna? 
Det handlar dels om stöd till verksamhetsut-
veckling och stöd till ledarskap, uppföljning 
och styrning. Gällande det sistnämnda har 
SKR ett ledarskapsprogram samt jobbar 
med ändamålsenliga ersättningsmodeller 
och ramverk för uppföljning. Kommunika-
tion – ”att berätta berättelserna” – är också 
ett område där SKR stöttar genom bland 
annat en podcast, sitt Linkedin-konto, ett 
nyhetsbrev för vård och hälsa samt forsk-
ningsfrukostar.

Som framgångsfaktorer för omställningen 
till nära vård lyfter Helena fram:

• Personcentrering som förhållningssätt 
och arbetssätt

• Det finns ett ”vi”. Vi kan inte se våra 
organisationer var för sig utan måste 
jobba tillsammans. Omställningen rör 
hela systemet, inte bara primärvård.

• Ny teknik för att utveckla arbetssättet

• Träna och lära tillsammans

• Ledarskap och medarbetarskap med 
förmåga att arbeta över och mellan 
gränser, kommunicera och stöd för 
proaktiva arbetssätt

• Påminna oss om varför! Det handlar 
om en kulturförändring

Länkar till mer  
information från SKR

Läs mer om SKR:s stöd i utvecklingen 
av nära vård

Handboken Att driva omställningen till 
nära vård

https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard.6250.html
https://skr.se/skr/halsasjukvard/utvecklingavverksamhet/naravard.6250.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/attdrivaomstallningentillnaravard.34945.html
https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/attdrivaomstallningentillnaravard.34945.html
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Linnéa Winckler, projektledare på Göte-
borgsregionen, berättade om vad GR gör 
inom ramen för nära vård.

Dels medverkar GR i det länsgemensam-
ma arbetet genom att med stöd av VästKom 
ta fram förslag till ”Färdplan – länsgemen-
sam strategi för god och nära vård”. Pla-
nen tar upp de områden som vi i regionen 
gemensamt vill kraftsamla kring. Planen har 
en målbild och den definierar målgrupper, 
förändrade arbetssätt samt vilka arbetssätt 
som vi behöver stärka. Om huvudmännen 
beslutar att godkänna planen träder den i 
kraft 1 januari 2023.

Seminarier och forskning
Det som GR gör för att stötta er kommuner 
delas in i tre huvudområden:

1. Stöd till kommuner inom nära 
vård och omsorg: Bland annat 
driver vi en grupp för erfarenhetsut-
byte, ordnar seminarier/utbildningar, 

tar fram informationsmaterial, gör en 
kartläggning och driver nätverk.

2. Digital verksamhetsutveckling: 
Bland annat utvecklar vi en webbsida 
för digitala utbildningar som vi testar 
nu med utbildningar för legitimerad 
personal inom kommunal hälso- och 
sjukvård. Dessutom gör vi bland annat 
en kompetenssatsning för chefer för att 
bland annat höja kompetensen i opera-
tiv förändringsledning.

3. Forskning och utveckling: Vi gör 
kunskapsunderlag och studier samt 
driver ett forskarnätverk.

Så stöttar GR er kommuner i  
omställningen till nära vård
Göteborgsregionen (GR) stöttar er kommuner i omställningen till nära vård 
på flera sätt. Den här mötesplatsen är ett exempel på hur vi stöttar med 
kunskapsspridning, men GR gör många fler aktiviteter och insatser.

Du hittar mer information och allt 
vårt material på  
goteborgsregionen.se/naravard

Mer information från GR

Linnéa Winckler, GR:s projektledare för 
nära vård, berättade bland annat om att vi 
jobbar med digitalisering samt forskning 
och utveckling.

https://goteborgsregionen.se/naravard
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Processledare Johanna Helander berätta-
de tillsammans med kollegorna Johanna 
Dröscher, som är samordnare inom hem-
tjänsten, och Astrid Ulriksdotter, som är 
biståndshandläggare, om processen med 
Nära och tryggt hemma.

Tillvägagångssättet har varit ett multipro-
fessionellt utvecklingsarbete, där många 
yrkesgrupper har deltagit: undersköter-
skor, biståndshandläggare, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, omsorgs-
handledare, anhörigkonsulenter, enhetsche-
fer, demenssjuksköterskor och många fler.

