Vi utforskar nya sätt att ta fram policy som
utgår från invånarnas behov och resurser
och som hänger ihop från individ- och
mikronivå till makronivå

Hälsolabb är en
samverkan mellan fyra
partners
• …som tillsammans med kommuner och regioner
bygger upp en arena för samskapande och utveckling
av nya arbetssätt och lärdomar kopplade till komplexa
utmaningar i omställningen till en Nära vård.
• Arbetet fokuserar på görande men också på
utveckling av styrning och ledning, policy och kultur
som kan stödja omställningen.
• Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och
kommuner i omställningen till en Nära vård

Hälsolabb har testat nya sätt att ta fram policy i ett
samarbete med statliga Samsjuklighetsutredningen
Samarbete i tre steg:
Steg 1 – Ta fram målbilder
tillsammans med personer med
egen erfarenhet av samsjuklighet
och dess närstående
Steg 2 – Diskutera och analysera
konsekvenser av målbilden för
styrning, ledning och organisation
med kommuner och regioner
Samsjuklighetsutredningen (S
2020:08) har regeringens uppdrag
att ta fram förslag på hur vård och
omsorg för personer med psykisk
ohälsa och missbruk eller beroende
ska bli mer samordnad,
behovsanpassad och
personcentrerad.

Steg 3 – Testa utredningens förslag
genom prototyper tillsammans med
egenerfarna och närstående,
representanter från verksamheter
och chefer och ledare

Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv
Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk

Bli lyssnad på, få förståelse och bli
behandlad med samma respekt som andra

Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i
kontakt med och som är tillgänglig när jag
behöver den

Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min
situation och ha inflytande över min vård
och omsorg

Tillgång till fungerande behandling och
möjlighet att välja utifrån det som passar
mig

En fungerande vardag och ett meningsfullt
sammanhang

Stöd och vård som hänger ihop som en
helhet

En person som jag kan lita på och som följer
med i hela processen

Inte bli utestängd från stöd och vård och få
hjälp med både beroende och psykisk ohälsa

Att vården och omsorgen lyssnar på,
involverar och ger stöd till mitt nätverk

Vi har testat nya sätt att ta fram policy - samarbete med
Samsjuklighetsutredningen
Samarbete i tre steg:
Steg 1 – Ta fram en målbild
tillsammans med
erfarenhetsexperter
Steg 2 – Diskutera och
analysera konsekvenser av
målbilden för styrning, ledning
och organisation med
kommuner och regioner

Steg 3 – Testa utredningens
förslag genom prototyper

INSIKTER
Hinder för att nå målbilderna

A Det organisatoriska perspektivet dominerar

A Kortsiktig ekonomisk styrning med fokus
på enskilda organisationer och insatser

B Eldsjälar som jobbar runt
systemet riskerar att dölja
strukturhinder

C Fokus på symptom och diagnoser
snarare än individens egna berättelse
och behov

D Stark stigmatisering påverkar förhållningssätt
gentemot målgruppen

B Vårt fragmentiserade system

C Reaktivt förhållningsätt
där vi inte resursätter
och organiserar för ett
förebyggande arbete

manifesteras extra tydligt för
dessa ”extremanvändare"

D Lagstiftning, uppföljning
och kortsiktiga nationella
satsningar som hindrar

INSIKTER
Möjligheter för att nå målbilderna

Skapa förutsättningar att hjälpa flera lokalt
- målgruppen har svårt att resa längre
avstånd, t.ex. in till den större staden

Kartläggning av verksamheter
inom ett län och kontaktkarta för
vart man kan vända sig

Samverkan

Tillgänglighet

Det behövs skapas fysiska platser
där dessa individer kan få hjälp

Vi behöver skapa
en väg in

Det krävs organisatoriska
och ekonomiska
förutsättningar för
lösningar i
mellanrummen, t.ex.
samordningsförbund

Önskan om integrerade mottagningar
där de yrkesroller och resurser som
behövs runt målgruppen finns placerade

Arbetet med Nära vård en
möjlighet att fördjupa
samverkan och ta tag i frågan
Att jobba med egenerfarnas
berättelser skapar incitament
för nödvändig förändring

En rörelse mot
Nära vård

Viljan till förändring
finns på flera nivåer

Det finns upparbetade
samarbetsformer som
kan aktiveras

Det finns en ökad insikt kring behovet
av ett mer förebyggande arbete

Samverkansstrukturer som
fungerar i praktiken

Incitament som
stärker samverkan
Det finns insikter kring bristen på ett personcentrerat
förhållningsätt, och önskan om att t.ex. arbeta mer med
tjänstedesign för att förstå brukarna

Vi testar nya sätt att ta fram policy - samarbete med
Samsjuklighetsutredningen
Samarbete i tre steg:
Steg 1 – Ta fram en målbild
tillsammans med
erfarenhetsexperter
Steg 2 – Diskutera och analysera
konsekvenser av målbilden för
styrning, ledning och
organisation med kommuner
och regioner

Steg 3 – Testa utredningens
förslag genom prototyper

På vilket sätt ser du
att lagförslaget leder mot
målbilderna? Hur leder det
inte mot målbilderna?

Lagförslag

# Lagförslag del 1

# Lagförslag del 2

En huvudman, regionerna, blir
ensamt ansvarig för behandling.
Förtydligande av roller

Säkerställa samverkan mellan parterna.
Samordnade insatser inom bl.a, sociala insatser,
fungerande vardag och psykiatriska insatser

Vad tänker du
om lagförslag
1 och 2?

Underlättar
lagförslaget
samverkan?

Vilka är de största
hindren/farhågorna
med lagförslaget?

Vilka möjligheter
innebär lagförslaget?

Lagförslag 2 - Hur skulle
en sån verksamhet
fungera/organiseras?

Vilka förändringar
skulle du vilja se i
lagförslaget?

Samarbetet med
Äldreomsorgslagsutredningen

Intervjuer och workshops i
kommuner och regioner för
att sätta invånarens
identifierade
värdeskapande i en
organisatorisk kontext

”Vidareutveckling av
Värde för vem?”rapporten

Analys och
sammanställning

En användardriven omsorgsplan
Områden

värden
Invånare

Mål

erbjudande

Organisation

Riktlinjer

mål

Ett designdrivet arbete i tre steg
Steg 1: Användardrivet värdeskapande och formulering av mål
Tillsammans med
brukare, anhöriga
samt patient- och
brukarföreningar
definiera invånarens
värdeskapande
(områden) samt
tillhörande mål

värden
mål

Ett designdrivet arbete i tre steg
Steg 2: Validering och komplettering med verksamheten

Tillsammans med professioner
och chefer validera och
komplettera identifierade värden
och mål.
-

Vem/vilka ska en nationell omsorgsplan rikta sig till?
Hur ska den bäst bli ett stöd?

värden
mål

Ett designdrivet arbete i tre steg
Steg 3: Analys, validering och komplettering, uppföljning och
tillsyn

Tillsammans med styrnings-,
lednings- och uppföljningsfunktioner,
tillsynsmyndigheter samt brukar- och
anhörigrepresentanter validera och
komplettera helheten

värden
mål

Vidareutveckling under våren
Tillsammans med kommuner och
regioner ta fram erbjudanden för ett
av de värdeskapande områden som
svarar upp mot användarnas mål
samt validera och komplettera
dessa med användare samt
tillsynsmyndigheter

erbjudande
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