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Statusrapport om arbetet med personcentrerat 
arbetssätt hösten 2017 - 2018 

 

Sammanfattning 
Betydelsen av att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt framhålls i såväl 

budget för 2018 som i strategin för hälso- och sjukvårdens omställning: 

”När patienter görs delaktiga både i den egna vården och i vårdens fortsatta 

utveckling läggs grunden för en kvalitativ, patientsäker och effektiv vård. 

Involvering och delaktighet förstärks genom ett förhållningssätt där den 

individuella patientens behov, förmågor och resurser är utgångspunkt för vårdens 

aktiviteter och insatser. Arbetet med att införa personcentrerat arbetssätt inom 

Västra Götalandsregionen måste därför fortsätta.” 

 

Hösten 2015 beslutade koncernledningsgruppen för hälso- och sjukvård att inleda 

arbetet med att utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt i Västra Götalands-

regionen. Beslut om att fastställa en budget för det fortsatta arbetet togs av Hälso- 

och sjukvårdsstyrelsen 160128 och 170830 beslutades också om breddinförande 

för åren 2018-2019. 

 

Inriktning i arbetet 

Har varit att: 

1. Ge stöd för att införa ett personcentrerat arbetssätt i alla förvaltningar 

2. Öka lärandet i regionens verksamheter om personcentrerat arbetssätt 

3. Utveckla former för patientmedverkan 

4. Utveckla former för uppföljning 

5. Öka antalet verksamheter som påbörjar aktiviteter 

 

Under 2016 har ett grundläggande arbete bedrivits för att öka kunskapen i 

förvaltningarna om personcentrerat arbetssätt. Under året har handlingsplaner för 

genomförande tagits fram och styrgrupper har bildats i nästan alla verksamheter. 

Flera pilotverksamheter har påbörjats och fler är på väg att starta upp. Under 2016 

startade 19 enheter, vid 6 förvaltningar NU sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus, 

Skaraborgs sjukhus, Närhälsan, Alingsås lasarett och Kungälvs sjukhus. Vid dessa 
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enheter har kontinuerliga mätningar skett i varierande grad, av patienternas 

upplevelser av vården för att få fram uppföljningsdata som kan driva på i 

förbättringsarbetet. 

 

Under 2017 har ytterligare förvaltningar anslutit till arbetet, Sahlgrenska 

Universitetssjukhuset, Angereds närsjukhus, Frölunda specialistsjukhus, 

Habilitering & Hälsa och Folktandvården. I nuläget så har antalet avdelningar, 

mottagningar eller liknande som påbörjat arbetet ökat till ca 75 st. 

 

Under 2018 har de flesta förvaltningar utvecklat arbetet vidare. I nuläget har 

antalet verksamheter ökat till ca 100 st. 

 

Mål för år 2018 

- Öka antalet enheter som arbetar personcentrerat och öka 

kunskapen i förvaltningarna. 

- Bidra till att alla förvaltningar har en långsiktig handlingsplan, 

samt utvecklar strukturerade arbetssätt för att planera och 

systematiskt använda ett mer personcentrerat arbetssätt i vård för 

patienter med varierande sjukdomstillstånd och vårdbehov.  

- Patientens upplevelser av delaktighet och involvering ska öka. För 

att på ett enkelt sätt kunna följa utvecklingen av PCA 

rekommenderar vi att man följer vissa utvalda områden i Nationell 

patientenkät (NPE) 

 

Status mot mål 

- Antalet enheter ökar kontinuerligt, i nuläget ca 100 verksamheter 

- Arbetet pågår, nya arbetssätt utvecklas 

- Handlingsplan finns i 9 av 11 förvaltningar 

- Uppföljning med NPE vartannat år, detta är dock inte något exakt 

mått på personcentrering, ytterligare uppföljning görs lokalt i 

verksamheterna. 
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Lägesbeskrivning förvaltningarna hösten 2018 

Skaraborgs sjukhus 

Aktiviteter och insatser hösten 2017- 2018 

Kontinuerliga föreläsningar om personcentrering genomförs på introduktions-

dagar för nyanställda, under kliniskt basår för sjuksköterskor, utbildning för 

undersköterskor och skötare, internutbildning för sjuksköterskor inom psykiatri 

utan specialistutbildning, personcentrering under utbildning av cytostatika 

körkort, information för förstärkt yrkesintroduktion för undersköterskor på 

Skaraborgs sjukhus och information till ledningsgrupper inom 

verksamhetsområden. Under hösten har föreläsning om personcentrerat arbetssätt 

också genomförts och kommer ytterligare genomföras på den kommunala 

vuxenutbildningen för undersköterskor. 