– Det har varit en viktig del att få med 
oss alla medarbetare, ha en nära dialog och 
engagera alla det berör. Processen har inte 
bara handlat om att skapa nytt utan även 
om att förstärka delar som vi redan gör, sa 
Johanna Helander.

Alla medarbetare var med
Förändringsprocessen startade 2020 med 
en workshop för alla medarbetare. De fick 
brainstorma fritt på temat ”hur skapar vi det 
trygga kvarboendet?”

– Det var första gången 
vi träffades så många olika 
professioner. Vi fick hjälp 
att underlätta diskussio-
nerna av våra avdelnings-
chefer som satte en tydlig 
agenda för de olika profes-
sionerna, berättade Johan-
na Dröscher.

De hade även en workshop med bru-
karrådet. Senare under processen har de 

haft dialog även med anhöriga. På grund 
av pandemin har de fått vänta med att ha 
workshoppar med brukarna direkt men det 
kommer framöver.

– Det som brukarrådet menade att vi 
behöver arbeta med var också det som våra 
medarbetare såg, vilket var glädjande. Även 
när vi har pratat med anhöriga så har de 
samma bild.

Tio förslag testades
Medarbetarnas inspel arbetades om till mer 
konkreta förslag. Tvärprofessionella arbets-
grupper startade våren 2021 för att arbeta 
fram förslag på nya arbetssätt och rutiner. 
De beslutade om tio förslag som skulle 
testas.

– Vi valde att testa smått på olika ställen i 
verksamheterna. Vissa saker kunde startas 
upp ganska omgående medan annat tog 
längre tid att ta fram, men nu är det mesta 
på plats.

De har fått många positiva reaktioner från 
medarbetare som tycker att det har varit ro-

ligt att vara med i utveck-
lingsarbetet och arbeta 
fram nya rutiner, att det 
blivit roligare att arbeta 
och att de nya arbetssätten 
fungerar bra.

Huvudmålet med Nära 
och tryggt hemma är ”att 
skapa förutsättningar så 

att den enskilde vill och kan bo kvar hemma 
under trygga förhållanden”. Det handlar 
bland annat om att uppnå medskapande och 

”Det vinnande konceptet är att vi 
medarbetare har varit med”
Partille kommun har tagit sig an omställningen till nära vård genom utveck-
lings- och förändringsprocessen Nära och tryggt hemma. Arbetet startades  
hösten 2020 och syftar till just att skapa förutsättningar för den enskilde att 
både vilja och kunna bo kvar hemma under trygga förhållanden.

”Processen har inte 
bara handlat om att 

skapa nytt utan även 
om att förstärka delar 

som vi redan gör.”
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delaktiga brukare, ökad känsla av trygghet, 
minskad känsla av ofrivillig ensamhet, flex-
ibelt och individanpassat anhörigstöd samt 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Målen kommer att mätas regelbundet 
genom bland annat egna enkäter och genom 
att låta brukare vara med och testa arbets-
sätt.

– Att ha med brukare och deras anhöri-
ga i den här processen är A och O! betonar 
Johanna Helander.

En ökad ”vi-känsla”
Hur har det då varit för personalen att delta 
i den här utvecklingsprocessen? Bistånds-
handläggaren Astrid Ulriksdotter och 
hemtjänstsamordnaren Johanna Dröscher 
berättar att det fanns en viss oro i början 
för att de skulle lägga energi på något som 
sedan inte blir av, men det visade sig att den 
farhågan inte stämde.

– Vi tycker att de tog till sig våra åsikter. 
Vi insåg att det var ett vinnande koncept 
med workshopparna, sa Johanna Dröscher.

– Det har varit roligt att som medarbetare 

ha varit med från start. Att vi hade farhågor 
från början men sen insåg att detta var bra. 
Vi har fått till oss vad målet är och så har vi 
medarbetare fått bestämma hur vi når dit, 
hur vi ska jobba. Vi har presenterat arbets-
sätt för våra chefer och fått feedback, inte 
tvärtom, sa Astrid.

– Vi har fått en ökad vi-känsla. Vi vill 
samarbeta mellan professionerna och vi har 
fått en bättre förståelse för varandra och har 
gemensamma mål, sa Johanna Dröscher.

