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Förord

Deltar du också i debatten om styrning av offentlig sektor? Debatten som inte 
minst handlar om styrning av kommuner och landsting. 

Många menar att nuvarande styrformer inte möter dagens och morgon- 
dagens utmaningar och behov på ett bra sätt. Detta var något som SKL:s  
styrelse tog fasta på när den formulerade uppdraget till den politiska  
programberedningen för styrning av offentligt finansierad verksamhet.

Debatten handlar om medborgarnas inflytande, om professionens utrymme 
och möjligheter att vara professionella och om politikens förmåga att göra 
prioriteringar. Den handlar om avvägning mellan offentligt och privat, om 
ansvarstagande och ansvarsutkrävande. Den handlar också om kontroll och 
detaljstyrning. Och – inte minst – om vilken kvalitet vi får för skattepengarna 
och hur stora kvalitetsskillnader vi är villiga att acceptera.

Många deltar i debatten – forskare, praktiker, samhällsdebattörer och  
politiker. 

Regeringen aviserade, i ett PM 2014, behovet av ”Ny styrning i välfärden 
bortom New Public Management – Låt proffsen vara proffs”. Där lyfts tre  
centrala teman: vinstfrågan, personalens roll och den ökade administrativa 
bördan. Detta har resulterat i flera utredningsuppdrag där ett innebär att  
utreda statlig styrning av kommuner och landsting. 

SKL:s programberedning utforskar under 2015–2017 negativa och positiva 
effekter av dagens styrning och diskuterar vad som blir viktigt i framtiden och 
de nya inslagen i styrningen av offentligt finansierad verksamhet. I det arbetet 
behöver vi träffa er från kommuner, landsting och regioner. Därför bjuder 
vi in till några seminarier för att fånga upp era erfarenheter och synpunkter. 
Som inspiration presenterar vi verksamhetsnära exempel och frågeställningar 
i denna skrift. 

Lennart Hansson Ingrid Burman (V)
Sektionschef, Avdelningen Ordförande
för ekonomi och styrning programberedningen

Sveriges Kommuner och Landsting 
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Inledning

Den här inspirationsskriften illustrerar med några exempel vad som kan ske 
med kvalitet och effektivitet, roller och ansvar men också med organisering 
när brukares och patienters inflytande ökar och när de anställda får större 
handlingsutrymme. Exemplen synliggör maktförskjutningar och därmed  
ansvarsfrågor mellan politik, profession och brukare. 

SKL:s programberedning fördjupar nu diskussionen om inflytande 
och handlingsutrymme, om legala hinder och möjligheter, om ansvar och  
ansvarsutkrävande. Vi hoppas att många vill vara med i debatten.
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Vad händer när makten  
förflyttas?
Det är viktigt att välfärden är hållbar på sikt menar många. Med befintliga  
resurser behöver välfärdens tjänster och service bli mer träffsäker och på ett 
bättre sätt tillgodose behoven hos medborgarna. Att exempelvis utgå från 
brukarnas perspektiv i ledningen och styrningen av verksamheten kan bli en 
lönsam historia visar flera av de exempel som vi presenterar här. 

Är det en nyhet att vi ska utgå från medborgarnas behov? Både ja och nej. 
Utgångspunkten för välfärdstjänsterna har naturligtvis alltid varit att till-
godose behoven för medborgare där det inte är rimligt att var och en löser 
sin välfärd på egen hand. Men det innebär inte att tjänsterna är utformade 
med utgångspunkt från den enskildes perspektiv och standardtjänster visar 
sig ibland ha dålig träffsäkerhet och blir i sämsta fall ineffektiv.

I diskussionen om ny styrning stöter vi på begrepp som medskapande,  
patientnära, patientcentrerad, personcentrerad och tjänstedesign. Begreppen 
handlar alla om att bättre förstå brukarens och patientens behov och att ta 
tillvara den enskildes kunskap och kapacitet. 

Om brukares och patienters kunskap ska få större inflytande över ut-
formande och utförande av tjänster blir professionens förhållningssätt  
väsentligt. Det handlar om att ta tillvara viktig kunskap och se brukaren eller  
patienten som en partner. Intressanta exempel visar att när medarbetare får 
möjlighet att utveckla sin professionalitet i partnerskap med brukaren, så 
förbättras kvaliteten i verksamheten och resurserna används mer effektivt. 
Arbetsglädjen ökar och sjukfrånvaron går ner. Samband som är intressanta 
att studera närmare.

För att stödja utveckling mot en hållbar välfärd är det angeläget att disku-
tera vad som krävs av den politiska styrningen. Mindre detaljstyrning och 
större tillit till att professionen är de som bäst vet hur verksamhet bedrivs 
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är frågor som diskuteras. Den diskussionen tillsammans med diskussionen 
om brukares ökade inflytande väcker i sin tur nya frågor. Frågor om roller, 
makt, om ansvar för kvalitet och om ansvarsutkrävande. Hur styrningen ska  
utformas blir en säkert en angelägen fråga att debattera!

Diskussionsfrågor: 

 > Hur kan du som förtroendevald stödja en utveckling som ger  
professionen större handlingsutrymme? 

 > Vad behöver du veta om verksamheten och resultaten för att  
känna dig trygg som förtroendevald? 

NORDISK UTBLICK – STYRNING

I samtliga nordiska länder pågår diskussioner om bristande tillit mellan befolkningen 
och den styrande politiken och om behovet av ny styrning. Medborgarna känner inte 
igen sig i de politiska budskapen. Skillnaderna i levnadsvillkor har blivit för stora. 
Många människor känner sig exkluderade och utan eller med liten möjlighet att 
påverka. I Norge pågår en aktiv diskussion om hur man kan skapa ett folkstyre där 
invånarna är mer inkluderade. Tillitsreformen i Danmark syftar till att ledarskapet ska 
bygga på tillit och inte kontroll. Svenska regeringens ambitioner med sina utredningar 
om styrning av offentlig sektor är bland annat att åtgärderna ska öka tilliten mellan de 
styrande och befolkningen.
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Nytt förhållningssätt skapar trygghet för både de äldre och 
personalen

Vad tycker brukarna är viktigast? När personalen på Skönsmons 
hemtjänst i Sundsvalls kommun intervjuade de äldre fick de svaret: 
att samma personal besöker oss och att stödet ges på lika sätt, 
oavsett vem som kommer.