Enkäten i Genombrott.nu används av några enheter som digitalt stöd i arbetet med 

patientupplevelser, exempelvis inom området delaktighet. 

Deltagande i den regionala konferensen om personcentrering i Göteborg med 

flertalet postrar och en föreläsning om arbetet med personcentrering på sjukhuset. 

Teamträff/öppen föreläsning med Hans-Inge Persson genomfördes under våren 

med god uppslutning. Föreläsningen filmades och finns på Skaraborgs sjukhus  

hemsida för att alla skall kunna ta del av den fortsatt. I samband med detta fick de 

enheter som kommit igång med arbetet boken Personcentrerad hälso och 

sjukvård – rapport från verkligheten. 

Ett samarbete mellan områdena personcentrering och hälsoorientering påbörjades 

under våren 2018 och fortsatt dialog/samarbete planeras. Projektledare för 

personcentrering ingår nu i HFS-nätverkets temagrupp Hälsofrämjande 

förhållningssätt            

Under våren 2018 skapades en dialog mellan arbetsgrupperna för Attraktiv 

arbetsplats och Personcentrering. Fördelarna med samarbetet är tydliga och en 

kontinuerlig dialog kommer att hållas. 

Flertalet medarbetare samlades och deltog i den digitala konferensen som SKL 

anordnade angående Vad är viktigt för dig. Anmälningar har redan kommit in till 

kommande konferens angående nära vård den 2 oktober. 

 

Presentationer har framförts på internationella konferenser: 

Johansson, Y., Kenne Sarenmalm, E., Böl, I. (2017). Hospital transition to 

person-centered care - a culture journey in practice. 30th World Congress on 

Advanced Nursing Practice September 04-06, 2017 | Edinburgh, Scotland 

 

Johansson, Y., Böl, I., Kenne Sarenmalm, E. (2018). Core values - A strategy to 

achieve person-centered care. 26th International Conference on Health and 

Promoting Hospitals and Health Services. Health promotion strategies to achieve 

reorientation of health services: evidence-based policies and practices. Bologna, 

Italy | June 6-8, 2018 

 

Ledningsgruppen för M3(Hud, Infektion, Njurmedicin, Kardiologi, Vårdhygien) 

har alla läst boken Personcentrerad hälso och sjukvård – rapport från 

verkligheten och Hans-Inge Persson är inbjuden till kardiologen under hösten 

2018 framför allt för att inspirera läkargruppen. 
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På en enhet har man jobbat fram ett feedback-kort för att kunna upprätthålla en 

god kultur i medarbetargruppen att ge varandra konstruktiv feedback istället för 

att prata om varandra. 

Whiteboardtavlor på patientrum för patientinformation har börjat användas på två 

enheter för att säkerställa patientdelaktighet under vårdtillfället. 

 

 

Kungälvs sjukhus 

På Kungälvs sjukhus går arbetet med PCA stadigt framåt. Arbetet följer samma struktur 

som tidigare med förändringsledare på 40 %, som samverkar med utsedda kontaktpersoner 

på respektive klinik och klinikledningar men som även finns tillgänglig för att stötta ute på 

enhetsnivå med utbildning av utbildare, planering, föreläsningar och handledning. 

 
Det stödmaterial som är framtaget regionalt ligger till grund för den modell för 

genomförande som vi arbetar med på Kungälv. Modellen visar på en process där vi 

inledningsvis arbetar med chefer/ledningsgrupp. Därefter startas utbildning för personalen 

som leder över i praktisk handling och ett utvecklingsarbete där medarbetarna är delaktiga 

och drivande i utvecklandet av nya rutiner och strukturer som stödjer arbetssättet.  

 

Varje klinik har sin egen genomförandeplan och lägger upp aktiviteter som passar deras 

verksamhet. Planering sker i samarbete mellan klinikens verksamhetsutvecklare (eller 

annan representant) och förändringsledare. Grunden för alla finns dock i 

genomförandemodellen. 

  

Styrning sker i samverkan med Ann Törnell, verksamhetschef på medicinkliniken, som är 

aktivitetsansvarig i sjukhusledningen för den prioriterade aktiviteten att utveckla arbetet 

med personcentrerat arbetssätt. Åsa Meland utvecklingschef, stödjer arbetet och vid behov 

sammankallas klinikövergripande grupper som kan bidra till att utveckla arbetet inför olika 

insatser. 

