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Personcentrerad hälso- och sjukvård – vad och varför?
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Flera områden att fokusera på för en mer personcentrerad vård 



Studier har visat att vissa aspekter av personcentrering är svaga områden 
för den svenska hälso- och sjukvården
Exempelvis Vårdanalys rapporter:
• Utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård 
• Rapporter om vårdens tillgänglighet 
• Rapporter om samordning av vården utifrån patienternas perspektiv
• Rapporter som jämför patienterfarenheter i Sverige och andra länder      

Delaktighet SamordningInformation Tillgänglighet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi släpper drygt 10 rapporter om året och i många av dessa så ser vi brister i vården i områden som är viktiga för patienter, till exempel, tillgänglighet, delaktighet och samordning. 



Vårdanalys har tagit initiativ till en forskningsantologi och utifrån den tagit 
fram en svensk rapport om personcentrering 

Forskningsantologi om 
personcentrerad vård

Lärdomar och slutsatser från 
antologin i en svensk kontext
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Det här är alltså ett kunskapsunderlag som kan ge aktörer i hälso- och sjukvården vägledning vad man faktiskt kan göra för att bidra till en mer personcentrerad vård, utifrån den internationella forskningen. Och i den här antologin har man tittat på en rad strategier för att uppnå personcentrering i bred bemärkelse, till exempel har man tittat på hur vården kan stödja patientens egenvård, hur patienter kan delta i beslut om sin vård, hur pat kan vara delaktiga i vårdens utvecklingsarbete och hur man kan följa upp vården ur ett patientperspektiv. Och vad forskningen säger om evidens för de här olika strategierna. En del av det som presenteras är redan känt, till exempel behovet av att öka patientens delaktighet, men vi uppfattar det som att det saknas och efterfrågas tydliga strategier, modeller och stöd för hur arbetet ska bedrivas. Och vi känner inte heller till att man i Sverige har samman ställt den internationella forskningen på det här sättet tidigare. Så genom rapporten så hoppas vi bidra med metoder för hur pc kan ökas, men vi har även tagit fram en vägledning i form av ett antal utgångspunkter som vårdgivarna kan använda i sitt utvecklingsarbete..Vi har också försökt reda lite i begreppen, till exempel om skillnad mellan person- och patientcentrering.  På det sättet hoppas vi bidra till den rörelse som pågår mot att stärka patientens ställning.  Så vi har inte tittat på hur man arbetar i landstingen idag eller hur långt man har kommit utan rapporten är i stor utsträckning en beskrivning av vad pc är och vad vi vet från forskningen. 



I antologin konstateras att kunskapen om hur man skapar förutsättningar 
på systemnivå för en personcentrerad vård är begränsad

Tidigare arbete med 
personcentrering 

fokuserar framför allt 
på vårdmötet

Det finns begränsat 
med kunskap om 

strategier på 
organisation- och 
systemnivå som 

skapar förutsättningar

Det finns behov av 
åtgärder på alla 

nivåer i hälso- och 
sjukvårdssystemet 
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En annan slutsats som tagit fasta på är att mkt av den kunskap som finns kring personcentrering fokuserar på mötet mellan pat och profession – och att vården fungerar väl ur det perspektivet är självklart väldigt viktigt, men vi tror även att det behövs förutsättningar hos vårdgivaren och i landstinget, alltså på organisations- och systemnivå för att öka personcentreringen.  Men vad som är effektiva insatser eller strategier på dessa nivåer, till exempel när det gäller ledarskap eller styrning, vet vi väldig lite om, det är ett område som i väldigt liten utsträckning är beforskat  - men vi tror att det blir svårt att genomföra mer genomgripande förändringar i hsv systemet om man i mötet med pat ska arbeta personcentrerat men om stödsystem, styrning och ledning, organisationens kultur, i stor utsträckning utgår från andra värden. Det förändringar som behövs kan i många fall inte lösas av enskilda medarbetare eller klinikchefer,  tex att vården ska hänga ihop ur ett patientperspektiv och vara samordnad, här kärvs förutsättningar för olika delar av vården att kunna samverka runt patienten, och då krävs systemförbättringar och engagemang från chefer på högra nivåer. Om det endast är medarbetarna som ska arbeta personcentrerat finns en risk att arbetet fallerar när de eldsjälar som arbetar med pc försvinner. Därför tror vi att pc måste genomsyra hela organisationen och vara en viktig värde och utgångspunkt på alla nivåer i hsv-systemet. 