– I våra hemtjänstområden upplevde de äldre att personalkontakten och 
kontinuiteten var det allra viktigaste, berättar Åsa Swan, verksamhetsutveck-
lare vid socialtjänsten i Sundsvall. Tidigare togs ingen hänsyn till personal-
kontinuitet i den dagliga planeringen av hemtjänstarbetet. Personalen visste 
först i början av arbetspasset vilka de skulle besöka just den dagen. 

Socialförvaltningen i Sundsvall började 2010 att använda lean som strategi 
för verksamhetsutveckling. Syftet var att bättre kunna möta framtidens krav 
på ökad kvalitet och flexibilitet, trots ett ökat antal äldre. Tanken var att bli 
bättre på att göra rätt saker. En utvärdering ett halvår senare visade att orga-
niseringen av arbetet hade påverkats, till exempel i vilken ordningsföljd som 
uppgifter genomfördes och vem som gjorde vad. Däremot hade inte själva  
arbetsinnehållet påverkats nämnvärt. 

Hösten 2012 tog kommunen beslut om att konkurrensutsätta hemtjäns-
ten enligt lagen om valfrihetssystem. Det ställde nya krav på att förstå hela 
hemtjänstprocessen för att i framtiden styra den på rätt sätt, vilket blev im-
pulsen till en djupare förändring av hemtjänsten. Kommunen kom i kontakt 
med Vanguardmodellen, en variant av lean anpassad till service- och tjänste-
sektorn. Ett pilotarbete startade med fokus på frågorna: Vad är viktigt för  
brukarna när det gäller hemtjänsten? och Hur skapar vi en organisation som 
möter de behoven? 

Hemtjänsten i Skönsmon nappade på erbjudandet att bli testpilot. Persona-
len intervjuade de äldre, vars svar fick ligga till grund för förändringsarbetet. 

Trygghet och mindre stress
I dag sköter personalen själv planering och schemaläggning utifrån personal-
kontinuitet och geografi. Personalen arbetar i mindre grupper som själva 
lägger sitt schema. Antalet personer runt varje brukare har minskat från i  
genomsnitt 25 per månad till 10. Personalen har direktkontakt med de äldre 
och deras anhöriga och har vant sig vid att på egen hand, eller i samråd med 
första linjens chef, lösa de problem som uppstår.
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– Att de äldre känner sin personal väl ger ökad trygghet och bättre relatio-
ner med hemtjänstpersonalen. Känslan av stress har försvunnit. I och med 
att personal och den äldre känner varandra kan de planera vardagen tillsam-
mans. Antalet larm har också minskat. Tidigare gällde många larm inte akuta 
situationer utan berodde mer på otrygghet. 

När personalen tar ett större ansvar för verksamheten har det också lett 
till ökad arbetsglädje. Nu tycker alla att det är roligare att jobba, berättar Åsa 
Swan. 

– För första linjen chefer gäller det att ta ett steg tillbaka och släppa fram 
medarbetarna. Vi använder ett närvarande ledarskap, vilket innebär att finnas 
på plats men också att vara engagerad i och att följa och förstå den dagliga 
verksamheten. Ledarna skapar förutsättningar och coachar sina medarbetare. 
”Idag känner jag mig tryggare då jag vet att personalen tar ansvar och har  
fokus på mötet med sina brukare”, säger en av cheferna i hemtjänsten.

Ett nytt förhållningssätt
För att genomföra en förändring av det här slaget är det viktigt att alla i  
organisationen är delaktiga, betonar Åsa Swan. 

– Det är ingen teknisk lösning som ska göras. Det är ett nytt förhållnings-
sätt till de äldre, det egna arbetet och organisationen. Biståndsbedömningen 
genomförs precis som tidigare. Den stora förändringen ligger i ett nytt sätt att 
tänka med ett tydligt brukarperspektiv som utgångspunkt. 

Åsa Swan, verksamhetsutvecklare, socialtjänsten i Sundsvalls kommun, med kollegorna  
Görel Crona och Åke Zetterberg.
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Tillsammans med den nya modellen utarbetades också nya mätsystem för 
kvalitet. Varje månad frågar personalen vad som fungerar bra och mindre bra. 
Är de äldre inte helt nöjda får de frågan vad hemtjänstpersonalen kan göra för 
att det ska bli bättre. Hemtjänsten får gott betyg, men en del kan fortfarande 
bli bättre. 

Hur ser kostnaderna ut? 
– Det har inte blivit dyrare. Och besöken tar inte längre tid. När personalen 

kontinuerligt går till ”sina” äldre, hinner de lära känna deras vanor och behov 
och behöver inte lägga onödig tid på att leta saker i skåp eller fråga hur de vill 
ha sin hjälp utförd.

I dag används Skönsmon-modellen i hela den kommunala hemtjänsten i 
Sundsvall. En rad andra kommuner i landet har visat stort intresse av att för-
ändra sin hemtjänst på samma sätt. 

– Vi behöver nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar, säger Åsa 
Swan. Allt fler äldre behöver hemtjänst, och pensionsavgångarna gör att vi  
behöver anställa nya. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare.

”Den stora förändringen ligger i ett nytt  
sätt att tänka med ett tydligt brukarperspektiv 
som utgångspunkt.”
Åsa Swan, verksamhetsutvecklare, socialtjänsten i Sundsvalls kommun.

Lean Production är en filosofi om hur man hanterar resurser. Syftet är att  
eliminera alla faktorer i en produktionsprocess som inte skapar värde för 
kunden.

Vanguardmetoden bygger på systemteori, (att förstå organisationer som ett 
system) och interventionsteori, (genomföra förändringar i organisationer). 
Chefer och medarbetare arbetar aktivt tillsammans med att lösa faktiska  
problem i verksamheten samtidigt som de lär sig en metod.

Lästips!
Bort från styrning och kontroll. John Seddon.  
ISBN 9789144057866.
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Tjänstedesign stärker 
inflytandet
Kritik mot stelbent offentligt monopol och ojämlika förhållanden mellan 
olika grupper har pågått sedan länge och ledde bland annat fram till Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, på 1990-talet. Syftet var 
att öka den enskildes inflytande och livskvalitet. I dag, menar många, handlar 
fortfarande en av de viktiga frågorna om hur den enskilde ska få större infly-
tande över själva innehållet och utförandet av välfärdstjänsterna. I Laholms 
kommun har man ökat inflytandet för personer med ledsagarservice och har 
då använt tjänstedesign som en metod att bättre anpassa ledsagarservice  
efter brukarnas behov.

Diskussionsfrågor: 

 > Finns det en öppenhet i din kommun/ditt landsting för  
att pröva olika metoder för att öka den enskildes inflytande  
över hur tjänsterna utformas? 