Aktiviteter och insatser hösten 2017 t o m augusti 2018 

 Fortsatt arbete på avd 8 (medicin) kring PCA och mobilisering. 

 Del II av undersköterskan & berättelsen på avd 7 och 8. 

 Studiecirklar på avd 5 och 6 (geriatrik/rehab), ledda av PCA-coacher. 

 Handledning av PCA-coacher avd 5 och 6. 

 Coachning chefsgruppen avd 5 och 6. 

 Införande av regelbunden reflektion kring PCA avd 5 och 6. 

 Litet test av att ha patient med på vårdkonferens avd 5. 

 Återkommande informations- och introduktionsmöten till olika personalgrupper 

och nyanställd personal inom geriatrik/rehabilitering. 

 

 Uppstartsarbete med klinikledning för kirurg/ortopedkliniken. 

 ”Att arbeta personcentrerat som chef”, två workshops för klinikledningen för 

kirurgi/ortopedi. 

 Utbildning för utbildare, PCA-coacher kirurgi/ortopedi. 

 Studiecirkel x 2 för gynekologiska mottagningen. 

 Introduktionsföreläsningar för kirurgmottagningen samt avd 1, 2, 3 kirurgi/ 

ortopedi. 
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 Samarbete inlett på psykiatriska kliniken, föreläsning på deras basutbildning 

 På sjukhusövergripande nivå har en förändring skett av melior mallen för 

ankomstsamtalet. Från månadsskiftet aug/sep -18 kommer sökorden ”patientens 

berättelse”, ”patientens resurser” och ”patientens förväntningar” vara bland de 

första sökorden i mallen. Detta är resultat av utvecklingsområden som identifierats 

av personal som har gått studiecirkel och som tillsammans med förändringsledare 

arbetat fram de nya sökorden. 

 Under vt -18 har ett stort utvecklingsarbete skett på Kungälv, som handlar om 

patientens process från akuten och till avdelning. Det är inte initierat utifrån 

personcentrering men har resulterat i förslag och uppstart av arbete för att få till en 

gemensam plan för/med patienten, som skall följa genom hela vårdtillfället.  

 Workshop för sjukhusledning. 

 Introduktion i PiR (patientsäkerhet i realtid) i verksamhetsutvecklargruppen, Anna 

Gyberg från SU. 

 PCA förändringsledare finns sedan vt -18 med i styr/arbetsgrupp för HFS 

(Hälsofrämjande sjukhus) 

 

Alingsås lasarett 

Alingsås lasarett arbetar utifrån en lokal handlingsplan för införande av 

Personcentrerat arbetssätt 2018-19 som antogs av ledningsgruppen på sjukhuset i 

november 2017 och som skall revideras årligen. Arbetet löper på i enlighet med 

handlingsplanen.  

På pilotavdelningen, medicinavdelning 7, där införandet av arbetssättet först 

startade har följande aktiviteter gjorts:  

 Ytterligare tvärprofessionella studiecirklar i PCA samt gemensam 

uppföljning för alla som gått studiecirkeln på avdelningen. Representanter 

från avdelningen har varit på regionens PCA-konferens och nätverksträffar 

om PCA. 

 Test av dokumentation av vård- och utskrivningsplan i två omgångar och 

utvärdering med och mellan testen revidering av vårdplanens formulering 

och avdelningens rutin. 

 Tagit fram välkomstblad för information och stöd till patienten till 

förberedelse inför ronden. 

 Börjat med daglig reflektion för att stärka teamsamarbetet och tydliggöra 

personcentreringen i vardagen.  

 Intensivvårdsavdelningen har under början av 2018 startat med test av 

vård- och utskrivningsplanen till de mest sjuka patienterna och deras 

närstående. Inför uppstarten genomfördes föreläsningar med reflektion 

kring PCA. Vid utvärderingen kunde man dock inte se att patienter eller 

närståendes delaktighet hade ökat. Avdelningen planerar nu istället att öka 

patienter och närståendes delaktighet genom att arbeta vidare med en 

kommunikationsapp. samt försöka utveckla den dagbok som används 

sedan tidigare. 

