
Vernissage 15 oktober 2013



Vi kan och vill förbättra! 

Patienter, brukare, anhöriga och personal kan utveckla psykiatrisk vård 
och stöd tillsammans.
Under 2013 har patienter, brukare, anhöriga och personal från fyra verksamheter inom psykiatri 
och socialpsykiatri bedrivit förbättringsarbeten. 

Den 15 oktober presenterar vi erfarenheterna från Botkyrka, Sollentuna och Örebro. Kom och 
mingla och lyssna på när våra deltagare berättar om hur brukare, patienter och anhöriga kan invol-
veras i utformningen av psykiatrisk vård och stöd.

NSPH:s kvalitetsprojekt är ett treårigt Arvsfondsprojekt. Inom projektet testar vi hur brukare och 
anhöriga kan utveckla vård- och stödverksamheter tillsammans med personalen. Nationell Sam-
verkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisatiotioner 
inom det psykiatriska området.

Program

Projektet finansieras av Arvsfonden.

Välkommen till ett vernissage den 15 oktober 

Inledning
Vad har vi åstadkommit tillsammans?
Karin Engberg, projektledare NSPH & Thomas Schneider, utvecklingsledare Famna
Presentationer från Botkyrka och Örebro rehab/unga vuxna
Mingel
Presentationer från Sollentuna och Örebro heldygnsvården
Mingel
Samtal på temat ”Vill vi och kan vi förbättra tillsammans?” 
Anders Printz, nationell psykiatrisamordnare på socialdepartementet, Birgitta Johansson Huuva, 
psykiatridirektör, Örebro läns landsting, Leena Kuusipalo, verksamhetschef Socialpsykiatriska 
enheten, Botkyrka kommun, Patrik Holmström, ordförande RSMH Örebro och deltagare i ett av 
teamen
Magnus Lindblom, Hjärnkollsambassadör spelar och sjunger några låtar



Förbättringsarbete i team
En av metoderna vi testar inom projektet är ”Förbätt-
ringsarbete i team”. Några exempel på förbättrings-
områden som teamen arbetar med:
•	 anhörigkontakter inom 24 timmar inom heldygns-

vården
•	 att minska uteblivna besök och öka delaktigheten 

och deltagandet  i aktiviteter inom psykiatrisk re-
habilitering och på mottagningen för unga vuxna

•	 två av teamen arbetar med att öka brukarnas delak-
tighet i boendestödet

Förbättringsarbete pågår i fyra team som består av 
brukare, anhöriga och personal.  Två team kommer 
från psykiatrin i Örebro, ett team är från socialpsyki-
atrin i Botkyrka kommun och det fjärde teamet är 
verksamma inom socialpsykiatrin i Sollentuna komun. 

Mätningar av kvalitet 
Den andra metoden som vi använder och utvecklar i 
projektet är ett instrument för mätningar av kvalitet i 
olika verksamheter. 

Detta mätinstrument kommer att användas i nio kom-
muner våren 2014. Instrumentet mäter upplevd kvalitet 
ur patienters, brukares och personals perspektiv. 
Metoden används redan inom psykiatrin i Örebro, nu 
ska den utvecklas och testas för att kunna användas i 

socialpsykiatriska verksamheter: boende-stöd och syssel-
sättning.

Erfarenheter hittills
Personalen sätter stort värde på brukarnas, patienternas 
och de anhörigas medverkan. ”Vi kan inte gå tillbaka 
till att arbeta som vi gjorde förut”, menar de. Både bruk-
are och personal anser att balansen i teamen har vari-
erat.	I	några	team	kunde	brukarna,	patienterna	varit	fler	
för att få en bättre balans och ett starkare brukarper-
spektiv. En viktig lärdom för framtiden.

Resultatet från mätningarna inom psykiatrin visar tydligt 
att kvalitet värderas olika av brukare och patienter jäm-
fört med personalen. Skillnaderna i mätningarna visar 
på intressanta förbättringsområden i verksamheterna. 

Vi har fått bekräftat att de erfarenheter som patienter, 
brukare och anhöriga har är mycket värdefulla och an-
vändbara i verksamheternas förbättringsarbete.