Personcentrering är ett förhållningssätt för hälso- och sjukvården – inte en 
styrmodell 

Personcentrering kommer praktiken 
att betyda olika saker, i olika 
situationer, för olika individer

Personcentrering innebär att
utgå från individens behov,
preferenser och resurser

Personcentreringen ska  
omfatta alla delar i patientens 

vårdprocess
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En viktig poäng är att personcentrering inte är en ny styrmodell för vården, som tex värdebaserad vård, utan snarare ett förhållningsätt och en etisk utgångpunkt som är kopplat till saker som kultur och värderingar. Vi ser det som att pc innebär att personcentrering innebär att utgå från individens behov, preferenser och resurser i behandling, rehabilitering och förebyggande och hälsofrämjande insatser. Men något som vi tycker är viktigt är att personcentrering kan inte bara gälla i mötet mellan patienten och personalen, utan bör omfatta alla delar av pat vårdprocess. Alltså även in, mellan och efter vårdmöten. Det kan handla om saker som att det finns information om hur man söker vård som patienter kan förstå, att det är lätt att komma i kontakt med vården, att patienten vet som är nästa steg i vården och att vården som är samordnad. Så det handlar enligt vår syn inte bara om bemötande och ett förhållningssätt när man möter patienten. Vi ser det även så att personcentrering kan innebära olika saker för olika patienter, i olika situationer. För en patient med stora resurser kan det tex handla om att själv får välja vårdgivar, att man utifrån sin kunskap är med och fattar beslut in vården samt att man själv följer upp sin vård genom att mäta sina värden. Men det för en svårt sjuk person i livets slutskede kan det istället innebära att man lyssnar på vad som är viktigt för patienten, och försöka se till att man skapar trygghet för patienten. Därför tror vi inte att personcentrering kan beskriva som ett statiskt begrepp. Eller definieras på ett strikt sätt. Men däremot så har vi utifrån svenska och internationella definitioner, tillsammans med vårt patient – och brukarråd, tittat p vad som kan vara viktiga dimensioner i en pc vård. 



Personcentrering ur ett patientperspektiv

Källa: Baseras på internationella och nationella definitioner och beskrivningar av personcentrering samt diskussioner med myndighetens patient- och 
brukarråd. 
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Nedan följer vår beskrivning av vad som kan vara viktiga dimensioner i en personcentrerad vård ur ett patientperspektiv. Beskrivningen bygger på svenska och internationella ramverk och definitioner av personcentrering samt på diskussioner med myndighetens patient- och brukarråd. I beskrivningen redogör vi för personcentrering i en bred bemärkelse som inkluderar patientens hela vårdprocess, och inte bara det individuella mötet med vården. Beskrivningen kan utgöra en målbild för arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.En personcentrerad vård skapas av patienten och vårdens medarbetare gemensamt, men vården har ett ansvar för att skapa möjligheter för personcentrering.



Sjukvården – en av flera aktörer i en personcentrerad vård

Vi – vårdens medarbetare – är 
gäster i patienternas liv

Donald Berwick, Institute for Healthcare Improvement

”
”
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Men det är även viktigt att poängtera att mötet med sjukvården är enbart en begränsad del av att leva med en sjukdom eller ha behov av att förbättra sin hälsa. Dels gör patienter tillsammans med närstående många egna insatser för sin hälsa, dels möter många patienter flera olika aktörer som har betydelse för deras hälsa och vård vars insatser behöver samordnas. De kan exempelvis vara socialtjänst, äldreomsorg, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.Vi ser det som att att arbeta för en ökad personcentrering innebär att skifta från det organisationsfokus som hälso- och sjukvården traditionellt har haft. Vården behöver i större utsträckning ta hänsyn till patientens och de närståendes egna insatser och kunskaper och vad som händer mellan och efter vårdmöten. Vården bör också se samarbete med andra delar av vården och med andra aktörer utanför vården som en grundläggande del av sitt uppdrag, och arbeta aktivt för att skapa fungerande relationer till dessa aktörer. 



Personcentrering: Medel, mål eller rättighet?

RättighetMålMedel
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Personcentrerad vård kan motiveras på olika sätt. I den internationella litteraturen beskrivs i huvudsak tre olika synsätt: personcentrering som mål, medel eller rättighet. Vi anser att personcentrering i första hand bör ses som en etisk utgångspunkt och ett mål i sig, och därmed har personcentrering ett egenvärde. Samtidigt kan personcentrering utgöra ett medel för att uppnå andra värden såsom en högre kvalitet eller effektivitet. Vi vet exempelvis att patienter som är involverade i sin egen vård i större utsträckning följer behandlingsråd, vilket bidrar till en mer effektiv vård.