 På lasarettet pågår om och nybyggnation, och kopplat till denna driver 

sjukhuset ett stort utvecklingsprojekt för att utveckla arbetsformer för att 

kunna få full nytta av de nya lokalernas potential, FAAVVO (Framtidens 

Arbetssätt Akuta Vårdtillfällen på Vårdavdelning i samklang med 

Ombyggnation). Framtidens arbetssätt på Alingsås lasarett skall utgå från 
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personcentrerat arbetssätt.  Förändringsledarna har varit delaktiga i 

utformning och uppföljning inom delprojektet ”Arbetssätt generell 

vårdavdelning” som bl.a. testat förbättring av dokumentation/planering 

med stöd av sekreterare på kirurgavdelning.  

 

 Föreläsningar kring PCA har skett på följande avdelningar/enheter: 

Akutmottagningen, Medicinavdelning 5, Kirurgavdelning 6, Lasarettets 

rehabenhet, Bemanningsservice, Medicinklinikens ledning, nyanställda på 

lasarettet, lasarettets verksamhetsutvecklingsenhet samt lasarettets 

styrelse. 

 Workshop på lasarettets kvalitets- och utbildningsdagar (KUB) 

 Förändringsledare samverkar med lasarettets dokumentationsgrupp samt 

projektledare för lasarettet inför nya samverkanslagen, Trygg och effektiv 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  

NU sjukvården 

 Flertal Inspirationsföreläsningar på både avdelningsnivå som NU 

övergripande. Även extern föreläsare/ Anna Forsberg. 

 PCA på Utvecklingsdagar för många avdelningar- speciellt inom psykiatri. 

 Utbildning av PCA coacher. 30 stycken färdigutbildade och 24 stycken 

kommer att vara klara i november- vilket kommer att ge en total på 54 st 

under 2018. 

 PCA Coacher skall berätta om hur de lagt upp PCA arbetet för alla chefer 

inom kliniken på workshop UGV. 

 PCA coacher får tid på APT och möten på vissa avdelningar för att 

informera och hålla intresset uppe genom reflektion. 

 Processkartläggning av den diagnosneutrala vårdprocessen kopplat till 

PCA, vid flertalet workshops och projektgruppsmöten för 

UGV(uppgiftsväxling). Möten med 50- 60 personer per gång av blandande 

professioner, usk, ssk. Läkare, VC, OC, VEC. Vid mötena så har 

reflektionsstund skett utifrån PCA: hur vet vi att det vi gör 

(förändrat/flyttat) arbetssätt uppfyller patientens behov och förväntningar 

(delaktighet, information, påverkan och upplevelse)? 

 Beslutat projektdirektiv PCA/NU-sjukvården. 

 Regelbundna styrgruppsmöten PCA. 

 Tillsatt en delprojektledare per område (tre stycken) för stöd till 

Förändringsledare och avdelningar. 

 Arbete med de fyra delprocesserna från NU PCA projekt (Ankomstsamtal, 

rond, vårdplan, utskrivningssamtal) på vissa avdelningar under hösten 

2018.  

 Lärseminarie PCA-hålls en gång per år och är NU övergripande. 

 PCA spår på NU kvalitetsdag 2018. 

 PCA coacher hade hand om NU instagram kontot - tre inlägg per dag i sju 

dagar. 

 Avdelningar har börjat med PCA cirkel med stödmaterial PCA som 

struktur. 
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Habilitering & Hälsa 

 Presentation för Barn och Ungdomshabiliteringen i Lidköping. Information och 

diskussion. Vidare aktiviteter driver enhetschefen och medarbetare tillsammans. 

 Presentation för Habilitering och Hälsas styrelse. Information och diskussion. 

 Workshop för Habiliteringens enhetschefer, teori och praktik. Information, 

diskussion och smågruppsarbete med fokus på det personcentrerade ledarskapet. 

 Förvaltningen hade ca 10 representanter som var med och lyssnade på PCA-dagen 

1 dec. 

 Presentation på Habilitering och Hälsas Nobeldag. Politiker, enhetschefer, 

verksamhetsutvecklare, forskare och medarbetare var åhörare.  

 Presentation på Habiliteringens arbetsterapeuters yrkesutvecklardag. Information 

och diskussion. 

 Utvecklingsarbete, Hörselverksamhetens vårdprocess tillsammans med 

verksamhetsutvecklarna. Personcentreringen genomsyrar den nya processen. 

 Verksamhetsutvecklare och utbildare inom journalsystem var med på 

utvecklingsdag PCA Vårdplaner. 