Sprider erfarenheterna 
NSPH:s kvalitetsprojekt arbetar vidare med att testa 
metoderna i nya kontexter och sprida kunskap om dem 
med	hjälp	av	ett	studiecirkelmaterial,	film	och	föreläs-
ningar.	 Under	 2013	 involverar	 vi	 fler	 kommuner	 i	
Örebro och Stockholms län och våren 2014 arrangerar 
vi testcirklar i förbättringsarbete i samarbete med de 

“Vi utvecklar kvalitet 
med brukare och anhöriga”  
NSPH driver projektet “Brukarmedverkan i kvalitetsutveckling” där vi testar och 
utvecklar metoder för kvalitetsutveckling ur ett patient-, brukar- och anhörigper-
spektiv. Vi arbetar med två olika metoder “förbättringsarbete i team” och “mät-
ningar av kvalitet”. Projektet är ett treårigt Arvsfondsprojekt.
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 Tfn 08-120 488 00 (vxl) | E-post: info@nsph.se  | Hemsida:  www.nsph.se
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Projektledare för kvalitetsprojektet: 
Karin Engberg, E-post: karin.engberg@nsph.se  
Telefon: 073-940 97 40
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Projektet finansieras av Arvsfonden.

deltagande kommunerna samtidigt som vi genomför 
mätningar av kvaliteten inom boendestöd och syssel-
sättningsverksamheter.

Händer våren 2014
•	 Testcirklar i förbättringsarbete.
•	 Mätningar av kvalitet inom olika typer av boende-

stöd.
•	 Mätningar av kvalitet inom olika typer av syssel-

sättningsverksamheter.
•	 Uppstart	för	fler	studiecirklar	i	förbättringsarbete.	
•	 Informationsspridning om metoderna och studie-

materialet.
•	 Stöd och återkoppling till de deltagande verksam-

heterna. 
                                                                                                                                           
Samarbete med kommuner, utvecklingsledare och 
forskare
Under projektets första år har vi fått ett stort gensvar 
på våra idéer från kommun- och landstingskontakter, 
och från några av landets främsta forskare inom om-
rådet. Vi samarbetar med psykiatriska- och socialpsy-
kiatriska verksamheter i Örebro och Stockholms län. 
En forskargupp har anlitats för att bidra med metodut-
veckling. Projektet har också ett nära samarbete med 
utvecklingsledare på Famna, Riksorganisationen för 
idéburen vård och social omsorg, och Qulturum, cen-
trum för utveckling och förbättringsarbete inom hälso- 
och sjukvård. Vi har även löpande kontakter med rep-
resentanter från Socialstyrelsen och SKL.

Deltagande kommuner i Stockholms län: Botkyrka, 
Ekerö, Järfälla, Sollentuna, Solna och Sundbyberg. 

Deltagande kommuner i Örebro län: Hallsberg, 
Lindesberg, Örebro.

Forskargruppen består av:
•	 Agneta Schröder, projektledare, Med. Dr., forsk-

are, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns 
landsting.

•	 David Brunt, professor, Linnéuniversitetet Institu-
tionen för hälso- och vårdvetenskap, Växjö. 

•	 Mikael Rask, docent, Linnéuniversitetet Institu-
tionen för hälso- och vårdvetenskap, Växjö.

•	 Ann-Britt Ivarsson, professor, Institutionen för 
hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

•	 Lars-Olov Lundqvist, docent, forskningschef, 
Habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns 
landsting.

Vi ska inom ramarna för det 3-åriga projektet:
•	 Utveckla och testa metoder för kvalitetsutveck-

ling ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv i 
psykiatriska vård-, stöd och omsorgsverksamheter.

•	 Ta fram ett studiecirkelmaterial för att sprida kun-
skap om metoderna.

•	 Skapa ett inspirationsmaterial till exempel en skrift 
och	 en	 film	 som	 kan	 användas	 för	 att	 informera	
om metoderna bland representanter för landsting, 
kommuner, vård- och omsorgsgivare.

•	 Sprida metoderna på utbildningar och konferens-
er och arbeta för att brukarmedverkan ska bli en 
naturlig del i kvalitetsutveckling inom vård-, stöd- 
och omsorgsverksamheter.