 > Är det ok att tjänsterna utformas olika för olika personer? 
 > Hur kan du som förtroendevald understödja kreativitet  

och nytänkande?
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I Laholm får brukarna så mycket ledsagning som de själva vill

Under flera år växte missnöjet med kommunens ledsagarservice.  
 – Vi kände till det, men hade inte ansträngt oss för att verkligen 
förstå brukarnas problem, berättar Kristina Isaksson, biträdande 
avdelningschef på Laholms socialtjänst. Det var först när vi satte 
oss ned och lyssnade på dem som kom vi fram till en lösning.

Det fanns ett utbrett missnöje. Men vad var det egentligen brukarna var miss-
nöjda med?

Genom att delta i SKL:s projekt Förändra radikalt kom Laholms kommun 
lösningen på spåret. Projektets inriktning var tjänstedesign med tydligt bru-
karfokus. För de nio deltagande kommunerna gällde det att pröva metoder 
och angreppssätt för att ”utveckla nya lösningar på stora utmaningar”. 
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– Vi insåg snart att ledsagarservicen var ett konkret, avgränsat och mätbart 
område med märkbar problematik som var bra att arbeta med, säger Kristina 
Isaksson som blev projektledare för Laholm kommuns projektgrupp. För att 
förstå brukarna och deras vardag, valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer 
med sex personer. 

Kommunen lyssnade
Nu uppdagades en rad saker som Kristina Isaksson och hennes kollegor inte 
känt till.  

Genomgående var brukarnas upplevelse att behöva stå med mössan i hand. 
Mycket handlade om klocktid per månad. 

– Genom deras berättelser förstod vi att de hela tiden fick sina behov ifråga-
satta, berättar Kristina Isaksson. Att de alltid måste ha god framförhållning 
och aldrig kunde vara spontana. Många gånger visste de inte förrän in i det 
sista om de skulle kunna genomföra den aktivitet de önskade. Vi förstod också 
att det rådde oklarhet bland dem om vad som ingår i ledsagarservice. Många 
var rädda för att mista sina beviljade timmar vid nästa omprövning om de inte 
utnyttjade alla sina timmar under en månad. 

– Att de inte kunde använda tjänsten som de önskade blev en ordentlig aha-
upplevelse för oss. Systemet motverkade ju helt tjänstens syfte. En insats,  
enligt LSS, innebär att brukaren ska kunna leva som andra. Men det är ju inte 
att leva som andra om man hela tiden ska bli ifrågasatt vilka saker man ska 
göra. Vår kontroll hade förminskat dem vi är till för.

”Vi har gått från kontroll till tilltro.” 
Kristina Isaksson, biträdande avdelningschef, socialtjänsten i Laholms kommun.

Släppte kontrollen
– Om vi hade försökt att lösa missnöjesproblemet på vanligt sätt, så hade vi 

agerat för att få ännu mer kontroll över timmarna. Nu såg vi tydligt att orsa-
ken till brukarnas missnöje var vårt oflexibla system och att lösningen måste 
innebära att vi förändrade systemet, säger Kristina Isaksson.

Det behövdes en radikal lösning. Men hur skulle det gå till? 
– Vad händer om vi helt enkelt släpper kontrollen över timmarna? Om vi 

låter den enskilde använda så mycket ledsagarservice som hen själv anser sig 
behöva? 

Kristina Isaksson kastade ut frågan vid ett projektmöte.
– Det blev förstås diskussioner. ”Det kommer bara dra iväg. Särskilt under 

sommarmånaderna.” Men vi beslöt oss ändå prova efter att vår kommunjurist 
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gett stöd för idén. De som fick del av fri ledsagarservice var beviljade insatsen 
ledsagarservice enligt beslut. Förändringen handlade enbart om verkställighet.

Under ett år fick en testgrupp på tio personer prova att utan kontakt med 
handläggare boka in sina ledsagartider. 
Resultatet blev att antalet ledsagartimmar visserligen ökade under en  
period, men också att kostnaden för handläggningen minskade lika mycket. 
Det visade sig att brukarna många gånger använde färre timmar än tidigare, 
även under sommarmånaderna. 
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Makten hos den enskilde
Förändringen innebär definitivt mindre byråkrati, konstaterar Kristina 
Isaksson. All tillfällig tilldelning av ledsagarservicen har tagits bort. Det för-
ändrade arbetssättet för handläggarna är att de numera måste beskriva mycket 
tydligare vad målet med insatsen är och följa upp mot det målet. Målen är 
individuella. För en person kan det vara att bryta sin isolering. För en annan att 
komma igång med träning, delta i olika kulturevenemang eller ta fika på stan. 

– Vi har gått från kontroll till tilltro, summerar Kristina Isaksson. Det 
handlar om att våga tro att människor själva kan avgöra sina behov och att 
det inte leder till överutnyttjande. 

Nu ligger makten hos den enskilde att själv avgöra vad som är goda levnads-
villkor. 

– Jag tror att detta bara är början, tillägger hon. Vi kommer att få se fler 
delar av verksamheten där invånare och brukare får ökat inflytande. Men det 
gäller naturligtvis att pröva varje område. Och det går inte att kopiera en enda 
lösning. Varje område måste undersökas noga. Var exakt ligger problemet 
som vi vill lösa? Det måste vi veta innan vi kan starta en förändringsprocess. 

FÖRÄNDRA RADIKALT 

SKL:s projekt Förändra radikalt genomfördes 2014–2015. Förutom metodutveckling 
och idéarbete var målet att identifiera hur nya arbets- och förhållningssätt påverkar 
ledarskap och medarbetarskap. 

Ledsagarservice: Insats som syftar till att den enskilde ska få hjälp med att 
komma ut bland andra människor, genomföra olika aktiviteter och bryta den 
isolering som ofta är följden av en omfattande funktionsnedsättning. Så här 
går det vanligen till: En person ansöker om ledsagarservice och får sitt behov  
prövat. Sedan ska den enskilde berätta för handläggaren vad hen vill ha led-
sagningen till och därefter ska den tiden, antal timmar per månad, beviljas.

Tjänstedesign: Tjänstedesignmetoder har allt mer kommit att användas för 
att ta reda på vilka behov brukare/patienter har. Särskilt gäller det när man 
behöver förstå vilka outtalade eller mer svårfångade behov som finns.
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Lästips!
Presentation av projektet Förändra radikalt kan laddas ned från  
SKL:s hemsida.  
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/forandra-radikalt-2.html
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”Det är en otrolig vändning som kommunen har gjort.  
Man tror inte det är sant.”