 Påbörjad diskussion med studierektor inom förvaltningen kring hur vi kan få 

studenter delaktiga i att utvärdera hur personcentrerat vi arbetar samt se eventuella 

utvecklingsområden inom personcentrering. 

 Presentation Vuxenhabiliteringen Skövde. Information och diskussion. Vidare 

aktiviteter driver enhetschefen och medarbetare tillsammans. 

 Presentation och workshop för Vuxenhabiliteringen Vänersborg. Vidare aktiviteter 

driver enhetschefen och medarbetare tillsammans. 

 Presentation Barn och Ungdomshabiliteringen Kungälv. Information och 

diskussion. Vidare aktiviteter driver enhetschefen och medarbetare tillsammans. 

 Presentation Hörselverksamhetens barnteam, Skövde. Information och diskussion. 

Vidare aktiviteter driver enhetschefen och medarbetare tillsammans. 

 Presentation Vuxenhabiliteringen Göteborg. Information och diskussion.  

 

 Planerade aktiviteter under hösten 2018: 

 Vuxenhabiliteringen Göteborg, utbilda ”PCA-ambassadörer” som sedan kommer 

att hålla studiecirklar i sina team. 

 Presentation på Kvalitetskonferensen Habilitering 2018. 

 Presentation Barn och Ungdomshabiliteringen Skövde. Information och diskussion, 

oktober. Vidare aktiviteter driver enhetschefen och medarbetare tillsammans. 

 Presentation Barn och Ungdomshabiliteringen Vänersborg. Information och 

diskussion, november. Vidare aktiviteter driver enhetschefen och medarbetare 

tillsammans. 

 Föreläsning på Funka för livet-mässan i Borås i november. 

 Information och workshop till enhetschefer inom Hörsel- Syn- och 

Tolkverksamheten. 

 Diskussion med studierektor inom förvaltningen kring hur vi kan få studenter 

delaktiga i att utvärdera hur personcentrerat vi arbetar samt se eventuella 

utvecklingsområden inom personcentrering. 
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Närhälsan   

Från hösten 2017 har arbetet med PCA i Närhälsan börjat ta fart. I januari 2018 

bildades en styrgrupp som består av utvecklingschef, primärvårdschef för Rehab, 

primärvårdschef för barn- och ungdomsmedicin samt två primärvårdschefer för 

vårdcentraler. Det fanns även en tanke att knyta an till förvaltningens grupp för 

företagskultur. Vi kunde konstatera att vi till viss del arbetar med samma frågor 

och kommer att ha avstämningar allt eftersom. Styrgruppen beslutade att gå 

vidare med arbetsgruppens tanke om att utgå ifrån den nya lagstiftningen kring 

trygg och säker utskrivning för att sprida PCA inom organisationen. Tanken är att 

rikta de första insatserna mot vårdplaneringssjuksköterskor och sjuksköterskor/ 

distriktsköterskor som är en viktig del i vårdplaneringsprocessen.  

 

Arbetsgruppen har utifrån styrgruppsbeslutet träffat ledningsgrupperna i tre av 

Närhälsans vårdcentralsområden, V3, V4 och V5, vilka representerar Göteborg 

med kranskommuner och innefattar 44 vårdcentraler, samt ledningsgruppen för 

rehab, för att skapa intresse för att fördjupa personalens kunskap i och intresse för 

PCA.  

 

Arbetsgruppen har tagit fram ett utbildningsmaterial som i första hand kommer att 

rikta sig mot vårdplaneringssjuksköterskorna och där huvudfrågan som ska 

adresseras utifrån olika vinklar är Hur kan vi integrera PCA i SIP? Denna form av 

utbildning ingår som ett designprojekt inom utbildningen Kvalitetsdriven 

verksamhetsutveckling. 

 

Arbetsgruppen har även varit ute på enheter och träffat personalgrupper på t ex 

APT och utvecklingsdagar samt deltagit i två chefsseminariedagar som haft temat 

”Att leda förändringsarbete tillsammans”. 

 

Hisingens jourcentral har varit på studiebesök i Sörmland och utbytt erfarenheter 

kring arbetet med PCA. 

 

Representanter från arbetsgruppen har deltagit i SKL:s konferens 

”Patientkontraktet” och där knutit kontakt med andra landsting för att ta del av 

goda exempel och erfarenheter. 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Område 1 

 PCA uppstart har skett genom att två förändringsledare har utsetts varav 

en är kvalitetssamordnare/Utvecklingsenheten och en är 

verksamhetsutvecklare/Barnmedicin.  