       
På uppdrag av brukarorganisationerna 
NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukar- och an-
hörigorganisationer inom psykiatriområdet. Vi ser pati-
enter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i 
vård, stöd och behandling. Vi arbetar för att våra med-
lemmar	 ska	 ha	 större	 inflytande	 över	 de	 beslut	 som	
fattas inom det psykiatriska området. Läs mer om nät-
verket på nsph.se
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Ändrade arbetssätt :
För att förbättra delaktigheten införde vi under vecka 28 ESL manualen Kontaktperson för att identifiera vad som kan göras bättre.
Vecka 34 började vi använda oss av Session Rating Scale (SRS) för att skatta samtal. Dessa mätningar pågår just nu.

Delaktighet – tillsammans förbättrar vi!
Marita Åkerstedt, Pernilla Modig, Selma Koso, Bengt Persson, Henrik Sjölund, Åsa Bäck, Titti Hellberg.

Coach: Marie Svärd, marie.svard@borkyrka.se www.botkyrka.se

Vi är ett engagerat team från Botkyrkas socialpsykiatriska enhet bestående
av brukare, anhöriga och personal som gemensamt påbörjat ett
förbättringsarbete. Syftet med arbetet har varit att vidareutveckla och säkra
kvalitén för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning som får
individuellt anpassat stöd för att klara boende, sysselsättning och fritid. I
förbättringsarbetet har brukare och anhöriga utgjort den främsta expertisen.

Vi arbetar utifrån ESL (Ett Självständigt Liv) där personal tillsammans med
brukare och anhöriga strävar efter att bevara, utveckla, förändra och skapa
strategier för att uppnå individuella mål och delmål. Vi ger stödet så att
personen kan stärka sin förmåga och stegvis återta kontrollen över sin
vardag och sitt liv.

Erfarenheter: Vid sidan av förbättringsarbetet har vi träffat
team från andra verksamheter vilket varit spännande,
utvecklande och inspirerande.

Vi har upptäckt ett nytt sätt att arbeta, båda gällande teamets
sammansättning, metoder och verktyg. Brukare, anhöriga och
personal har tillsammans arbetat med kvalitetsförbättring
vilket har gjort att vi fått andra perspektiv. Det har varit en
utmaning att föra arbetet vidare ut i arbetsgrupperna.

Framtiden: Vi kommer att fortsätta
arbeta i teamet, försöka utöka med fler
grupper och ser fram emot nya
spännande kvalitetsförbättrings
utmaningar att ta tag i.

Hur upplever du delaktigheten med din kontaktperson?
Enkät med tre frågor och en svarsskala (1 10) där 1 är ”instämmer inte alls”
och 10 är ”instämmer med helt och hållet”.

Fråga 1. Jag upplever att personalen lyssnar på mig
Fråga 2. Jag upplever att personalen tar hänsyn till mina synpunkter
Fråga 3. Jag upplever att jag får tydlig information och svar på mina frågor

Målet med förbättringsarbetet är ökad delaktighet för
brukare och anhöriga inom särskilt boende.

Brukare ska genom delaktighet och självbestämmande ha
möjlighet att påverka sina stödinsatser fullt ut.
Anhöriga blir uppmärksammade, bekräftade och lyssnade på
och de ska känna sig delaktiga och trygga i det stödsinsatser som
ges till deras närstående.

Vi har kommit fram till följande kriterierna för delaktighet:
1. Att bli lyssnad på
2. Att vara delaktig i beslut som fattas i vardagen
3. Tillräcklig och korrekt information

Med hjälp av ett fiskbensdiagram kom vi fram till följande
hinder för ökad delaktighet utifrån tre perspektiv:

Brukare: funktionsnedsättningen kan påverka självkänslan och
tron på sig själv.

Personalen: brist på tid, bemötande ”vet bäst”, passiv,
oengagerad, brist på resurser.

Anhöriga: dåliga erfarenheter, sekretess, regler, okunskap
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Meningsfull psykiatri med respektfull och
tydlig kommunikation i bemötandet

Betty Torpman, Sara Sandelin, Anette Johansson, Katarina Persson Pagels, Jonatan Johansson, Jan Atterlöv,
Anders Holmström (coach) anders.holmstrom@orebroll.se

Psykiatrisk rehabilitering unga vuxna erbjuder både individuell kontakt och
gruppbehandling till unga vuxna i Örebro län i åldersgruppen 16 29 år. Hit kommer
patienter som har behov av en tätare öppenvårdskontakt än vad som kan erbjudas vid
en traditionell mottagning. Under 2013 har ett team bestående av patienter, anhörig
och personal tillsammans arbetat med kvalitetsutveckling av denna verksamhet.

