
GOD OCH  NÄRA VÅRD



Leading Health Care är en akademisk tankesmedja för 
fördjupad dialog om framtidens hälsa, vård och omsorg. Vi 
erbjuder en plats där olika aktörer med olika intressen kan 

tala med varandra med fokus på ett gemensamt större 
perspektiv: att skapa värde för patienter och samhälle.



LHC:S FOKUSOMRÅDEN



EFFEKTER AV GOD OCH NÄRA VÅRD

• Rapporten Nära vård –
publicerad juni 2020.

• Ändamålslabb med cirka 15 
regioner och kommuner

• Lärdomar från utvärdering av 
nära vård, publicerad 2021

• Utvecklingsarbete i 
Västerbotten



NÄRA VÅRD

• Mycket pågår

• Många goda exempel

• En del går trögare än önskat

• Hur kommer vi vidare?

• Vad behövs för bättre utväxling?
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System/kontext
Aktörer, beroenden, 

konkurrens, stabilitet,
geografi

Målgrupp 
Komplexitet, demografi, 

variation, selektion

Input
Resurser, incitament, 
uppdragsutformning

Verksamhet
Utformning, scope, 

arbetsdelning 

Resultat
Produktivitet, kvalitet, 

ändamålsenlighet



Plan Do

CheckAct

Plan

GRUNDEN FÖR 

FÖRBÄTTRINGSARBETE



VILKA EFFEKTER HAR RAPPORTERATS?

• De flesta satsningar är “lyckade”

Men vi kan inte alltid svara på:

• När är de motiverade?

• För vilken grupp?

• Vad skall uppnås?

• Hur kan det räknas hem?



SYSTEMPERSPEKTIV
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• Styrning och 
implementering

• Samverkan mellan 
områden och projekt

• Process, hållbarhet 
och systemeffekter
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ANALYSENHET

• Utformning

– Kompetens inom data / information

– Kunna räkna och modellera

– Kunna svara på svåra frågor

• Uppdrag 

– Engångsfrågor – inte löpande uppföljning

– Snabba svar – helst dagar snarare än månader



ANALYSENHET

• Förslag på gruppsammansättning

• IT / data: en expert halvtid, en insamling / sammanställning 
heltid

• Beräkning: 2 controllers, en senior

• Konsekvensbedömning: 1-2 verksamhetsutvecklare, seniora

• Tillgång till jurist och avrop från övriga staber och 
organisationer



NÄRA VÅRD

• Det fattas fortfarande underlag!

• Fast i projektfällan?

• Ett av flera utvecklingsområden.



PROJEKTGRUPP LHC

• Jon.rognes@hhs.se , forskningsledare

• anna.krohwinkel@leadinghealthcare.se , forskningschef

• hans.winberg@leadinghealthcare.se , generalsekreterare
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