Lars-Ingvar Persson, brukare: 
”Tidigare, innan den här förändringen, var det inte 
tal om några spontana utflykter. Allt var väldigt stel-
bent. Man räknade tiden. Jag hade trettio timmar 
i månaden. När jag började jobba halvtid krockade  
tiderna med min ledsagning. När jag ville ha en timme 
för en kvällspromenad så gick inte det att lösa. Ett be-
sök på gymmet fick ta 40 minuter. Om jag ville stanna 
och prata en stund, så fanns det inget utrymme för 
det. Ville jag åka på en mässa var jag tvungen att an-
söka om extra timmar minst fem veckor i förväg. Allt 
det där skapade en fruktansvärd stress. Därför är den 
här förändringen fantastisk. Nu bestämmer jag själv.” 

Anna Larsson, brukare: 
”Förut fick man vänta så länge innan man fick besked 
om sina timmar. Nu kan jag resa till olika ställen. Jag 
åker till Lund till exempel utan att fråga långt innan 
om jag kan få ledsagare. Det känns väldigt skönt. Det 
var väldigt stressigt förut. Så är det inte längre. Nu 
är jag inte låst. Jag känner mig mycket friare och jag  
behöver inte be om mina timmar.”
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”Att arbeta medskapande måste man lära sig”

Strax efter det ettåriga projektet Förändra radikalt, klubbades 
modellen med fria ledsagartimmar i Laholms socialnämnd.  
 – Men processen fram till mål skedde inte på en kafferast,  
understryker socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M). 
Redan 2008 började vi utveckla socialtjänsten mot brukarnas  
delaktighet. 

Ingen var emot, alla i nämnden var för fria ledsagartimmar. 
– Men om vi hade haft frågan uppe några år tidigare, hade vi inte varit mogna 

för ett sådant beslut, säger socialchef Björn Jingblad. 
Under sju år bedrev socialtjänsten i Laholm ett omfattande inre föränd-

ringsarbete med sikte på en systembeskriven samverkan som leder till att 
brukaren och vårdgivaren delar på makten. 

– Där är vi inte riktigt ännu, men vi är en god bit på väg, säger Mikael Kahlin, 
ordförande i socialnämnden. Det är lätt att uppleva att det finns delaktighet i 
den egna organisationen. Ja, man vill ju gärna tro det. Vi tyckte redan för ett 
antal år sedan att delaktigheten var stor hos oss. Men när vi mätte visade det 
sig att så var det inte alls. Vi var bara välvilliga till brukarna, men delaktig-
heten var inte systematiserad och inte jämlikt fördelad. När det kom till kritan 
var det ändå kommunen som bestämde när det till exempel handlade om  
planering av aktiviteter eller utformning av nya LSS-bostäder. 

Fler områden kan följa
Brukarnyttan som genomfördes inom LSS-projektet var extremt hög och 
omedelbar. 

Men nu tittar socialtjänsten i Laholms kommun också på andra områden 
för att införa systematiskt brukarinflytande inom missbruksvården, psykia-
trin och äldreomsorgen. Även när det gäller ekonomiskt bistånd. 

– Självklart måste det finnas stöd i lagstiftningen. Allt bistånd kan inte vara 
fritt. Men man kan förenkla hanteringen, säger Mikael Kahlin. Välfärdsför-
handlingar tar resurser från oss och mycket kraft från den enskilde. Det finns 
i stort sett ingenting i välfärden som behöver undanhållas från brukarin- 
flytande. Man möts i det som är påverkbart, men det kräver en vilja att lära 
av brukarna. Vi har en traditionell myndighetsutövning som alla andra  
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kommuner. Det är kompetensen runt besluten som behöver förändras. Det 
kräver kunskap och medvetenhet.

– Det är inte längre verksamheten som är det centrala utan brukaren. Men 
man måste komma ihåg att förändringen tar tid, inflikar Björn Jingblad. Det 
går inte bara att säga att nu ska vi jobba medskapande. Det är något man måste 
lära sig och skapa en modell för. Det kräver mod och uthållighet och givetvis 
en politisk förankring. 

”Tjänstedesign behövs för att 
skapa riktigt skarpa och hållbara 
välfärdslösningar.” 
Mikael Kahlin, socialnämndens ordförande, Laholms kommun.

”Delaktighet på riktigt handlar 
om en tydlig maktförskjutning.” 
Björn Jingblad, socialchef, Laholms kommun.
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Vad behövs för gott ledarskap 
och motiverade medarbetare? 
Ekonomiska utmaningar, tillsammans med nya styrfilosofier, ledde under 
1990- och 2000-talet bland annat till decentralisering, skapande av resultat-
enheter och minskning av administrativt stöd. Samtidigt som det administra-
tiva stödet minskade, så ökade antalet underställda per chef. Särskilt påtagligt 
skedde det i de mjuka sektorerna. 

Självservice blev modellen, något som i flera avseenden har varit rimligt 
på grund av den tekniska utvecklingen. Men det har också lett till att chefer 
administrerar mer och fått mindre tid över till själva chefs- och ledarskapet. 
I dag, när den offentliga sektorn möter en ökande sjukfrånvaro och lokalt  
har problem med att rekrytera och behålla personal, så ökar behovet av ny 
styrning. 

När ökat inflytande för professionen diskuteras kommer man naturligt in 
på frågan om chefers och ledares förutsättningar. I våra exempel från Sunds-
vall och Lerum framgår att närvarande ledarskap är en framgångsfaktor. I 
bägge exemplen framstår ledarskapet som en profession i sig. En ökad och  
aktiv chefsnärvaro påverkade medarbetarnas medvetenhet om uppdrag 
och roll och ökade motivationen. Effekter blev ökad kvalitet och effektivitet 
i verksamheten och lägre sjukfrånvaro. Det är kanske inte alltid som ”mer  
resurser” är lösningen på problem i verksamheterna? 
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Diskussionsfrågor: 

 > Vad krävs av ledare och beslutsfattare för att möjliggöra ett  
närvarande ledarskap? 

 > Känner du till sjukfrånvaron i din organisation? Vad vet du om orsakerna? 
 > Kan exemplen i Lerum eller Sundsvall inspirera till nya sätt att  

möta utmaningar som sjukfrånvaro, kvalitetsbrister etc?
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 Vad behövs för gott ledarskap och motiverade medarbetare?  