Personcentrering inom ramen 
för den etiska plattformen 

Personcentrering och jämlikhet 
behöver gå hand i hand
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En annan perspektiv som vi haft med i arbetet är att det är viktigt att betona att en pc-vård ska ges inom ramen för lagstiftningen och andra viktiga värden och principer och värden i hälso-och sjukvården. Ett argument som man kan höra mot personcentrering är till exempel att kan inte en större fokus på patientens behov och preferenser göra vården mer ojämlik, där de som skriker högst får mest.  En sån viktigt del av hsv är behovs-solidaritetsprincipen, som är en del av etiska plattformen för prioriteringar i hälso- och sjukvården, och innebär att vården ska ges efter behov och att man måste prioritera både mellan exempelvis behoven hos olika patientgrupper (genom prioritering av resurser till olika vårdområden så kallad horisontell prioritering) samt mellan behandlingsalternativ inom en och samma sjukdomsgrupp (så kallad vertikal prioritering). Arbetet med att öka personcentreringen ska självklart göras inom ramen för behovs- och solidaritetsprincipen, där de patienter som har de största behoven ska prioriteras först. I den etiska plattformen finns ju även kostnadseffektivitetsprincipen innebär att vården ska utnyttja sina resurser så effektivt som möjligt. Det sker exempelvis genom de behandlingsrekommendationer som Socialstyrelsen presenterar i nationella riktlinjer. Inom dessa ramar, där kostnadseffektiviteteten för exempelvis olika behandlingsalternativ beaktats, bör hälso- och sjukvården och vårdpersonalen ta hänsyn till patientens preferenser och önskemål.  Vården behöver självklart fortsatt utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet, Även om vården ska ta hänsyn till patientens preferenser innebär det inte att patienten kan kräva att få resurskrävande eller riskfyllda insatser som inte har vetenskapligt stöd.  Vården ska utgår från både tillgänglig kunskap och evidens  - samt patientens preferenser och erfarenheter.   I frågan om jämlikhet och personcentrering är det viktigt att framhålla vårdens kompensatoriska roll i en personcentrerad hälso- och sjukvård. När till exempel en patient har svaga individuella förutsättningar för medskapande behöver vården anpassa sig efter det, och kompensera genom insatser och olika former av stöd.
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Sex strategier som används för att göra vården mer personcentrerad – i 
rapporterna sammanfattas forskningsläget kring dessa strategier

 Att behandla patienten som en person med respekt 
för hens behov, preferenser och resurser

 Att tillhandhålla en tillgänglig vård som är 
samordnad och erbjuder kontinuitet

 Att underlätta för patienten att vara medskapare i 
sin egen vård och hälsa

 Att låta patienten vara med och välja behandling 
och vårdgivare 

 Att arbeta tillsammans med invånarna i 
utformningen av hälso- och sjukvården samt 
utformningen av forskning

 Att mäta och följa upp personcentreringen ur ett 
patient- och befolkningsperspektiv



Behandla patienten som en person med respekt för hens behov, 
preferenser och resurser

• Förståelse och respekt för patienten som en person 
med unika förutsättningar, behov, preferenser och 
resurser

• Behandla patienten med värdighet, medkänsla och 
respekt

• Lyssna och reagera på annat som är viktigt för 
patienten – till exempel genom att använda sig av 
personcentrerad vårdplanering 

• Ta hänsyn till patientens förutsättningar att själv 
påverka sin hälsa

Presentatör
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En central komponent av personcentrering är att hälso- och sjukvården har en förståelse och respekt för patienten som en person med unika förutsättningar, behov, preferenser och resurser. Vården bör inte enbart se till patientens medicinska behov, utan även kunna lyssna och reagera på annat som är viktigt för patienten. Det kan handla om sociala eller psykologiska faktorer som påverkar patientens upplevelse av sin situation Vården bör även ta hänsyn till patientens förutsättningar att själv påverka sin hälsa – alltså de resurser som patienten och dess närstående har. Forskning pekar på att relationer och bemötandet i vården har stor betydelse för hur patienter upplever och bedömer den vård de fått. Dessa subjektiva delar av vården är viktiga, inte bara på ett mänskligt plan, utan även för att de kan bidra till bättre hälsoresultat. Studier visar att positiva erfarenheter av vård kan kopplas till mindre komplikationer och biverkningar, bättre livskvalitet samt lägre resursanvändning. (För att kunna behandla en patient med respekt för hens behov, preferenser och resurser behöver det finnas utrymme för att lyssna på patientens berättelse. Det kräver också kompetens hos den som lyssnar. Ett strukturerat arbetssätt för det är så kallad personcentrerad vårdplanering, som bland annat GPCC utvecklat (se nedan).) Positiva resultat i studier, tex högre tilltro till sin förmåga, kortare vårdtider och symptomlindring Det här kan kopplas till begreppet nöjdhet som är något som man ofta möter i vården i enkäter till patienter, och då brukar det kallas patientnöjdhet eller patienttillfredställelse. Då använder ofta man något som kallas för PREM –mått på patientrapporterade upplevelser, tex Hur skulle du bedöma den vården du fått på sjukhuset? Vi menar dock att det här är ett ganska trubbigt mått som kanske inte säger så mkt, för vad det innebär att vara nöjd eller inte nöjda man betyda olika saker för olika individer, och man vet inte riktigt vad det är man mäter. Istället ska kan fråga om det som faktiskt har hänt vilket gör att tex patientens förväntningar spelar mindre roll. Det kan vara frågor som: Upplevde du att du fick vara delaktig i beslut om dina vård eller Upplevde du att vårdpersonalen lyssnade på dig – såna frågor är både enklare att tolka och att svara på och säger mer om patientens upplevelse. 