 Verksamhetsutvecklargruppen har informerats och kommer att bli 

delaktiga i PCA aktiviteter inom det egna verksamhetsområdet 

 Verksamhetsutvecklarna deltar i föreläsning (17 april) anordnad av 

Regionalt nätverk PCA 

 Inventering (enkät) av personcentrerade aktiviteter ute i verksamheten 

genomförs under vecka 15 och 16 
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 Arbete med en vårdplan för barnsjukvården har påbörjats inom 

verksamhetsutvecklargruppen – nästa steg är att involvera Melior-

ansvariga sjuksköterskor. 

 I samband med workshopen den 22 maj startade en grupp inom Neonatal 

intensivvård med sitt PCA arbete för att göra föräldrarna mer delaktiga i 

vården.   

 Under workshopen deltog även verksamhetsutvecklare från Akutsjukvård 

och barnkirurgi samt Barnkardiologi.  

 Två av nio verksamhetsledningsgrupper har blivit informerade om PCA 

och det arbete som påbörjas nu i höst på alla enheter. 

 Övriga VLG planeras in för information under tidig höst. 

 Neurologi/BUP/Habilitering har bokat in ett informationsmöte med 

Psykos/MS för hela ledningsgruppen och KPO gruppen den 26 september. 

Ett tillfälle till ökad insikt i patientmötet.  

 Möte kring obstetrikens aktiviteter inom PCA – Obsterix kräver 

utarbetande av vårdplan. (går det??) för mammor med komplicerad 

graviditet. Hur personcentrerar vi förlossning/BB? Vi träffar de två 

verksamhetsutvecklarna tillsammans med Ingemar Blomqvist. 

 Möte med verksamhetsledning för Gynekologi är planerat den 5 

september.    

 Information om PCA (generellt) till all personal (storgrupp) inom Område 

1, den 11 oktober 14 – 16 i Tallen. 

 Kontinuerlig information på varje verksamhetsutvecklamöte (1g/mån). 

 

Område 2 

 Just nu pågår en inventering av PCA-aktiviteter på alla enheter. Vi passar 

på att inventera hälsofrämjande aktiviteter samtidigt. 

 Information om PCA på neuropsykiatrin som nu kommer att starta upp sitt 

arbete med att bli ännu mer personcentrerade. 

 Kirurgen gör en utbildningsinsats för att förbättra dokumentationen med 

hjälp av MGAÖ. 

 Inventering på området klar förutom ett VO. Fördjupad inventering 

planerad utifrån resultatet.  

 Andelen vårdtillfällen med vårdplan i slutenvården var i juli 66 % på 

området. Vissa VO har en ökning – några ligger still. 

 VO Kirurgi var närvarande på workshopen i maj och startar upp ett arbete 

i öppenvården. 

 MGAÖ har utvärderat sin omarbetade vårdplan slutenvård och lämnat in 

önskemål om små justeringar till Meliorförvaltningen.   

 

Område 3 

 Två avdelningar, 230 och 234 är utsedda sedan tidigare till 

pilotavdelningar av införande av PCA, dessa avdelningar är positiva till 

införande men har inte kommit igång än. Inom Medicin och akut så pågår 

en obligatorisk utbildningsaktivitet á 4 föreläsningar till alla vårdpersonal. 
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 Förändringledare har påbörjat en kartläggning av aktuella PCA aktiviteter 

inom området och planerar att främst arbeta med och via 

verksamhetutvecklargruppen inom området. 

 Har träffat alla utom två (an/op/iva och sterilteknik) 

verksamhetsutvecklare en och en i syfte att anpassa PCA till varje 

verksamhet. 

 Våren har varit fokuserad på att träffa verksamhetsutvecklare och bygga 

upp införande av PCA aktiviteter till hösten. 

 Stor uppslutning till workshop 180522 (20 personer) från område 3 – 

mycket positiv respons. 

 

Område 4 

 Arbetet inom område 4 går så sakteliga framåt. 

 Infektion kommer delta på uppstartsworkshop nu i maj. Inom reumatologi arbetar 

man med att se om det är möjligt att befintliga vårdplaner för unga vuxna kan 

inkorporeras i Melior istället för dagens pappersvariant. 

 Inom övriga verksamheter har en inventering gjorts. Tydligt att 

labverksamheterna har svårt att ta till sig tänket. 