– Det vinnande konceptet är att vi med-
arbetare har varit med. Det har varit mo-
tiverande, vi känner ökad stolthet för vår 
profession och vi har fått en större förståelse 
för nära vård, sa Astrid.

”Vi testar och lär”
Processledare Johanna Helander avslutade 
med att poängtera att det är en långsiktig 
process som fortsätter.
– Vi utgår från synsättet att lära genom att 
göra. Allt går inte bra, men vi är modiga och 
testar och lär. Det handlar om en levande 
process så det gäller att hålla i och hålla ut.

Från Partille kommun kom Johanna Helander, 
processledare, Astrid Ulriksdotter, bistånds-
handläggare, och Johanna Dröscher, samord-
nare inom hemtjänsten, för att berätta om sitt 
utvecklingsarbete Nära och tryggt hemma.
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Välfärdsteknik:

Digital hälsoportal i hemmet  
– ökar tillgängligheten och tryggheten
Mölndals stad arbetar med ett egenmonitoreringssystem som de 
kallar Hälsoportalen. Det handlar om att patienter kan ha en utrust-
ning hemma för att exempelvis mäta vissa vitalparametrar själv, ha 
videosamtal och chatta med personal samt jobba själv med sin hälsa 
genom till exempel instruktionsfilmer.

Enhetschef Sandra Hult och projektledare 
Joachim Vang berättade att arbetet med 
Hälsoportalen är ett pilotprojekt som star-
tade våren 2021. Hälsoportalen används för 
närvarande inom den kommunala hälso- 
och sjukvården och på korttidsenheter, men 
ska även testas inom socialpsykiatrin och 
rehab. I dagsläget använder tolv patienter 
Hälsoportalen aktivt.

Mål att öka självständigheten
Syftet med Hälsoportalen är bland annat att 
omfördela tid och samtidigt bidra till patien-
tens egenvård, trygghet, tillgänglighet och 
självständighet, samt att öka den interpro-
fessionella teamsamverkan. Målen är bland 
annat att öka patientens delaktighet, själv-
ständighet och ansvar, att främja egenvård 
i hemmiljö samt att komplettera hembesök 
med digitala komplement.

Hälsoportalen har många funktioner:

• Mätning av blodsocker, blodtryck, puls, 
vikt och pox.

• Självskattning där patienten svarar på 
frågor. Patienten lär sig samtidigt om 
sin sjukdom. För den som vill finns det 
ett basformulär med frågor att svara på 
varje dag eller när man själv bestäm-
mer: 1. Hur mår du? 2. Hur har du sovit 
i natt? 3. Hur är din aptit?

• Kalender/påminnelsestöd för exempel-
vis att ta medicin.

• Videomöten mellan patienten och 
personal.

• Chatt. Patienten kan när som helst på 
dygnet skriva ner sina tankar. Sjuk-
sköterskan svarar morgon och efter-
middag, vilket har varit tillräckligt för 
att patienterna ska känna sig trygga, 
berättar Joachim. Chatten underlättar 
också om patienten har slut på något 
material hemma. Då kan hen skriva det 
i chatten.

Projekteldare Joachim Vang och enhetschef Sandra Hult berättade om 
Mölndals stads pilotprojekt Hälsoportalen. Hälsoportalen har mötts av 
positiva reaktioner så här långt.
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Testbädden AllAgeHub 
– matchar behoven med lösningar
Genom den användardrivna Testbädden AllAgeHub kan man testa 
välfärdsteknik för att hitta lösningar på behov i kommunernas verk-
samheter. Syftet är att behoven ska styra lösningarna, inte tvärtom.

• Fotografering. Patienten kan ta bilder 
av exempelvis sår och så kan sjukskö-
terskan bedöma på distans.

• Personkontrakt/överenskommelse/pla-
nering. Patienten kan tillsammans med 
personalen sätta upp mål och definiera 
vilket stöd som behövs från personal.

• Egenvård

• Instruktioner: Filmer, spel för träning 
av till exempel motorik, texter.