Arbeta tillsammans med invånarna i utformningen av hälso- och sjukvården

• Delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården 
kan äga rum på alla nivåer, i olika faser av 
utformningen och ta olika form

• Det finns en stor bredd av metoder och aktiviteter för 
att involvera människor i utformningen av vården
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Delaktighet i utformningen av hälso- och sjukvården kan äga rum på alla nivåer, i olika faser av utformningen och ta olika form. I patientmötet, fråga patient om hur hen upplevde tex besöket, man kan ha patient- och brukarråd på en klinik tex, eller att patienter deltar i utvecklingsprojekt med tex tjänstedesign metoder på en vårdcentral. Man kan även ha patientdelaktighet på organisationsnivå, tex på Karolinska Solna har man med patienter i ledningsgrupper inom olika vårdområden, och även i Kalmar har man med patienter i ledningsgruppen i landstinget. Man även på landsting eller kommunnivå kan man tex ha medborgardialoger för att fånga vad det är medborgarna upplever som viktigt eller vad som inte fungerar. Olika faser – utforma (problemformuleringsprivilegiet), men även i planeringen av ett utvecklingsarbete, studier visar att pat har vitt skilda förlsag på vad som behöver göras för att förbättra en process, jämfört med personalen. Men även vid implementering, tex patienter i kliniska förbättringsteam, men även viktigt att fråga patienter vad som bör utvärderas, vad är det som är viktigt. Det finns även olika former av delaktighet…                     Tittar man i andra länder ser man att i Storbritannien finns ett stort antal formella och legala krav på att patienter ska vara rådfrågade och involverade på olika nivåer i hälso- och sjukvården, både nationellt och lokalt Regeringen vidtagit åtgärder för att stärka patientens individuella ställning, men man har lagt mindre fokus på det kollektiva deltagandet, alltså patient och brukarrörelsen som jag tänker att många av er här representerar. I tidigare arbeten som vi gjort har vi konstaterat att efterfrågan på deltagande från patient- och brukarorganisationer har ökat. Vi såg också att det är viktigt att man använder rätt metoder, beroende på vad det är man vill uppnå. Tex om man behöver ett sammanvägt patientperspektiv om tex en sjukdom då är det naturligt att föra dialog med patient- och brukarorganisationer. I andra fall behövs det information direkt från patienter, tex för att förstå deras upplevelser i en vissa verksamhet genom fokusgrupper, eller information från många patienter som tex kan fångas i enkäter
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Utgångspunkter för utvecklingsarbete för en mer personcentrerad vård
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utgångspunkter för förändringsarbete för en mer personcentrerad vård I dag finns det viss kunskap om vad som skapar personcentrering i vårdmötet. Däremot är kunskapen begränsad när det gäller vilka strategier och aktiviteter på organisation- och systemnivå som är effektiva för att ge förutsättningar för en mer personcentrerad vård. Vi ser att ett utvecklingsarbete på organisations- och systemnivå hos vårdgivare och i landsting och kommuner är centralt för en ökad personcentrering i vården.  Många av de förutsättningar och insatser som behövs kan inte medarbetare i vården, eller enskilda verksamheter, lösa själva. Därför har vi med utgångspunkt från antologin och Vårdanalys tidigare rapporter, samt tillsammans med patienter och brukare, forskare och representanter från landsting och kommun utvecklat ett ramverk som kan utgöra en utgångspunkt och stöd i ett utvecklingsarbete för en mer personcentrerad vård. I ramverket inkluderar vi en målbild som utgörs av en beskrivning av personcentrering ur ett patientperspektiv, identifierade förändringsbehov som behövs för att gå från nuläget till ett läge där hälso- och sjukvården i större utsträckning präglas av personcentrering samt exempel på möjliga aktiviteter på olika nivåer som kan bidra till en mer personcentrerad vård. Det är också viktigt att i ett tidigt skede planera för hur de aktiviteter och strategier som genomförs kan utvärderas och följas upp. Se gärna avsnitt 4.7 om hur man kan mäta och följa upp personcentrering ur ett patient- och befolkningsperspektiv.