Utvecklingsområde
Att de bokade besöken till psykiatrin inte känns meningsfulla gör det svårt att motivera sig
att gå dit, särskilt de dagar när man mår som sämst. En bristfällig kommunikation och
planering bidrar ytterligare till att det blir många uteblivna besök inom Psykiatrin.
Uteblivna besök, meningsfullhet, kommunikation och planering var några av de
problemområden som vi identifierade under vår kartläggning.

Vad har vi lärt oss?
Vi har lärt oss att verksamhetsutveckling är inget som blir färdigt.
Det handlar om att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Det är
en väsentlig arbetsuppgift för alla professionella inom hälso och
sjukvården. Om vi dessutom lyckas skapa denna kultur i samarbete
med patienter och anhöriga kommer vi få en mer värdebaserad och
meningsfull psykiatri.

Vad har hänt vid sidan av utvecklingsprojektet?
Det här utvecklingsprojektet har hjälpt oss att inse värdet av att det finns forum där både
patienter, anhöriga och professionella möts för att diskutera psykiatrin utifrån ett
helikopterperspektiv. På så vis kan vi våga ställa krav på varandra och synliggöra vad vi
håller på med. Detta, i sin tur, tror vi skulle motverka att vi faller in i en undvikande
mentalitet av typen ”om jag inte ställer några krav på mina patienter behöver jag inte
själv ha några krav på mig” vilket annars är vanligt inom olika psykiatriska verksamheter
där de inblandade ofta ställs inför svåra situationer. Av samma anledning kan patienten
lätt undvika att ställa krav på sin behandlare.

Hur går vi vidare?
För att fortsätta att utveckla våra gruppaktiviteter har vi tillsatt en
arbetsgrupp där även patienter kommer bjudas in. I detta arbete
kommer våra kvalitetsmätningar bli ett värdefullt instrument. Det är
därför viktigt att mätningarna, som påbörjades i och med detta
projekt, fortsätter.

Vårt mål: Vi vill uppnå bättre struktur, planering och kommunikation i våra
gruppaktiviteter på Psykiatrisk rehab unga vuxna.

Kriterier för en lyckad aktivitet
Vi har identifierat följande kriterier för en
lyckad gruppaktivitet:
• Aktiviteten har minst 3 deltagare
• Aktiviteten kommer igång på utsatt tid
• Aktiviteten ska vara planerad i förväg
• Ingen oanmäld frånvaro förekommer
• Gruppens arbete utvärderas med Group Session

Rating Scale – GSRS (Duncan & Miller, 2007)
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För vems skull? – Att öka deltagande i psykiatrisk vård
Betty Torpman, Sara Sandelin, Anette Johansson, Katarina Persson Pagels, Jan Atterlöv, Anders Holmström, Jonatan Johansson

Kontakt: Jonatan Johansson, leg. Psykolog, Psykiatrisk mottagning för unga vuxna, Örebro läns landsting, jonatan.johansson@orebroll.se

Psykiatrisk öppenvård för unga vuxna i Örebro
Här arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och en kurator.
Målet för verksamheten är:
• psykiatrisk öppenvård med hög effektivitet, kvalité och

tillgänglighet
• hjälpa patienter till att övervinna sina svårigheter till att leva ett

gott liv

Mål: Vad vill vi åstadkomma?

Minska antalet patienter som uteblir eller
lämnar sena återbud

Mått: Hur vet vi att en förändring är en förbättring?

Andel bokade besök som
genomfördes per vecka

Idéer: Vilka förändringar kan leda till en förbättring?

• Förmedla till patienten att det inte går att hjälpa till med svårigheter om han/hon inte kommer på besök.
• Att som behandlare ta sin egen tid på allvar.
• Noga följa upp när patienten uteblir eller lämnar sena återbud, gå till botten med vad det var som gjorde att

patienten inte dök upp. Viktigt att åtgärda det som är fel.
• Att som behandlare aktivt arbeta med den ångest som väcks av att vara tydlig med sig själv.
• Att som behandlare påminna sig om att det är för patientens skull som verksamheten finns.