Debatt pågår! Om styrning av offentligt finansierad verksamhet

Närvarande chefer och motiverade medarbetare skapar en 
god äldreomsorg

Med mental träning och ett radikalt förändrat arbetssätt vände 
äldreomsorgen i Lerums kommun från katastrof till vinnarläge. 
Coachande ledarskap, motiverade medarbetare och en tydlig 
riktning var ledorden för förändringen.

Hösten 2013, när Anna Adelly börjat arbeta som verksamhetschef i äldre-
omsorgen i Lerums kommun, kom det till hennes kännedom att ett äldre-
boende inte fungerade som det skulle. Bland annat berättade en student i 
sin praktikrapport om vanvård och illa bemötande och om en dysfunktionell  
arbetsplats där brukarna kom rejält i kläm. 

– Jag bestämde mig för att undersöka situationen och hörde mig för med 
olika personer i organisationen, berättar Anna Adelly. Jo, det hade även tidi-
gare hörts sådana signaler om just det äldreboendet. Jag fick höra om extremt 
höga sjukskrivningstal, klagomål och anmälningar från brukarnas närstå-
ende. Enstaka punktinsatser hade gjorts, men dessa hade inte lett till någon 
förändring.

Studentens beskrivning verkade stämma. Pusselbitarna började falla på 
plats.

Enskilda samtal och kartläggning
Anna Adelly beslöt att träffa alla medarbetare på avdelningen för enskilda 
samtal. Det visade sig att personalgruppen inte mådde bra. Sociala problem, 
familjeproblem och personliga problem av olika slag präglade arbetsmiljön. 
Medarbetarna förmådde inte dra en gräns mellan privatliv och arbetsliv.  

– Jag vände mig till mina chefer, facket och vår personalavdelning, berät-
tade vad jag sett och hört och frågade dem: Vad gör vi? Hur löser vi det här? 
Råden jag fick var: splittra gruppen, omorganisera, omplacera, avskeda. 

– Instinktivt kände jag att sådana åtgärder bara skulle innebära konst-
gjord andning. Om det ska till en verklig förändring, tänkte jag, måste jag lära 
mig en metod som kommer åt problemets kärna. Jag fick rådet av en extern  
expert: Du måste göra en jättesatsning på hela arbetsplatsen, och särskilt på 
ledarskapet. Kartlägg problemen och investera i utbildning. 

Snart därefter inleddes förändringsarbetet och en gedigen handlingsplan 
presenterades. Chefer, politiker, personalavdelningen och facket ställde sig 
alla positiva. 
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Anna Adelly, sektorchef  
inom äldreomsorgen samt  

hälso- och sjukvården i  
Angered, Göteborgs stad.

Mental träning och utbildning
Processen startade med två dagars mental träning. Var och en av de 45 med-
arbetarna fick reflektera över frågorna: Hur har du det i livet? Är du på rätt 
plats? Är du här av rätt anledning? Är det något du behöver ta itu med som 
gör att du inte kan fokusera på ditt arbete? Behöver du hjälp på något sätt? 
Hela processen genomfördes i samråd med fackliga organisationerna och 
personalavdelningen. Som stöd för den som behövde hjälp fanns bland andra 
företagshälsovården, arbetsförmedlingen och personalavdelningen. 

Under ett års tid följde en omfattande kartläggning av kompetens och en 
satsning på utbildning för samtliga medarbetare med skriftliga prov inom 
sju områden, allt från lojalitet till basala hygienrutiner. Parallellt startades en 
chefsutbildning i närvarande ledarskap. Minst 60–65 procent av arbetstiden 
skulle cheferna vara ute hos personalen och ha täta bredvidgångar som följdes 
upp med coachsamtal. Utgångspunkten var en tydlig värdegrund och en etisk 
och moralisk spelplan. Ledorden var tydlighet, tålamod och konsekvenser.

– För att vara en närvarande chef räcker det inte att sitta på tjänsterum-
met och ha öppen dörr, betonar Anna Adelly. Närvarande ledarskap handlar 
om att cheferna ser sina medarbetare, går bredvid dem i det dagliga arbetet, 
coachar på beteende samt peppar, visar och sprider goda exempel. Det är  
genom ett närvarande ledarskap och motiverade medarbetare som utveck-
lingen drivs framåt. Fungerar inte chefen, så fungerar inte medarbetarna. 
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 Vad behövs för gott ledarskap och motiverade medarbetare?  

Debatt pågår! Om styrning av offentligt finansierad verksamhet

Ny struktur gav goda resultat
Nästa steg i förändringsarbetet var att skapa nya kompetensprofiler, arbets-
beskrivningar och anställningsbevis. 

I dag formulerar varje enhetschef en tydlig vision och tillsammans med 
medarbetarna arbetar man fram hur man ska nå den. Var och en vet sin upp-
gift. Tydligheten och den kontinuerliga kommunikationen skapar trygghet. 
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Totalt tog förändringsprocessen omkring 2,5 år och resultaten lät inte  
vänta på sig. 

Det första som hände var att sjukskrivningarna gick ned, att personalkost-
naderna rasade och att budgeten kom i balans. 

– Det lönar sig att våga ifrågasätta inarbetade arbetssätt och göra annor-
lunda, säger Anna Adelly. När vi står inför omfattande problem, vill vi gärna 
försöka hitta enkla genvägar. Det fungerar oftast inte. Man måste gräva, hitta 
kärnan, för att komma vidare.  

Anna Adelly arbetar numera som sektorchef inom äldreomsorgen samt 
hälso- och sjukvården i Angered, Göteborgs stad, där hon ansvarar för infö-
randet av närvarande ledarskap. 

– Om fem år är vi kvalitetsledande i Göteborg. Äldreomsorgen ska vara  
en arbetsplats som man längtar till och vill arbeta på. En plats av gemenskap 
där man själv skulle vilja bo som gammal och som man vill att ens äldre, när-
stående ska omslutas av och leva i.  

Närvarande ledarskap: 
 > Närvarande chefer
 > Stöd till medarbetarna
 > Struktur
 > Tydliga mål

Resultat: 
 > Nöjda brukare
 > Motiverade medarbetare
 > Låga personalkostnader 
 > Få sjukskrivningar
 > Budget i balans 

”Det lönar sig att gå till botten med  
problemen. Att våga ifrågasätta inarbetade  
arbetssätt och våga göra annorlunda.”
Anna Adelly, sektorchef inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården  
i Angered, Göteborgs stad.
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Hur kan politiken säkra 
patientens röst?