Målbild: Personcentrering ur ett patientperspektiv

Källa: Baseras på internationella och nationella definitioner och beskrivningar av personcentrering samt diskussioner med myndighetens patient- och 
brukarråd. 
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Målbild – personcentrering ur ett patientperspektiv Som vi konstaterat i avsnitt 2.2 innebär personcentrering att i vård, behandling, rehabilitering och förebyggande insatser utgå från individens behov, preferenser och resurser. Beskrivningen av, samt arbetet för att öka personcentreringen, bör ta sin utgångspunkt i hur patienten upplever personcentrering, snarare än att utgå från vad personcentrering innebär ur ett organisations- eller professionsperspektiv. Dessa upplevelser kommer sannolikt att skifta mellan olika patienter och olika situationer, och personcentrering kan därför inte beskrivas som ett statiskt begrepp. Personcentrering innebär även att ta vara på patienters och närståendes erfarenheter och idéer när vårdens innehåll, verksamheter och processer utformas och utvecklas. Nedan följer vår beskrivning av vad som kan vara viktiga dimensioner i en personcentrerad vård ur ett patientperspektiv. Beskrivningen bygger på svenska och internationella ramverk och definitioner av personcentrering samt på diskussioner med myndighetens patient- och brukarråd. I beskrivningen redogör vi för personcentrering i en bred bemärkelse som inkluderar patientens hela vårdprocess, och inte bara det individuella mötet med vården. Beskrivningen kan utgöra en målbild för arbetet med att skapa en mer personcentrerad vård.En personcentrerad vård skapas av patienten och vårdens medarbetare gemensamt, men vården har ett ansvar för att skapa möjligheter för personcentrering.



Förändringsbehov
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Hälso- och sjukvården behöver i större utsträckning se och stödja patienter och deras närstående som medskapare i vården, i stället för att se dem som passiva mottagare av råd och behandling. Det innebär att vårdpersonal lyssnar på och värderar patienters erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva med en sjukdom, och tar hänsyn till patientens behov, preferenser och resurser. Denna kunskap bör tillsammans med den professionella kunskapen ligga till grund för samtal och gemensamma beslut. Medskapande innebär även att man fokuserar på de insatser patienter och närstående kan göra själva för att bidra till förbättrad hälsa och till de mål patienten har med sin vård. Det kräver att vården inte har ett ensidigt fokus på vad som händer när patienten är inom vården, utan även inkluderar det som patienten eller den närstående kan göra själv alla de dagar de inte är i vården. Det är särskilt viktigt för den stora grupp människor som lever med långvariga sjukdomar. Knappt hälften av befolkningen lever med en kronisk sjukdom eller långvariga tillstånd och 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna riktas till dessa grupper (Vårdanalys 2014a).För att så många som möjligt ska kunna vara medskapare i sin vård krävs att de som har svårare att göra sin röst hörd, till exempel personer med bristande kunskaper i svenska eller olika typer av funktionsnedsättningar, får anpassat stöd för att kunna vara delaktiga. Här behövs sannolikt nya metoder och arbetssätt. Det är även viktigt att vårdpersonalen är lyhörd för dem som inte vill eller kan vara delaktiga i sin vård, och hellre överlämnar olika beslut till vården. I ett personcentrerat hälso- och sjukvårdssystem har patienten tillgång till journalinformation och information om sin sjukdom, men kan även själv bidra med information. Exempelvis kan patienten rapportera in värden och beskrivningar av symptom, samt sina mål och preferenser. I dag är det möjligt för patienter att läsa viss information ur sina journaler på nätet, men mängden information varierar över landet (Vårdguiden 1177 2018a).  