Vad har vi lärt oss?
• Viktigt att ta med patientens och anhörigas idéer för att öka

tydligheten
• Aktivt arbeta med att inte hamna i ett ”vi och dem tänk”
• Ta det arbete som vi gör på allvar, vi gör en skillnad.
• Att arbetet måste ha ett tydligt fokus i att hjälpa patienten,

det är för patientens skull som verksamhetens finns.
• Att saker går att påverka om man arbetar med dem.
• Att arbeta för en bättre kvalité är ett ständigt pågående arbete i

den professionella rollen.

Hur går vi vidare?
• Fortsätta med att arbeta mot det övergripande målet som är att

patienten ska övervinna sina svårigheter.
• Utveckla effektiva behandlingar.
• Säkerställa att patienterna fortsätter att komma på planerade

tider.
• Fortsätta vara vaksamma på återbud då de har viktig information

som visar på när kvalitén i verksamheten brister.

De planerade och genomförda
besöken ökade från 73% till 84%.
Sena återbud och uteblivna besök

sker numera främst i nya
kontakter.

Ändrade
arbetssätt
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INFLYTANDERÅDET 

i Sollentuna

HIT KAN DU VÄNDA DIG
OM DU INTE ÄR NÖJD

Din boendestödjare Du kan vända dig direkt till den person som du har
svårigheter i kontakten med.
Du kan även vända dig direkt till den andra
kontaktpersonen.
Kontakten kan tas i form av samtal, mail eller sms. Det
som är lättast för dig.

Din boendestödjares
samordnare

Du kan kontakta din boendestödjares samordnare.
Kontakten kan tas i form av samtal, mail eller sms. Det
som är lättast för dig.
Boendestödet har två samordnare:
Kari Tsutsunen: Tfn: 0739 152516 Mail:
kari.tsutsunen@sollentuna.se
Nikodemus Ungh: Tfn: 0739 151091
Mail: nikodemus.ungh@sollentuna.se

Din boendestödjares
chef

Reza Moein: Tfn: 08 579 213 48 Mail:
reza.moein@sollentuna.se
Kontakten kan tas i form av samtal, mail eller sms. Det
som är lättast för dig.

Din handläggare Du kan vända dig direkt till din handläggare. Kontakten
kan tas i form av samtal, mail eller sms. Det som är
lättast för dig.

Inflytanderådet Du kan även vända dig till Inflytanderådet om du inte
känner att din röst blir hörd.
Tfn: 0700 58 57 41 Mail: info@inflyranderadet.se

Resultat
• Att samtala med sin boendestödjare om insatsens innehåll

möjliggör ett klimat där klienten uppmuntras att aktivt ta del i
utformandet av insatsen.

• Att vi har ett öppet klimat visades bl a genom att
kommentarrutan, ”förslag till förbättringar”, fyllts i.

• Att dela ut ett infoblad resulterade i ökad kunskap hos
klienterna om vart de kan vända sig när de inte är nöjda med
boendestödsinsatsen. (Se nedan.)

RIVA MURAR – BYGGA BROAR
Deltagare: Anna Tymark, Almir Puric, Elinor Keil, Ingrid Kristoffersson, Janet Hedenberg, Lotta Bratt,

Kerstin Svanström och Terése Ollén (coach), terese.ollen@sollentuna.se, www.sollentuna.se

Vi är ett multiprofessionellt team med fem perspektiv från Inflytanderådet och Socialpsykiatrin i Sollentuna.

Inflytanderådet består av sju personer med olika erfarenheter från psykisk ohälsa. Det deltar i
möten med Socialpsykiatrin och fungerar som bollplank och länk mellan kommunen, dess
klienter och anhöriga. www.inflytanderadet.se

Runt 200 personer (mellan 20 65 år) får stöd av Socialpsykiatrin i Sollentuna för att klara sitt
vardagliga liv. De vanligaste insatserna är boendestöd, sysselsättning, stödboende och träfflokal.
Läs mer på: www.sollentuna.se

Utvecklingsområde
Genom olika metoder, bl a ”Fiskbenet”, enades vi om ett
förbättringsområde – att öka klientens upplevelse av delaktighet
inom insatsen boendestöd och att skapa ett mer öppet klimat för
en dialog mellan klient och personal.