 Två team från infektion deltog vid uppstartsworkshopen 

 Reumatologi har bokat in en föreläsning kring PCV till hösten där all 

personal är välkomna. 

 

Område 5 

 På område 5 använder vi verksamhetsutvecklarna som bas 

 Stående punkt på OKP 

 Diskussion om omr 5 inspirationseftermiddag med goda exempel  

 Inventering om hur långt VO har kommit i PCA 

 Anki och Katarina planerar att besöka VLG på omr (varit på Hud, Onkologi och 

Transplantation) 

 Anki och Katarina inbjudna till psoriasisteamets planeringsdag 

 Onkologen ÖV/SV ett team är igång sedan jan 2017 

 SSK på team 3 onkologen granskar journaler för att se om vårdplanen är 

personcentrerade  

 Anki varit i olika forum på onkologen 

 Transplantation ÖV har deltagit i WS, lämnat ut ”före-enkät” till patienter och 

kommer att starta studiecirkel 

 Avdelning 254, Dialys Mölndal har arbetat med studiecirkeln. 

 Transplantation startat med studiecirkel. Planeringsdag för all öppenvård i augusti. 

 Information på VLG Hud. 

 Information på psoriasisteamets planeringsdag i maj. 

 Planerar VLG (An/op IVA och plastiken efter sommaren) 

 Fyra team har deltagit i workshop 22/5-18 

 Avd 52, avd 53 samt mottagningen onk startar studiecirkel till hösten 

 Avd 52 har genomfört enkät PCA 

 Hud arbetar med att få in en egen vårdplansmall i melior samt har sedan tidigare 

infört personcentrerad rond 

 Avdelning 254, Dialys Mölndal, planerar att hålla utbildning under hösten i PCA 

(bokat in föreläsning med Psykiatri, psykos Mölndal) 
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 Kirurgi SS kommer att ha en studiecirkel för vårdenhetschefer & 

sektionsledare till hösten. 

 

Område 6 

 Inventering av aktiviteter vid införandet av PCA är gjord – ev. göras om till hösten. 

 Information och diskussioner i VU grupp  

 Planerat att VU föra ut på verksamheten med förändringsledarens hjälp. 

 Workshop för omr. 6, där de som startat parenterar, och de som inte startat 

ska bli inspirerade. (13/6) 

 Avd. 603 är igång och de som är ledande inom omr 6. TIVA, avd. 21, Palliativa 

enheten och medicinmottagningen (CEM) arbetar aktivt med PCA men 

dokumenterar inte i mallen för slutenvårdsplan ännu. 

 Workshop inspiration/uppstart med presentation från 4 verksamheter som arbetar 

med PCA. 

 Enkät från Workshop gav uppslag och önskemål inför det fortsatta införande.   

 En del verksamheter har bjudit in externa föreläsare, 

verksamhetsutvecklare och förändringsledare till utbildningsdagar, för att 

informera och inspirera om PCA till alla medarbetare. 

 

 

 

Angereds närsjukhus 

Höstterminen 2017 

Kirurg/ortopedmottagningen utarbetade en mall för det preoperativa samtalet, 

men på grund av svårigheter av den elektroniska journalen gick det inte att 

genomföra förändringen. 

Man hade även under våren arbeta med enkät systemet KEYFORCARE där 

patienter på mottagningen kunde via en IPAD svara på en enkät med 

personcentrerade frågor gällande besöket på mottagningen. 

Svarsfrekvensen var tidvis låg men gav en bild på hur mottagningen arbetar 

personcentrerat och hur man kunde arbeta med förbättringar. 

På diabetesmottagningen hade man tidigare under projekt genomarbetat en 

hälsoplan och denna användes relativt frekvent i besöket med patienten. 

Det fanns begränsningar med det elektroniska journalsystemet gällande 

dokumentationen av hälsoplanen vilket försvårade. 

 Även diabetesmottagningen arbetade med den personcentrerade enkäten från 

KEYFORCARE och resultatet från enkäten diskuterades. 

Möten mellan pilotmottagningarna och förändringsledaren har pågått regelbundet. 

Vi har då gått igenom nedanstående frågor. 

• Hur har vi arbetat med personcentrering sedan sist? 

• Har det Uppstått några problem gällande de planer som är 

utarbetade? 

• Hur kan vi fortsätta arbetet, förslag? 

I december deltog flertal av personal från pilotmottagningarna i en inspirerande 

konferens i personcentrerat arbetssätt i Göteborg. 