• Fildelning

• Dagbok

Utmaningar med teknik och juridik
En stor fråga vid starten av pilotprojektet 
gällde säkerhet och GDPR. För att uppnå 
lagkraven fick företaget som tillhandahåller 
systemet flytta sin serverpark till Sverige. 
Men nu finns det en lösning där företaget 
inte har tillgång till patienternas person- 
uppgifter.

Hälsoportalen har fått ett positivt mottag-
ande hos patienterna och personalen ser att 
den har fått effekten att patienterna blir mer 
delaktiga och tar ansvar för sin sjukdom.

– Vi ser att digital tillgänglighet också ger 
trygghet, betonar Joachim.

Ett exempel på där Hälsoportalen funge-
rar bra är för palliativa patienter.
– De vill oftast inte ha hembesök utan vill 
kunna leva sitt liv som vanligt men ändå 
ha tryggheten med tillgänglighet till vården 
och omsorgen. Genom Hälsoportalen kan 
patienten klara sig längre hemma själv och 
känna trygghet, sa Joachim.

Sammanfattningsvis ser Sandra och 
Joachim att patienterna upplever att Hälso-
portalen skapar trygghet och tillgänglighet.

– Vi lär oss hela tiden, vi försöker mycket 
och gör fel och gör rätt. De som tror att de 
äldre inte kan hantera sådan här teknik – 
det är fel, de klarar av det. Vi ser att det går 
att satsa på detta för framtiden!

De båda testledarna Emelie Wejdin, Möln-
dals stad, och Samuel Sjunnesson, Kungälvs 
kommun, berättade om den användardrivna 
Testbädden AllAgeHub.

Syftet med Testbädden AllAgeHub är 
att öka kunskapen och användningen av 
välfärdsteknik för äldre, personer med 
funktionsnedsättning, anhöriga och perso-
nal. I projektet sker en samverkan mellan 
näringslivet, kommunerna, civilsamhället 
och akademin. Runt om i kommunernas 
verksamheter etableras testmiljöer som leds 
av utsedda testledare i respektive kommun.

Poängen med en användardriven testbädd 

är att man utgår från behoven, inte lösning-
arna. Verksamheterna identifierar behov 
och sen matchas behovet med välfärdstek-
nik från olika företag. Alla 13 GR-kommuner 
är med i Testbädden AllAgeHub och alla 
kommuner kommer under projektet att ha 
minst en testmiljö och genomföra minst ett 
test.

Emelie Wejdin berättar om arbetet i 
Mölndal och ger exempel på vad som testas i 
daglig verksamhet:

• JoyVest, en musikprodukt som spelar 
musik så länge man rör sig
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• Terapidjur, robotkatt – ”Den gör succé, 
man tar till sig den direkt”, berättar 
Emelie

• Virtual Reality: VR-glasögon där man 
kan resa digitalt.

• MEMOplanner i daglig verksamhet. 
Brukarna kan se sitt dagsschema utan 
att fråga personal. Verktyget kan finnas 
i korridoren eller i applikation i mobil-
telefon.

Samuel Sjunnesson berättar om hur Kung-
älvs kommun har jobbat. De byggde upp en 
struktur i organisationen med tydliga roller. 
De kommer nu utse digitaliseringsombud på 
enheterna, med ansvar att stötta medarbeta-
re, brukare, deltagare, hyresgäster med flera 
när det gäller digital teknik. De ska även 
samla in behov som sedan ska knytas till 
verksamhetens mål.

På den så kallade Matcharenan som finns 
på AllAgeHubs webbsida presenteras behov 
från kommunerna. Varje behov ligger ute i 
två veckor och under den tiden får företag 
anmäla intresse och presentera en lösning 
på behovet.

– Tidigare jobbade man tvärtom: att fö-
retagen får presentera vad de har att erbju-
da. Nu är det i stället så att vi presenterar 
behoven och att företagen får anmäla hur 
de matchar behovet, så att det verkligen blir 
behoven som styr, berättade Samuel.

Några exempel på behov som de nu ar-
betar med på vård- och omsorgsboenden i 
Kungälvs kommun är ökad självständighet 
och trygghet vid förflyttning, självständighet 
vid toalettbesök och ofrivilligt vändande av 
dygnet som leder till otrygghet. Ett annat 
exempel är ett projekt hos MediaGroup, som 
handlar om att våga besöka nya miljöer.