Vad har vi lärt oss?
Samarbete, respekt och ökad förståelse för varandra. Det ger många
fördelar att arbeta i en grupp med många olika perspektiv där vi kan
se samma problem ur olika vinklar. Vi hämtar in kunskap direkt från
dem med egen erfarenhet. Vi har byggt broar, rivit murar och suddat
ut gränser.

Hur går vi vidare?
Lokal vernissage.
Nytt arbetssätt där det nya multiprofessionella synsättet används.
Fortsatt arbete med den idébank som skapades under processens
gång.
Fortsatta träffar i multiprofessionella team och med ansvariga
chefer.

Mål
Att öka klientens inflytande och delaktighet i att påverka insatsen
boendestöd. Detta för att stärka klienten och försäkra oss om att
det är klientens mål vi jobbar mot.

Vad har vi gjort och hur har vi arbetat?
Vi utformade en enkät med tre områden (se bild nedan) kring
delaktighet och påverkan av boendestödet. Vi gjorde två
mätningar på tolv klienter för att mäta detta.

Ett infoblad skapades så
att klienterna vet vart de
ska vända sig.

Mätning av delaktighet.
Att samtala om insatsens
innehåll ökar möjligheten
att aktivt påverka

Boendestöd

Inflytanderåd
Socialsekreterare

Träfflokalen
Ture



Ett utvecklingsprojekt i
Värdeforum
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Patienter

Tid Avböjd/inga närstående Mål

21 maj
Införande av ny checklista

22 april 20 sept

Start av baslinjemätning
Kontroll av inskrivna patienter den 22/4
och hur kontakten med närstående till

dessa var registrerad.
Fanns kontakt med närstående

dokumenterad i journal?
Hur många timmar hade det gått tills

närstående fått information om
inläggning?

APT 21/5
Info till kollegor

Presentation till kollegor på APT. Den nya
uppdaterade rutinen kring kontakt med

närstående samt den nya checklistan
presenteras.

Kontinuerliga mätningar
Vi har allteftersom vid nyinskrivningar fört

statistik över dessa och kontrollerat i journal
hur dokumentationen kring kontakten med

närstående sett ut.
Är patienten tillfrågad? Är det ok att
personalen kontaktade närstående?

Vill patienten göra det själv/alternativt
finns inga närstående att kontakta?

Stående punkt på APT
Att varannan vecka på APT se över de

checklistor som lämnats in till EC. Stämmer
de överens med antalet inskrivningar?

Har vi missat att tillfråga någon patient om
att få kontakta närstående?

VERKSAMHETEN
Avdelning 1 är en vårdavdelning för patienter med varaktiga

psykiska funktionshinder, främst psykosproblematik. På
avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare i team.

Kopplat till vårdavdelningen finns psykologer, kuratorer,
arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt sjuksköterskor och
skötare i rehabteamen – de som arbetar nära patienten i

öppen vården.

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDE
När man arbetar med människor med psykisk ohälsa är det vår

övertygelse att dessa personers hela nätverk är viktigt att
samarbeta med (Systemteori).

Kartläggning i vårt team visade att det tog för lång tid innan
första kontakt togs med närstående i samband med inskrivning

på avdelning 1, och detta ville vi åtgärda.

MÅL
För alla våra patienter som samtycker, och har närstående,

ska dessa kontaktas inom 24 timmar från tiden för
inskrivning.

VAD HAR VI LÄRT OSS

• En metod som vi kan använda i fortsatt
förbättringsarbete, lätt och hanterbar.

• Även små förändringsmål kan ge stora förbättringar.
• Förändringsarbete måste få ta tid.
• Närstående ses som en resurs ur ett bredare

perspektiv under hela avdelningsvistelsen.
• Positiv bieffekt – öppnar upp för en lättsammare

dialog mellan vårdgivare, närstående och patient.
• Den uppdaterade lathunden startar upp

vårdprocessen på ett mer patientfokuserat sätt.
• Detta förändringsarbete har fött lust hos

medarbetarna att fortsätta förändra till det positiva.

SVÅRIGHETER

• Svårt att arbeta in en ny rutin.
• Patienten vill inte medverka/sekretess.
• Att hitta tid till förändringsarbetet i en

akutverksamhet.
• Att hålla processen levande.
• Att göra förändringsarbetet till allas

angelägenhet.