Dagens styrning präglas av långtgående delegation där politiken 
sätter mål som ska styra verksamheterna. Medarbetarna ska med 
utgångspunkt från sina olika professioner verkställa målen genom 
service och tjänster till brukare och patienter. Det kan låta enkelt 
och logiskt, men erfarenheter visar att det finns utmaningar  
på vägen.  

En utmaning kan handla om att tolka och förstå behoven. Den representa-
tiva demokratins principer förutsätter att politikerna känner till sina med-
borgares behov och utmaningar och utifrån dem kan prioritera resurser till 
olika verksamheter. Men hur ska politiken få en rimlig överblick? Var finns 
källorna till kunskap?

Ett sätt att öka kunskapen om människors behov, uppfattningar och för-
väntningar är medborgardialoger som i dag används i stor utsträckning. 

En annan kunskapskälla är den stora tillgången till data om exempelvis 
resultat, hälsotillstånd och levnadsvanor. Flera kritiker varnar dock för att 
”man kan gå vilse” i datamängden och därigenom får svårt att skilja väsent-
ligt från mindre väsentligt eller att insamlandet av data tar för mycket tid  
i anspråk. 

En tredje källa till kunskap är berättelser och beskrivningar från verk-
samheterna. Här har professionen en nyckelroll. Genom dagliga relationer 
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med brukare och patienter och med sin sakkunskap får medarbetare unika  
kunskaper om brukarnas behov och kapacitet och om effektiva metoder. 

Exempel i den här inspirationsskriften visar att det händer något när styr-
ningen utgår från brukaren och patienten. I exemplet från Centralsjukhuset 
i Karlstad ledde viljan att få mer tid till patienten till att arbetsorganisationen 
förändrades. Sjuksköterskeexpeditionen, som av många kanske betraktats 
som en given del av en vårdavdelning, avvecklades. Personalen inrättade  
arbetsstationer och fick avsevärt mer tid tillsammans med patienterna. Hur 
blev det möjligt? Kan det vara så enkelt? Kan något annat bli lidande? 

I principerna för det som benämns ”personcentrerad vård” framgår be-
tydelsen av att lägga mycket tid i den inledande kontakten med en patient. 
Det leder till ökad kunskap om behov och kapacitet och till att tid och resurser  
kan sparas i ett senare skede. En insikt som kommer att påverka arbetets  
organisation och organisering.

Politiken har flera vägar att gå för att öka sina kunskaper om medborgarnas 
behov och säkra brukarnas och patienternas röster. Frågan Hur kan politiken 
säkra patientens röst? synliggör behovet av att politik och profession möts för 
att diskutera hur styrningen ska utformas, hur kunskap hos alla aktörer i den 
offentligt finansierade verksamheten ska tas till vara och hur roller och ansvar 
kan fördelas.

Diskussionsfrågor: 

 > Hur kan du som förtroendevald säkra att patienters/brukares 
kunskap tas tillvara? 

 > Vilka möjligheter eller farhågor ser du om makten förflyttas från  
politik till profession, från profession till brukare/patienter?
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 Hur kan politiken säkrapatientens röst?  

Debatt pågår! Om styrning av offentligt finansierad verksamhet

Britt-Mari Banck, 
sektionsledare, 
Dialyspaviljongen.

Tillitsfullt partnerskap i Dialyspaviljongen

2005 utbildades den första patienten i självdialys vid Läns-
sjukhuset Ryhov i Jönköping. I dag är det en möjlighet för allt 
fler, berättar Britt-Mari Banck, sektionsledare på självdialys- 
paviljongen.

– Initiativet kom från en patient som ville lära sig självdialys. Javisst,  
svarade jag. Så satte vi igång. Jag ordnade en individuell utbildning för  
honom, ungefär samma utbildning som de sjuksköterskor som börjar arbeta 
på dialysavdelningen alltid får. Det betydde allt för honom. Han kände sig fri, 
kunde träna och arbeta så som han ville. 

”Det nya arbetssättet har förändrat  
vår relation till patienterna.”
Britt-Mari Banck, sektionsledare, Dialyspaviljongen.

Intresset spred sig och snart hade Britt-Mari Banck fler patienter i utbildning. 
2011 invigdes Dialyspaviljongen med plats för tolv dialyspatienter. Här kan 
patienterna själva bestämma hur mycket av dialysbehandlingen de vill utföra 
på egen hand, när de ska behandlas och – i samråd med sin läkare – hur ofta. 

– Vid självdialys står patientens individuella behov i fokus. De lär sig av oss 
i personalen och av varandra och är också bollplank för de nya patienterna 
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på den vanliga dialysavdelningen. Utbildningen pågår kontinuerligt. Även vi 
som arbetar här lär oss hela tiden. 

Vilka är framgångsfaktorerna i ert arbete?
Struktur, trygghet, förtroende, respekt, lyhördhet, humor och flexibilitet. 
Det nya arbetssättet har förändrat vår relation till patienterna. Det blir mer 
som ett partnerskap mellan oss. Det svåra är att våga stå tillbaka, släppa på 
kontrollen och bara vara sjuksköterska när det behövs. Våra patienter brukar 
säga att det är skönt att känna sig som en människa. Alla patienter är olika, 
känner olika och lär sig på olika sätt. Nöjda och aktivare patienter leder till 
både bättre vårdresultat och kortare vårdtider. Nu är vår modell intressant 
för dialysavdelningar i både USA och Storbritannien. 

BLODIALYSBEHANDLIG 

Bloddialysbehandling är för patienter med njursjukdom eller akut njursvikt. Dialys-
maskinen renar blodet från överflödig vätska och kompenserar patientens förlorade 
njurfunktion.

Lars-Åke Ferm,  
självdialyspatient, Dialyspaviljongen,  
Länssjukhuset Ryhov

”Självdialysen har gett mig ett gott självförtroende. Jag har kontroll över min 
behandling, vilket känns väldigt bra. Jag kan styra dialysmaskinen och för-
står också mer i dag hur min kropp fungerar under behandlingen. Självstän-
digheten betyder att jag kan känna mig friare och mer flexibel än tidigare i 
min vardag. Vi patienter som tillhör Dialyspaviljongen stöttar varandra. När 
vi behöver hjälp finns personal till hands, vilket känns mycket tryggt. Ändå 
upplever jag faktiskt inte paviljongen som ett sjukhus.”
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Pål Resare och Anna Åberg,
hälso- och sjukvårdsjurister, SKL

Ansvarsfrågan

Enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen finns det ingenting 
som hindrar en utökad patientmedverkan, konstaterar SKL:s 
hälso- och sjukvårdsjurister Pål Resare och Anna Åberg. Även 
den nya patientlagen stöder den utvecklingen. 