Förändringsbehov
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Det finns behov av förbättrad samordning av hälso- och sjukvården och omsorgen utifrån patienternas perspektiv (Vårdanalys 2017e). Det innebär att gå från att endast behandla enskilda kroppsdelar och diagnoser separat till att också samordna vården utifrån ett helhetsperspektiv. Det handlar till exempel om att samordna insatser från olika vårdgivare men också med den kommunala omsorgen. I dag kan it-stöd som inte kan ge relevant information från olika vårdgivare, bristande kännedom om andra verksamheters uppdrag liksom administrativa och budgetmässiga gränser, vara hinder för samordning. I ett personcentrerat hälso- och sjukvårdsystem finns det rutiner och verktyg för samordning och informationsöverföring mellan olika verksamheter. De säkerställer att patienten inte gång på gång behöver upprepa sin berättelse, få motstridiga besked från olika vårdgivare eller vårdpersonal, eller själv måste ta huvudansvaret för att samordna sin vård. Viktiga verktyg i ett sådant system är att kunna dela information över verksamhets- och organisationsgränser så att informationen följer patienten, samtidigt som man tar hänsyn till patientens integritet.Ett helhetsperspektiv innebär även att ta hänsyn till personens hela hälsosituation, nätverk och behov. Det innebär att vårdpersonalen även behöver se till icke-medicinska behov och värden när det är viktigt för patienten, exempelvis psykologiska, andliga eller sociala behov. Det kan till exempel handla om att ta patientens oro på allvar, se till att patienten får svar på alla sina frågor eller att inkludera närstående i vården. 



Förändringsbehov
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I ett personcentrerat hälso- och sjukvårdsystem används och värderas vetenskap och beprövad erfarenhet samt medicinska riktlinjer för att säkerställa bästa möjliga vård. Samtidigt behöver helhetsbedömningar göras utifrån patientens behov, preferenser och resurser som sedan vägs ihop till beslut om vård och behandling (se avsnitt 3.1).Det innebär att det inte finns en färdig lösning för alla patienter med samma diagnos utan en möjlighet att anpassa vården efter patientens behov och preferenser, utan att göra avkall på krav på vetenskap och evidens. Patienter har även rätt att avstå från vård, och detta gäller oavsett om läkare tycker att en behandling är påkallad. I den svenska vården är samtycke grundläggande för den vård och behandling som ges (bortsett från tvångsvård) (5 kap. 1 § HSL).Hälso- och sjukvården kan även behöva göra anpassningar utifrån befolkningens behov och förutsättningar. En vårdcentral i ett område där många personer har begränsade svenskkunskaper kan till exempel behöva anpassa sina bokningssystem så att det är möjligt att boka tid direkt på vårdcentralen, eller erbjuda drop-in tider. Individanpassning kan även innebära att de sätt som finns för att kontakta och möta vården varierar och kan anpassas utifrån patientens behov. I dag är det exempelvis vanligt att det endast går att nå sin läkare eller sjuksköterska vid vissa begränsade telefontider, då det kan vara lång kö och svårt att komma fram. Vården har också ett stort fokus på fysiska besök, trots att vissa av dem skulle kunna ersättas av olika digitala vårdtjänster som kan skapa tillgänglighet och trygghet för patienten. I ett personcentrerat hälso- och sjukvårdssystem finns flera olika sätt att nå vården och olika typer av digitala tjänster, till exempel e-post, chattfunktioner eller videosamtal. Fokus ligger inte på att patienten alltid måste ha ett fysiskt möte med vården, utan att det är relationen och möjligheten att komma i kontakt med vården som skapar trygghet och kontinuitet för patienten.



Förändringsbehov



Förändringsbehov

• Styrning och ledning bör i större 
utsträckning 
– ha ett användarfokus
– baseras på kunskap kring 

