
Nära vård i sjukvårdsregionen 
- Varför omställning till nära vård?

- Rörelse i alla län
- Nätverket

- Att leda komplexa system
- Diskussion





Nära vård i Örebro län

2018-2019 2020 2021 2022 2023
• Samverkan vid 

utskrivning

• Mobila närsjukvårdsteam

• Målbild för Hälso- och 
sjukvården 2030

• Samordningsfunktioner 
för omställningen

• PANDEMI

• Förstärkt samverkan

• Vårdcentralernas 
Digitala mottagning

• Ny hälso- och 
sjukvårdsorganisation

• Handlingsplan ökad 
delaktighet och 
kontinuitet

• Framtagande av 
länsgemensam målbild 
Nära vård

• Länsgemensam målbild 
beslutad

• Arbete med färdplan

• Äldrevårdsöverläkare

• Samlat omhänder-
tagande psykisk ohälsa 
barn o unga

• Länsgemensam färdplan

• Överenskommelse 
sjukvård i hemmet

• Länsgemensam
Kompetensförsörjningsplan

• Mellanvårdsformer och 
mobil sjukvård

• Samlat omhändertagande 
psykisk ohälsa vuxna



2018-2019 2020 2021 2022
• Relationsskapande i länet 

påbörjas

• Kick off i länet
Högsta tjänstemannanivå 
i region kommuner och 
politik samlas. Grund 
läggs för målbild och 
målområden

• Ny Hälso- och 
sjukvårdsorganisation

• Målbild beslutad

• Program Nära vård lanseras
- Under sjukvårdsområde 
Nära vård
- Tre målområden
- Fyra noder
- Programsamordnare och 
programledning

• Programmet tar form
- Omfattande länsdialog
- 9 projektstarter, 3 förstudier
- Fokus på utökad mobilitet
- Processledare kommuner

• Kommunikationssatsningar

• Omfattande 
informationssatsningar

• Ökar samverkansaktiviteter 
inom regionen
- Pandemin ger positiva 
effekter på samverkan

• Testa nya arbetssätt och start av 
nya verksamheter
- mobila team för vuxna och barn
- Äldrepsykiatri
- Mottagning för tidiga insatser

• Informationssatsningar, dialoger 
och kommunikationsarbete

• Ny Hälso- och sjukvårdsdirektör

• Färdplansarbete i länet

• Hela hälso- och sjukvårdens 
omställning

2023 >
• Programmet flyttas

• Utvärdering och uppföljning

• Tydlig inriktning mot Nära vård i 
förvaltningsplan HSF och 
verksamhetsplaner

• Nya aktiviteter för hela HSV
- Utökad avancerad hemsjukvård
- Mobil läkarenhet dagtid

• Sammanhållen journal i länet

• Tillsammans, uppströms…

Nära vård i Västmanland

Förberedande, uppbyggnad Testa, kommunicera, riktning Framåt tillsammans >>Struktur, formerRelationsskapande >>





God och Nära 
vård, hälsa & 
omsorg i Värmland

2019 2020 2021 2022
• Uppdrag formas för 

en samordningsgrupp för 
Nära vård i länet och 
medlemmar utses

• Samverkansstrukturer finns 
i länet

• Arbete med ex mobila team 
är igång

• Struktur och uppdrag formas för 
samordningsgruppen och 
dess styrgrupp och möten drar 
igång.

• Pandemi....

• Stärkt samverkan

• Omstart med samordningsgrupp

• Uppdrag formas för politisk 
referensgrupp nära vård

• Ex öppnas länets digitala 
vårdcentral

• Kick-off för målbildsarbetet 

• Samverkan med Hälsolab & CTF 
(centrum för tjänsteforskning)

• Enkäter och fokusveckor

• Samarbete med 
kommunikationsbyrå

• Många workshops och dialoger. 
Totalt med ca 2000 personer.

• Ex startar digital hälsocoach

• Målbild klar

• Målbilden beslutad i samtliga 
kommuner och i regionen

• Utökat uppdrag att ta fram färdplan

• Många dialoger och workshops

• Verktyg och arbetsmaterial, symbol, 
PP-mallar och dialogkort tas fram

• Länsgemensam överenskommelse 
vårdcentraler och kommuner

• Ex pilot digital hjärtsvikts-
mottagning med hemmonitorering

• Färdplan på synpunktsrunda

Framtid
• Uppföljning som följer invånaren 

och visar värdet vi skapar som 
helhet men också hur olika delar 
och insatser påverkar varandra.