Hur ser ansvarsfrågan ut vid patientmedverkan och egenvård?
När vården sker i vårdgivarens lokaler är vårdgivaren alltid ansvarig. Med 
egenvård menas när någon inom hälso- och sjukvården har bedömt att en 
person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och sjuk-
vårdsåtgärd. Vid egenvård i hemmet, då ingen hälso- och sjukvårdspersonal 
finns närvarande, gäller Socialstyrelsens egenvårdsföreskrifter med ansvars-
beskrivning som signeras av patient, läkare och sjuksköterska. 

Vid till exempel självdialys eller respiratoranvändning är det allra viktigaste 
att patient och anhöriga är med på att patienten ska sköta egenvården och att 
den sker på patientens egna villkor. Det är också viktigt att få till ett samarbete 
mellan landsting och kommuner för att göra det möjligt att bedriva patient-
medverkan och egenvård. Ofta klarar inte patienten av sin egenvård helt på 
egen hand utan behöver hjälp av hemvårdspersonal eller personlig assistans.

En annan aspekt är att den medicintekniska utvecklingen går snabbt,  
vilket gör att vi säkert kommer att se ökade möjligheter till egenvård framöver.  
Eftersom den medicintekniska apparaturen är framtagen för att användas 
av medicinskt utbildad personal blir det därför viktigt att patienter som ska 
bedriva egenvård får en viss utbildning för att kunna sköta tekniken på egen 
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hand. Där har sjukvårdspersonalen ett stort ansvar att förmedla kunskap och 
information. 

PERSONCENTRERAD VÅRD

 Partnerskapet, patientberättelsen och hälsoplanen, tre nyckelbegrepp:

1. Partnerskapet handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap; å ena sidan
patientens och närståendes kunskap om hur det är att leva med sjukdomen, å andra
sidan hälsoprofessionellas kunskap om vård, behandling eller rehabilitering.

2. Utifrån patientens egen berättelse om sitt tillstånd och övriga undersökningar
planeras vård, rehabilitering eller omsorg gemensamt. En överenskommelse skrivs
ner i form av en hälsoplan som innehåller mål och strategier för genomförande och
kort- och långsiktig uppföljning. Detta sker ofta tillsammans med närstående.

3. Dokumentation av en personlig hälsoplan i patientens journal. Hälsoplanen
formuleras gemensamt med patient och anhöriga.

Lästips!
Hemsida Centrum för personcentrerad vård vid  
Göteborgs universitet: www.gpcc.gu.se
Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik. 
Inger Ekman (red). Liber. 2014.

När brukare och patienter blir medskapare – en lönsam historia. 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
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Ökat patientfokus förbättrade både vårdkvaliteten och  
arbetsmiljön

Ständiga avbrott i arbetet och knappt någon tid för patienterna 
skapade stress och höga sjuktal för kirurgavdelningens personal 
i Karlstad. Vändningen kom med patientnärmre vård, en team-
baserad arbetsmodell där det närvarande ledarskapet spelar en 
viktig roll.

– I dag arbetar vi koncentrerat och ostört. Det ger minskad stress, ökad  
arbetsglädje och mer tid för patienterna, berättar Annika Carlsson, sjuk- 
sköterska och avdelningschef på kirurgavdelning 6 vid Centralsjukhuset  
i Karlstad.  

Innan arbetsmodellen infördes dominerades arbetet av administration. På 
avdelningsexpeditionen kunde det komma in upp till 100 samtal om dagen. 
Det bidrog till en rörig arbetsmiljö med lite patientkontakt. Relationen mellan 
sjuksköterskor och undersköterskor präglades inte av lagarbete och kommu-
nikationen i personalgruppen var dålig. 

”Delaktighet, kommunikation  
och stort personligt ansvarstagande  
präglar arbetet i vårdteamen.”
Annika Carlson, avdelningschef kirurgavdelning 6, Centralsjukhuset i Karlstad.

Mobila vårdteam
En första åtgärd blev att se till att administrativa uppgifter och inkommande 
telefonsamtal inte störde patientarbetet. Den traditionella sjuksköterske-
expeditionen omvandlades till en reception med undersköterskeansvar  
varifrån hela patientflödet kom att organiseras. Inkommande telefonsamtal 
slussades hädanefter vidare till respektive ansvarig sjuksköterska. 

Samtidigt organiserades sjuksköterskor och undersköterskor in i gemen-
samma vårdteam. En liten öppen arbetsstation per team etablerades i när-
heten av patientrummen. Till varje modul och vårdteam kopplades en mobil 
läkemedelsvagn med en bärbar dator för att underlätta för sjuksköterskan att 
dokumentera nära patienten. 
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Trygghet och säkerhet
– Mer tid hos patienten har höjt vårdkvaliteten och ökat patientsäkerhe-

ten, summerar Annika Carlson. Närheten till patienterna ger vårdpersonalen 
större möjligheter att upptäcka och tillgodose patienternas behov. 

Delaktighet, kommunikation och stort personligt ansvarstagande präglar 
numera arbetet i vårdteamen. Allt detta skapar trivsel, vilket i sin tur leder till 
ännu bättre vårdresultat.  

– För att arbeta professionellt krävs att man får en möjlighet att arbeta med 
rätt antal patienter och att se helheten genom att delta och medverka nära 
sina patienter och närstående. I patientnärmre vård får sjuksköterskorna en 
arbetsmodell där de kan utgå från och arbeta med de sex kärnkompetenserna 
inom omvårdnad – personcentrerat, samverkan i team, säker vård, informa-
tik, förbättringskunskap och evidensbaserad vård.

Närvarande ledarskap
Ett närvarande ledarskap är en annan hörnsten i arbetsmodellen. Chefens 
ansvar är att förmedla tydliga mål, baserade på den gemensamma värdegrun-
den, och att följa upp det dagliga arbetet. Värdegrunden baseras på grund-
läggande etik, lagar och förordningar inom hälso- och sjukvården. Målet är 
att öka personalens tillgänglighet för patienterna och att förbättra vårdens  

Marianne Inde, som införde patientnärmre vård i Sverige, och Annika Carlson.
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kvalitet och säkerhet. Det går inte av sig självt att arbeta i team, det måste 
tränas och läras, betonar Annika Carlson. 

– Det är viktigt att avsätta tid för återkopplingar. Vi inleder varje dag med 
ett morgonmöte då vi går igenom dagens arbete. Varje eftermiddag samlas 
personalen till ett återspeglingsmöte där vi går igenom vad som skett under 
dagen. Vad har varit bra/mindre bra? Vad går att förbättra? 