patienters behov, erfarenheter 
och preferenser

• Stor potential i ökad 
patientmedverkan i utvecklingsarbete

• Medarbetarnas delaktighet och 
engagemang är en central resurs 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Styrning och ledning bör gå från organisations- till användarfokusDagens hälso- och sjukvård är främst organiserad utifrån de medicinska specialiteterna och indelningen i olika vårdprofessioner. Systemen och tjänsterna har designats utifrån vårdens logik och organisation, snarare än utifrån patientens behov och perspektiv. Ofta får patienter med behov av insatser från olika kompetenser och funktioner själva ta sig runt i systemet och besöka olika verksamheter, snarare än att rätt kompetens samlas kring patienten. Vårdens organisationsfokus och det företräde som har givits den professionella kunskapen har resulterat i att vården ibland gör antaganden om vad patienter vill och behöver, utan att undersöka det. Det kan gälla både patientens egen vård och vårdens utvecklingsarbete. Internationella forskningsstudier har visat att vad patienter föredrar kan skilja sig markant från vad läkare tror att patienter föredrar. Patienter väljer dessutom ofta en annan, eller ingen, behandling när de blir mer välinformerade om den potentiella nyttan och riskerna (Mulley m.fl. 2012). Enkätstudier pekar även på att endast en fjärdedel av patienter i Sverige med långvariga sjukdomar har diskuterat huvudsakliga mål eller prioriteringar i sin vård med vårdpersonal, vilket är lägst bland de europeiska- och nordamerikanska länder som deltog i undersökningen (Vårdanalys 2016c). Patientmedverkan i vårdens interna utvecklingsarbete Enkätstudier bland verksamhetschefer i vården visar att chefer i hög grad anger interna faktorer, till exempel den egna organisationens funktion och personal- eller arbetsmiljöproblem, som drivkrafter i vårdens utvecklingsarbete och att dessa områden prioriteras. Att tillvarata patienters upplevelser genom att involvera dem i förbättringsarbeten anges som en stor potential. Ändå har chefer bara i liten utsträckning lagt tid och resurser på det. Chefer anger även att de inte har data för att kunna mäta om ett utvecklingsarbete där patienter involverats varit framgångsrikt (Vårdanalys 2016b). I ett personcentrerat hälso- och sjukvårdsystem präglas styrning och ledning av ett användarfokus. Det innebär att man på olika nivåer i systemet har metoder för att få kunskap om patienters behov, erfarenheter och preferenser, samt arbetssätt och rutiner för hur kunskapen ska inkluderas i styrning och ledning. Exempelvis finns etablerade metoder för att involvera patienter och närstående eller deras representanter på olika nivåer i systemet; som patientrepresentanter i ledningsgrupper, i patient- och brukarråd, som patienter i kliniska förbättringsteam eller patienter som coacher och samordnare (Lind 2014 ). Patienternas erfarenheter och patientrapporterade resultat kan också mätas och följas upp genom kvantitativa mått som PROM och PREM (se avsnitt 4.7). Patienter och närstående kan även vara medskapande i utformningen av uppföljning, till exempel när nya mått ska tas fram, där de kan ha andra perspektiv på vad som är viktigt att följa upp.  Medarbetarnas engagemang är en central resurs En personcentrerad vård kräver även nya kunskaper, förmågor och kompetenser hos chefer och medarbetare i vården (antologin kap. 4). För att kompetensutveckling inom personcentrering ska leda till förändringar i praktiken behöver chefer inom hälso- och sjukvården stödja sina medarbetare och se till att de får möjlighet till delaktighet i utvecklingen. Medarbetares engagemang, kunskap och idéer är centrala resurser i arbetet med att öka personcentreringen i vården. Enkätstudier till sjuksköterskor och undersköterskor inom demensvården där ett personcentrerat arbetssätt har använts visar att personalen upplever lägre påfrestning och samvetsstress, samt att de är mer nöjda och upplever ett förbättrat psykosocialt stöd (Sjögren m.fl. 2015). 



Använd perspektivskiften i ert 
utvecklingsarbete!
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Använd ramverket i ert utvecklingsarbete!Exempel på frågor att ställa sig under utvecklingsarbetet med personcentrering Hur kan vi öka medskapande i vården? I vårdmötet Har vi inom vår verksamhet arbetssätt för att:ta reda på och dokumentera vad patienten har för behov och preferenser kring sin vård?undersöka patientens resurser och vad hen tillsammans med sina närstående kan göra själva för att må så bra som möjligt? Har vi anpassade arbetssätt för att personer med särskilda behov ska kunna vara medskapande? Har patienter tillgång till rätt information och kan de på ett enkelt sätt bidra med information om sin vård och hälsa? Har vi data som kan beskriva resultatet av de förändringar vi önskar?  På organisations- och systemnivå Vilka metoder har vi för att få kunskap om patienters och närståendes erfarenheter, och om vad som är betydelsefullt för dem i vården? Används den kunskapen i styrning och ledning och i vårdens utvecklings- och förbättringsarbete? Har vi data som kan beskriva resultatet av de förändringar vi önskar? Hur kan vi bidra till att vården upplevs som en helhet för patienten?Har vi kunskap kring vilka samordningsbehov olika patienter och patientgrupper har?Finns det områden och patientgrupper för vilka samordningen brister - Varför? Finns det områden och patientgrupper där samordningen fungerar bra - Varför? Vilka rutiner och verktyg för samordning och informationsöverföring mellan olika verksamheter finns? Hur kan de utvecklas?Vad skapar goda förutsättningar för samverkan mellan olika verksamheter, organisationer och huvudmän? Har vi data som kan beskriva resultatet av de förändringar vi önskar?Hur kan vi bidra till en mer individanpassad vård?På vilka sätt vill olika patienter kommunicera med vården, i olika situationer? På vilket sätt kan vi använda digitalisering för att skapa relation och kontinuitet?Hur säkerställer vi att det finns olika vägar in i vården för patienter med olika behov?Har vi data som kan beskriva resultatet av de förändringar vi önskar?



Personcentrerad hälso- och sjukvård – vad och varför?