Till vänster: Emelie Wejdin, projektledare Digital 
inkludering och testledare Välfärdsteknik Möln-
dals stad, och Samuel Sjunnesson, digitalise-
ringsledare och testledare i Kungälvs kommun.
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Att ”tratta ner” och att skapa 
en gemensam bild är viktigt i 
omställningen
Petra Öberg fokuserade på processen att ställa om till nära vård. 
Hur gör vi? Hur sätter vi i gång? Det finns ju många goda exempel 
på aktiviteter men hur sätter vi i gång själva processen?

Petra poängterade att det är viktigt att prata 
om nära vård och lyssna in vilka behov och 
utmaningar som finns. De frågor som hon 
menar behöver diskuteras i en organisation 
inför processen att ställa om till nära vård 
är:

• Vilka fördelar finns det med att ha en 
utsedd person inom organisationen 
som leder processen mot en nära vård?

• Vilka utmaningar finns i rollen att leda 
omställningen till nära vård?

Det är viktigt att ha en gemensam bild av 
vad nära vård innebär, men det är samtidigt 
en stor utmaning att få det.

Utmaning att skapa gemensam bild
Petras första uppdrag som projektledare för 
nära vård var att tratta ner: Hur ska vi jobba 
i Kungälvs kommun? De avgränsade till 
Sektor Trygghet och stöd, men det var ändå 
en stor utmaning att enas i en gemensam 
bild av hur omställningen kommer påverka 
verksamheter och hur de ska tänka framåt. 
De valde att utgå från ”Färdplan – länsge-
mensam strategi för god och nära vård” och 
gjorde en inriktning för Kungälv fram till 
2027:

• Fler medborgare ska få ökad möjlighet 
att få hjälp och vård i hemmet.

• Tillit och samarbete finns med våra  
externa aktörer inom vårdcentral,  
specialistvård och civilsamhället.

• Vi arbetar personcentrerat och främjar 
teamarbete kring individen med så få 

kontakter som möjligt. 

• Medarbetare och chefer har kompetens 
för att möta framtidens behov. 

• Vi ska arbeta hälsofrämjande och före-
byggande.

• Vi använder digitalisering och välfärds-
teknik som en del av verksamhetsut-
veckling.

Hon konstaterade att detta ju kanske 
är självklara saker men betonade att det 
viktiga är att få upp frågan för dialog och 
få en riktning, en målbild. Utgångspunkten 
är kommunens verksamheter men det är ju 
samtidigt oerhört viktigt med samarbetet 
med primärvård och region.

Petra ställde en fråga till publiken om hur 
vi kan få till god samverkan mellan kommun 

Petra Öberg, projektledare för nära vård i Kungälvs kommun, berättade om 
hur de går tillväga i sitt förändringsarbete.
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och region? Exempel på svar var möten, 
dialog, en väg in, SIP, lokala samverkans-
möten, gemensam målbild, ”teama”, Nosam 
(närområdessamverkan), strukturer för 
samverkan, våga testa, skapa mötesplatser, 
kontaktvägar och många fler.

Goda exempel att bygga vidare på
Petra berättade om goda exempel i Kung-
älv, alltså sådant som de redan idag gör och 
som är viktigt att fortsätta med och utveckla 
ytterligare. Goda exempel finns i form av 
till exempel Familjehuset Klippan; samar-
bete mellan vårdcentral, hemsjukvård och 
personal inom särskilt boende; interna ut-

bildningsinsatser i LAB (lågaffektivt bemö-
tande), palliativ vård och patientsäkerhet; 
personcentrerade arbetssätt som IBIC (Indi-
videns behov i centrum); teamsamarbeten; 
och SIP (Samordnad individuell plan).

– Ett bra sätt är att titta på de goda exem-
plen och hur vi jobbar där. Där vi har god 
samverkan och jobbar personcentrerat – 
hur jobbar vi där, hur ser de processerna ut?

Självledarskap och tillit är 
avgörande för förändring
Hur hanterar vi förändring? På vilket sätt är självledarskap och tillit 
viktigt i en förändringsprocess? Elizabeth Kuylenstierna gav oss 
inspiration och tips för att hantera förändring.