Ständigt lärande
De dagliga reflektionerna ger också vårdteamet möjlighet att få feedback. 

– Små saker kan bli stora om man inte tar upp det direkt. Det gäller att våga 
ta upp även det som inte fungerat för att kunna förbättra till nästa gång. 

Vanligen handlar det om bristande kommunikation i olika situationer. 
Upplägget framöver diskuteras. Man lär av sina misstag eller framgångar. 

– Mitt arbete som chef består inte längre i att lösa konflikter mellan an-
ställda, så som det annars ofta är för chefer, säger Annika Carlson. Kommuni-
kation och ett ärligt klimat är viktigt för att säkerställa en säker vård. Det har 
vi lyckats få till i den här arbetsmodellen. 

Patientnärmre vård
Arbetsmodellen kommer ursprungligen från Detroit, USA. Kirurgavdelning 
6 vid Centralsjukhuset i Karlstad var först i Sverige med att införa modellen, 
som i dag finns på många håll i landet. 

RESULTAT FÖR PATIENTNÄRMRE VÅRD I KARLSTAD

 > Sjukskrivningstal: 2 procent. 

 > Patientnöjdhet: Hög. Över 90 procent av patienterna svarar att de instämmer  
helt eller till stor del vad gäller information, förståelse, tillgänglighet, bemötande 
och engagemang. 

 > Patientsäkerhet: Mycket god. 

 > Kostnadseffektivitet: Kirurgavdelningens budget har inte ökat med arbetsmodellen. 

Lästips!
www.liv/pnv
Ännu närmre – För en god och säker patientnärmre vård.  
Marianne Inde. Landstinget i Värmland. 2011.
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Patientmedverkan – en strategi i Landstinget i Kalmar län

Anna Wahlstam,  
patientrepresentant,  
Landstinget i Kalmar län.

”Jag hoppas att fler landsting vill satsa på patientmedverkan. Det är 
så oerhört viktigt att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet som vi  
patienter har. Vi kan verkligen bidra till utveckling genom att berätta om vad 
vi anser har fungerat bra/mindre bra i mötet med vården. Ett individuellt  
bemötande kan handla om allt ifrån små enkla saker som att få en varm smör-
gås när det är svårt med aptiten – till att bli sedd som hela den människa jag är 
med arbete, familj och sociala kontakter. Jag är inte bara patient och hur mitt 
övriga liv fungerar är nog så viktigt för mitt tillfrisknande.”

Marie Stéen,  
patientföreträdare i  
Regionalt Cancercentrum Sydöst

”När jag började som patientrepresentant var vårdens professioner inte sär-
skilt intresserade av att lyssna på oss. De trodde sig ofta veta våra behov bättre 
än vi själva. Nu, efter sex år, märker jag en attitydförändring och en större 
öppenhet för att ta sig tid att lyssna. Det inger hopp om en säkrare, tryggare 
och effektivare sjukvård. Ingen patient ska behöva kämpa för det. För patient-
medverkan räcker det inte att sätta patienten i fokus, nu gäller det att också 
beakta patientens fokus. Vad upplever patienten? Vad vill patienten? ”
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Jonas Hellberg, (S) ordförande  
i medborgarutskottet i  

Landstinget i Kalmar län.

Hallå Jonas Hellberg!

Hur arbetar ni med patientmedverkan?
Vi startade det arbetet för ungefär tio år sedan. Många patienter upp-
levde att vården var osammanhängande, att det fanns stora brister  
i vårdkedjan och att de inte blev sedda av hälso- och sjukvården. Vi  
beslöt att göra något åt det och drog igång ett omfattande förbättrings-
arbete med fokus på patientmedverkan. 

2014 klubbade vi en särskild strategi för medborgare-, patient- och 
närståendemedverkan och en handlingsplan för att stärka patientens 
ställning inom hälso- och sjukvården. I februari 2016 blev vi först i  
landet med en patientrepresentant i sjukvårdsledningen. 

Vilken betydelse har er strategi och handlingsplan  
för att stärka patientens ställning?
I strategin slår vi fast att hälso- och sjukvården i Kalmar ska person-
centreras och bygga på trygghet, delaktighet och gott bemötande. 
Handlingsplanen visar mer konkret på hur patienter, brukare och 
närstående ska kunna fungera som viktiga medskapare i vården. Inom 
cancersjukvården och vård av sköra äldre i Kalmar län erbjuds alla  
patienter en fast vårdkontakt i form av en kontaktsjuksköterska som 
har ansvar för att en individuell vårdplan upprättas. Vi arbetar för att 
den modellen också ska erbjudas patienter inom andra vårdområden. 
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Hur påverkar patientmedverkan vårdens kvalitet?
Vårdens kvaliteter utvecklas genom att vi lyssnar på medborgarna/ 
patienterna. Patientmedverkan förstärker förtroendet för vården, 
men har också att göra med effektivitet och kvalitet. Men att bygga upp 
en ny kultur tar tid. Det handlar inte enbart om att skapa en policy och 
införa nya regler, utan om att införliva ett nytt förhållningssätt som 
måste genomsyra hela organisationen. Det gäller inte bara att få nöjdare 
patienter, utan att få friskare patienter. En patient som blir lyssnad på 
och som känner sig sedd tillfrisknar snabbare. Patientmedverkan är en 
del av vårdutvecklingen. Det är inget man gör vid sidan om. 

Finns det några begränsningar när det gäller  
patient- och brukarinflytande? 
Nej, egentligen inte. Självfallet är det en ömsesidig process. Både  
patienter och profession måste lyssna och vara lyhörda för varandra.

”Vårdens kvaliteter utvecklas genom  
att vi lyssnar på patienterna.”
Jonas Hellberg, (S) politiker i Landstinget i Kalmar län.







Debatt pågår!

Om styrning av offentligt finansierad  
verksamhet.
Debatten om styrning av offentlig sektor och inte minst kommuner och 
landsting engagerar. Många menar att rådande styrformer inte möter dagens 
och morgondagens utmaningar och behov. Något som SKL:s styrelse tog fasta 
på när de formulerade uppdraget till den politiska programberedningen för 
styrning av offentligt finansierad verksamhet. Hösten 2017 ska beredningens 
slutsatser presenteras. 

Med Debatt pågår! vill vi inspirera till diskussioner om ökat inflytande för  
brukare och patienter och större handlingsutrymme för professionen.

Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se ISBN 978-91-7585-395-6

Post:  118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00

www.skl.se
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