VAD TAR VI MED OSS IN I FRAMTIDEN

• Vi ska följa avdelningens dokumentation av
närståendekontakten.

• Kontinuerliga uppföljningar på att rutinen
efterföljs.

• Att vi pratar mer om närstående som en positiv
resurs, både i personalgruppen och med
patienterna.

• Ett givande arbetssätt att ta med närstående och
patienter i förändringsarbetet, ger ett bredare
perspektiv på vården.

• I de fall det är bristande kontakt mellan patient
och närstående ska vi arbeta upp rutiner som
främjar en bättre kontakt.

Andel där anhöriga kontaktades
inom 24 timmar: 50%

Andel där anhöriga kontaktades
inom 24 timmar: 67%

Semesterperiod med många
vikarier och lägre bemanning.
Vår nya rutin med checklistan
var inte tillräckligt förankrad

vilket blir mer märkbart i
sådana perioder.

DET ÄR VI SOM ÄR TEAMET:
Patric Andersson, patient/brukare

Catrin Fägell, sjuksköterska.
Birgit Götlind, närstående

Patrik Holmström, patient/brukare
Ann Kördel, enhetschef

Susan Rudin, sjuksköterska/coach
susan.rudin@orebroll.se

FÖRSTA KONTAKT MED NÄRSTÅENDE –
BETYDELSEFULL OMVÅRDNADSÅTGÄRD



Värdeforum 
 

Värdeforum  är  en  plattform  för  värdeskapande  och  lärande  som  utvecklats  i  samverkan mellan  Famna, 
Riksorganisationen för  idéburen vård och social omsorg, och Qulturum, utvecklingsenheten  i Landstinget  i 
Jönköpings län. För mer information om Famna och Värdeforum se www.famna.org  

 

 
 

Värdeforum ‐ ett utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap  
 
Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram  för bättre vård och  social omsorg  som 
syftar till att skapa en kultur av ständiga förbättringar. Små konkreta förbättringar från 
första dagen, nya metoder för att agera sig  in  i ett nytt sätt att tänka och kollaborativa 
mötesplatser  för  lärande  leder  till  stora  förbättringar.  Genom  detta  skapas  relevans, 
engagemang,  arbetsglädje  och  stolthet  över  uppnådda  resultat  i  de  deltagande 
verksamheterna.  

De olika utvecklingsprogrammen i Värdeforum utgår alla från idén om mikrosystem som 
platsen där patienter/brukare/boende, deras närstående samt vårdens och omsorgens 
medarbetare tillsammans skapar värde för dem vården och omsorgen finns till. Insikten 
om att vården och omsorgen är ett komplext system av olika organisationer, processer 
och  människor  gör  att  de  olika  programmen  har  som  utgångspunkt  att  alla  behöver 
förstå och utveckla sin roll för att stödja mikrosystemet i värdeskapandet. Sammantaget 
ger programmen  i Värdeforum  en bred  satsning på  kvalitet  som organisationsstrategi 
där deltagande organisationer får en möjlighet att bygga upp kompetens och kapacitet 
inom  systematiskt  förbättringsarbete,  ledarskap  och  kvalitetsledning.  Systematiskt 
förbättringsarbete är kärnan av en evidensbaserad praktik och ger förutsättningar för att 
både använda och implementera bästa tillgängliga kunskap samt att skapa ny kunskap i 
vårdens och omsorgens vardag för att utveckla nya och bättre arbetsätt.  

Metoderna i Värdeforum kring systemförståelse och förbättringsarbete är hämtade från 
forskning om hur världens bästa vård‐ och omsorgssystem  fungerar. Tillsammans med 
kunskap om och erfarenhet från drivkrafter och engagemang i den idéburna sektorn ges 
unika förutsättningar för verksamhetsutveckling och ökat värdeskapande. Programmen 
är uppbyggda kring  lärandeseminarier, s.k. Värdecaféer, med konkreta utvecklings‐ och 
förbättringsarbeten i den egna organisationen mellan träffarna.  

 

Vill du veta mer om Värdeforum och Famnas arbete, kontakta gärna: 
 
Thomas Schneider, kvalitetsansvarig, thomas.schneider@famna.org, 08‐546 949 34 

Truls Neubeck, utvecklingsledare, truls.neubeck@famna.org, 08‐546 949 35 

	
 

 