Elizabeth tog avstamp i konstaterandet att 
vi individer alla är olika när det gäller hur 
vi hanterar förändring. Cirka 25 procent 
gillar förändring, har en enorm drivkraft 
och är ständigt på väg till förändring. De vill 
upptäcka nya saker, nya miljöer, förändra 
sitt utseende och så vidare. Dessa perso-
ner hinner inte alltid tänka på vad det var 
som vi hade planerat att göra eller invänta 
instruktioner.

Den största delen av oss, cirka 50 procent, 
tycker inte att det är en så stor grej med för-
ändring. De rättar in sig och följer instruk-
tioner, och de hörs och syns inte så mycket.

Ungefär 25 procent vill absolut inte ha 
förändring, utan vill bromsa upp. De vill 
ha rutiner och att de mesta ska vara sig likt 
från dag till dag eller år till år. Trygghet och 
stabilitet är viktigt för dem.

Ta sig tid att lyssna
Dessa sistnämnda personer får ofta låg sta-
tus på en arbetsplats och blir ofta något som 
ses som ett ”personalproblem”. Vad är då 
lösningen enligt Elizabeth? Jo att ta sig tid 
att lyssna på dem. Vi behöver träna på det, 
att lägga tid på att lyssna på dem som inte 
vill för de ser vad vi kanske kommer missa 
annars. Vi behöver titta på våra gemensam-
ma resurser på arbetsplatsen och inte bara 
se de negativa som ett problem, menar hon.

Olika faser i förändring
När vi människor hör talas om eller upple-
ver en förändring har vi olika faser att ta oss 
igenom. Många upplever först förnekelse 
eller chock. I denna fas ställer vi många 
frågor; vi vill ha information. Sen kopplas 
känslorna på, som oro eller ilska. Det är 
olika för olika personer hur vi reagerar och 

petra.oberg@kungalv.se

Hör gärna av dig till Petra 
om du vill veta mer

mailto:petra.oberg%40kungalv.se?subject=


Konferensrapport Mötesplats Nära vård

17

det behöver vara okej att ha känslor i den 
här fasen, betonar Elizabeth. I nästa fas kan 
många känna stress; att vi inte har kontroll; 
att det är någon annan som bestämmer. En 
del reagerar då med ”jag kommer då inte gå 
med på detta”, medan andra börjar gå in i 
en acceptansfas. När en del i en personal-
grupp börjar acceptera kommer det in ener-
gi i personalgruppen och blir mer hoppfullt, 
även om en del personer kommer vara kvar i 
det negativa.

Självledarskap
En viktig faktor i förändring är enligt Eli-
zabeth det så kallade självledarskapet. Ett 
sätt att arbeta med sitt eget självledarskap 
är reflektion. Jag kan själv fundera över hur 
jag tänker, beter mig och reagerar i olika 
situationer. Genom att testa att tänka på ett 
annorlunda sätt (mer positivt) kan jag även 
känna på ett annat sätt. Elizabeth uppmanar 
till att fundera över vilka rädslor just jag har 
och att uttrycka dem. Bara att uttrycka det 
man är rädd för gör att rädslan minskar.

Det finns alltid något som är kontrast 
till rädsla: tillit. Om vi inte har tillit till en 
förändring så kommer rädslorna att domi-
nera. Vi vet inte hur det kommer bli efter en 
förändring men vi kan ha tillit till processen 
och till oss själva.

Att berätta – ett steg mot förändring
Ett viktigt steg i förändring är att berätta om 
vad man är orolig för eller om sådant som är 
jobbigt. I och med att jag berättar för någon 
annan har jag tagit ett steg mot förändring, 
och det går lättare att ta ytterligare steg. 
Förändring sker hela tiden! Transparens och 
öppenhet – att vi är dem vi är – är det som 
skapar tillit, betonar Elizabeth.

Hon avslutar med att poängtera att vi var 
och en av oss har en relation till oss själva 
och den relationen är den viktigaste vi har 
– därför är självledarskap så viktigt. Genom 
att leda oss själva kan vi också leda andra.

– Den viktigaste relationen är den till dig 
själv! Ge den utrymme!