Innehåll

Strategier för att göra vården mer personcentrerad

Utgångspunkter som stöd i utvecklingsarbetet 

Flera områden att fokusera på för en mer personcentrerad vård 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ej rekommendationer utan snarare ett anta områden att fokusera på i utvecklingsarbetet. 



 Vårdmöten och kontakter behöver i större utsträckning präglas av medskapande

 Personcentrering behöver prägla alla delar av patientens vårdprocess

 Alla nivåer behöver skapa förutsättningar för personcentrering

 Personcentrering behöver vara en utgångspunkt för styrning och ledning 

 Det behövs bättre förutsättningar för kontinuitet och samordning 

 Grundutbildningar och fortbildning behöver anpassas till en mer personcentrerad vård

 Patienter och närstående behöver involveras på olika sätt i utvecklingsarbetet 

 Vårdens uppföljning behöver ha ett tydligare patient- och befolkningsperspektiv

 Det behövs mer kunskap om personcentrering.

Viktiga områden att fokusera på för en mer personcentrerad vård 
i Sverige 
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MKt på vårdgolv, olika nivåer i hsvsystemt – i landstingen – regereingen och myndigheter kan stödja utvecklingen men inte pekat ut konkreta rekommendationer för det här är inte fokus i rapporten. Under varje punkt finns det sedan exempel på och beskrivningar vad det kan vara  Tex att vårdpersonal undersöker vilka preferens patienten, och vad som är viktigt för patienten, samt att man samtalar om vad patientens har för egna resurser och förmågor för att stärka sin hälsa Tex hur information från hälso- och sjukvården utformas om hur och var man söker vård samt till exempel utformning av lokaler, så att det är lätt för patienten att hitta rätt och så att enskilda samtal går att föra- Ett personcentrerat förhållningssätt bör alltså inte bara gälla själva mötet Tex att chefer och ledare från högsta ledningsnivå till verksamhetsnivå kommunicerar vikten av att ha ett personcentrerat förhållningssätt, samt efterfrågar och följer upp utvecklingsinitiativ för personcentrering, säkerställa att stödstrukturer och verktyg i vården, till exempel it-system, ersättningssystem och ledarskapsutbildningar ger förutsättningar för ett personcentrerat förhållningssätt. Men även följa upp hur samordningen mellan olika verksamheter och organisationer fungerar ur ett patientperspektiv SAMT se över möjligheten att inkludera undervisningsmoment om personcentrering i vårdprofessionernas utbildningar. Tex ta fram strategier och arbetssätt för hur patienter, närstående och deras representanter kan vara medskapande på olika nivåer och i olika syften tas fram Tex utveckla och använda mätmetoder som visar på hur vården fungerar ur ett patientperspektiv över olika organisatoriska gränser, och bättre speglar patienternas egna behov och målTex vad som är effektiva strategier på vårdmötes-, organisations- och systemnivå för att bidra till en mer personcentrerad vård, och vilka effekter som arbetet med personcentrering har på medicinska resultat, resultat som rör till exempel jämlikhet, effektivitet, resursanvändning och personalens arbetsmiljö



Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

registrator@vardanalys.se

www.vardanalys.se

@vardanalys

Kajsa Westling
kajsa.westling@vardanalys.se
08-690 41 60 

mailto:kajsa.westling@vardanalys.se

	Från mottagare till medskapare
	Innehåll
	Studier har visat att vissa aspekter av personcentrering är svaga områden för den svenska hälso- och sjukvården
	Vårdanalys har tagit initiativ till en forskningsantologi och utifrån den tagit fram en svensk rapport om personcentrering 
	I antologin konstateras att kunskapen om hur man skapar förutsättningar på systemnivå för en personcentrerad vård är begränsad�
	Personcentrering är ett förhållningssätt för hälso- och sjukvården – inte en styrmodell 
	Personcentrering ur ett patientperspektiv
	Sjukvården – en av flera aktörer i en personcentrerad vård
	Personcentrering: Medel, mål eller rättighet?
	Bildnummer 10
	Innehåll
	Sex strategier som används för att göra vården mer personcentrerad – i rapporterna sammanfattas forskningsläget kring dessa strategier
	Behandla patienten som en person med respekt för hens behov, preferenser och resurser
	Arbeta tillsammans med invånarna i utformningen av hälso- och sjukvården
	Innehåll
	Utgångspunkter för utvecklingsarbete för en mer personcentrerad vård
	Målbild: Personcentrering ur ett patientperspektiv
	Förändringsbehov
	Förändringsbehov
	Förändringsbehov
	Förändringsbehov
	Förändringsbehov
	Använd perspektivskiften i ert utvecklingsarbete!
	Innehåll
	Viktiga områden att fokusera på för en mer personcentrerad vård �i Sverige 
	Bildnummer 26