• Gemensam systemledning

• Länsgemensamma processer

• Gemensam plan för primärvård

• Mer proaktivitet, mobilitet och 
digitala lösningar



Nära vård i Sörmland
2019 2021 2023 2027 2035

Gemensamma
satsningar

Förutsättningar
och framgångs-
faktorer

Fokusområden
2023-2027 
• Personcentrering
• Hälsofrämjande-

förebyggande

Målbild
• Tillsammans
• Nära-
• God hälsa, vård och 

omsorg

Indikatorer

Doktorand 
Projekt



Effektiv och nära vård i Uppsala län

2017-2018 2019-2020 2021-2022 2023-2025

• Strategi för 
närvårds-
samverkan

• Primärvårdens roll

• Effektiv och nära 
vård 2030 -
målbilden

• Strategi Psykisk hälsa

• Fördjupade utredningar

• Beslut i kommunerna

• Tester i mindre skala 

• Modellverksamheter
- Geografiskt 

hälsouppdrag

- Äldremottagningar

- Stegvis vård psykisk 
hälsa

- Vårdcentrum

• Övergripande - Behov, 
utbud, uppföljning, analys

• Breddinförande
• Äldremottagningar

• Geografiskt hälsouppdrag

• Stegvis vård psykisk hälsa

• 1177 Direkt

• Närmottagningar

• Riktade hälsosamtal

• Samordnad vård hemma

• 4 vårdcentrum

2026-2030
• 3 nya vårdcentrum

• Patientkontrakt

• Egenmonitorering

• ?

https://streamio.com/c/effektiv_och_nara
_vard_2030/v/60dab71e6f8d8d6c76000003

Pandemi 
pågår

https://streamio.com/c/effektiv_och_nara_vard_2030/v/60dab71e6f8d8d6c76000003




Nätverket
Varför?

• Erfarenhetsutbyte

• Relationer

Teman/frågeställningar vi tagit upp

• Aktuellt läge nationellt och i respektive Region

• Digitalisering

• Erfarenheter från pandemin

• Uppföljning

• Kommunikation

Vad ser vi ytterligare framåt?

• Kompetensförsörjning

• Ledning och styrning i samverkan

• ….....................
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Ledarskapet och komplexiteten

Att driva en förändring i en så stor verksamhet 
som hälso- och sjukvården och omsorgen, med 
flera huvudmän, olika förutsättningar i olika 
delar av landet, många professioner och andra 
aktörer är att driva en omställning i komplexitet. 
Det är oförutsägbart och dynamiskt och det går 
sällan att planera exakt hur processen ska gå till.

Klara Palmberg Broryd

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/attdrivaomstallningentillnaravard.34945.html

teknologie doktor i komplexitet 
civilingenjör & forskare

affilierad forskare House of Innovation,
Handelshögskolan i Stockholm

”

https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/attdrivaomstallningentillnaravard.34945.html




Klara Palmberg Broryd, forskare och teknologie doktor i komplexitet

Ex kommun

Ex region

Ex kommun

SYSTEM
LEDNING





Systemledning Verksamhet

Uppgift:
Skapa förutsättningar
för omställningen

Uppgift:
Att med 
handlingsutrymme 
genomföra förändringar 
som möjliggör 
omställningen

Behov för att 
lyckas?

Behov för att 
lyckas?

Sätta riktning 
och mål

Följa upp 
omställningen

Reflektera kring 
omställningen





UppföljningMål

Den gemensamma 
målsättningen

Gemensam reflektion 
kring hur det går och 
om vi gör rätt saker

Handlingsutrymme i genomförande



Att leda förändring i komplexa system – politikens viktiga roll



Vilken är din viktigaste uppgift som ledare i 
omställningen till nära vård?



Gemensam dialog vid borden:

Vilken är din viktigaste uppgift som ledare i 
omställningen till nära vård?



Vilken är din viktigaste uppgift som ledare i omställningen till nära vård?



www.svnuppsalaorebro.se

Sjukvårdsregion
Mellansverige

Tack!
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