”Reflektera över hur du hanterar förändringar och kom ihåg att relationen med dig själv 
är den viktigaste relation som du har”, uppmanar Elizabeth Kuylenstierna.
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Fler seminarier under  
Mötesplats Nära vård
Utöver det som sammanfattas i denna skrift ingick följande seminarier 
under dagen:

Samverkande sjukvård 
Anna Gustafsson, enhetschef hemsjukvårdens sjuksköterskor, Öckerö kommun 
Catrin Hermansson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), Öckerö kommun

Samtalsgrupper för personer i ett tidigt skede av demenssjukdom 
Karin Johansson, enhetschef dagverksamheten Hisingen Göteborgs stad 
Malin Birath, demenssjuksköterska Göteborgs stad

Självständighet och livskvalitet för äldre vuxna – hur kan förebyggande och  
främjande insatser i kommunen bidra? 
Karina Tilling, forskare, Göteborgsregionen FoU i Väst

Att fatta och genomföra beslut – livet ut, en modell för att främja självbestäm-
mande på vård- och omsorgsboende 
Ramona Schenell, sjuksköterska, filosofie doktor i vårdvetenskap, Äldre- samt  
vård- och omsorgsförvaltningen Göteborgs stad och Institutionen för vårdveten-
skap och hälsa, Göteborgs universitet.

Händerna på ryggen, varför då? 
Niclas Sjöström, MAR, och Malin Borg, enhetschef Rehab och Hälsofrämjande  
enheten, Härryda kommun

Förebyggande rehabilitering 
Marcus Gustafsson, enhetschef för Omvårdnadsteam Lindome samt projektledare 
för projektet, och Maria Svensson, undersköterska i teamet

Interprofessionell personcentrerad teamsamverkan i Nära vård 7,5 hp  
– en uppdragsutbildning på avancerad nivå för all legitimerad hälso- och  
sjukvårdpersonal 
Hanna Annelund, verksamhetsutvecklare Vård och omsorg Mölndals stad 
Zahra Ebrahimi, specialistsjuksköterska, filosofie doktor, lektor och forskare vid 
Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård (GPCC) 
Caroline Hjalmarsson, deltagare från kursen.

Kompetensutveckling för omställning till Nära vård 
Johanna Nordqvist, medicinskt ansvarig sjuksköterska Sektor Socialtjänst,  
Stenungsund kommun

Utmaningar i den kommunala omsorgen 
Britt-Marie Rådeberg, distriktssköterska Sjuksköterskeenheten Ale kommun 
Cecilia Andersson, sjuksköterska Sjuksköterskeenheten Ale kommun
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Samordnad individuell plan (SIP) 
Karolina Wolmhag, metodutvecklare för äldreomsorgen, Jenny Lopes, metod- 
utvecklare förebyggande, Sara Jakobsson, äldresjuksköterska på Närhälsan,  
samt Ann-Christine Baar, representant från SPF Seniorerna.

Kommunalt kompetenscenter för utbildning, forskning och utveckling samt  
samverkan med lärosäten 
Ramona Schenell, sjuksköterska, filosofie doktor i vårdvetenskap Äldre samt vård- 
och omsorgsförvaltningen Göteborgs stad och Institutionen för vårdvetenskap och 
hälsa Göteborgs universitet 
Veronica Almstedt, distriktssköterska Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen 
Göteborgs stad och doktorand på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Göte-
borgs universitet 
Inger Jansson, sjuksköterska, docent i vårdvetenskap, Institutionen för vårdveten-
skap och hälsa och klinisk lektor i Göteborg stad.

Personcentrerad Mobil Röntgen 
Tony Jurkiewicz, röntgensjuksköterska Västra Götalandsregionen 
Robert Höglind, verksamhetsutvecklare Ambulanssjukvården SU, Delregional  
samordnare mobil närvård Göteborg

Peer Learning 
Camilla Fäldt, utvecklingsledare med inriktning VFU 
Renée Bergstrand, specialistsjuksköterska inom onkologi och verksamhets- 
utvecklare stadsområde Hisingen
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Kontaktpersoner:
Linnéa Winckler, projektledare på GR, 
linnea.winckler@goteborgsregionen.se

Maria Ljung, planeringsledare på GR, 
maria.ljung@goteborgsregionen.se

Karin Westberg, utbildningsledare på GR, 
karin.westberg@goteborgsregionen.se
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