Våren terminen 2018 

Kirurg/ ortopedmottagningen var inte delaktiga inte längre i pilotprojektet och vi 

hade inga möten. 
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Diabetesmottagningen har en sjuksköterska som tilldelades ett ansvar för att 

fortsätta med införandet av hälsoplaner på mottagningen. 

Möten mellan förändringsledare och mottagningen fortsatte regelbundet enligt 

ovan och i samband med dessa möten genomfördes förändringar för att öka 

antalet skrivna hälsoplaner. 

Förändringen som gjorde bestod av att. 

1. Nydebuterade diabetespatienter fick efter första besöket med mallen 

med frågor i hälsoplanen för att i lugn och ro gå igenom dessa inför nästa besök. 

2. En rutin skapades var och hur man i den elektroniska journalen skall 

skriva och återfinna hälsoplanen. 

 

ENKÄTER 

Vidare så arbetade man inte längre med enkäter via KEYFORECARE utan en 

egen enkät i pappersformat skapades och delas ut en vecka under varje månad. 

Enkäten innehåller 5 frågor med inriktning mot personcentrering. Frågorna är 

tagna från patientenkäten som SKL använder sig av. Däremot är inte enkäten 

validerad. 

Svarsfrekvensen ökade frekvent jämfört med tidigare system.  

Svaren från enkäten diskuteras och planer för åtgärder planeras. 

 

CAFEDIALOG  

Vi har även under våren genomfört en café dialog under en förmiddag. Denna 

dialog inbjöd patienter på sjukhuset att berätta om hur de uppfattade om 

personalen på lyssnade på deras berättelse under besöket på mottagningen. 

Lärdomar av dialogens utförande och för att öka deltagande kommer diskuteras 

och planer för hur resultatet skall användas kommer att arbetas med nästa termin. 

FÖRLÄSNINGAR 

Vidare har en föreläsning i en serie av tre genomförts på nästan alla mottagningar. 

Föreläsningen som heter -Personcentrering på en kvart-, introducerar och ger en 

bild om vad personcentrering är för något. Syftet är att dels väcka tankar och 

intresse för ämnet men även få personalen att reflektera över bemötande, 

fördomar och hur delaktig vi låter patienten vara i sin egen vård. Föreläsningen 

genomförs i samarbete med en kollega på FOUU enheten. 

 

I övrigt har deltagandet i förändringsledare nätverket fortsatt med ett möte per 

månad. 

 

Planering höstterminen 2018 

 

Vi kommer under hösten fortsätta föreläsningarna i personcentrering på en kvart. 

En studiecirkel planeras att genomföras och denna kommer leda till att 

mottagningarna får själva lägga upp en plan för hur de kan införa och arbeta mer 

personcentrerat. 

Ett nätverk kommer att skapas på sjukhuset för den personal som blir 

mottagningens förändringsledare. Samordnare blir den lokala förändringsledaren. 

 

Ytterligare en Café dialog genomförs under hösten och enkäter till patienten på 

diabetesmottagningen kommer delas ut under en vecka/månad 

Resultatet kommer arbetas med och presenteras för ledningsgruppen. 
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Eventuellt kan ytterligare någon/några mottagningar börja med att lämna ut 

enkäten för att genom detta öka medvetenheten om det personcentrerade 

arbetssättet. 

Uppföljningsaktiviteter 

Skaraborgs sjukhus 

 I de kontinuerliga lärande nätverken som bedrivs med enhetschefer och 

lokala förändringsledare sker hela tiden en uppföljning av förändringarna i 

förhållningssättet på enheterna. Enhetscheferna noterar en positiv 

förändring i bland medarbetarna vilket motiverar till fortsatt arbete. 

 Förbättringsförslag samt positiva kommentarer från Key For Care 

utvärderingarna har sammanställts per enhet. Sammanställningarna har 

lämnats till enheterna. Där ingår också de patienter som svarat sig villiga 

till att medverka i vidare arbete per enhet. 

 Forskningssjuksköterskor genomförde under våren 2018 

semistrukturerade intervjuer med sex enhetschefer och sex 

förändringsledare med syftet att utvärdera projekt Personcentrering på 

SkaS. Transkribering av intervjuerna pågår. Data kommer att analyseras 

kvalitativt under hösten 2018. 

 Under hösten 2018 kommer en efter-enkät att lämnas ut till medarbetarna 

på pilotenheterna. 

 En uppföljning av återinläggningar inom 30 dagar har gjorts. Materialet 

analyseras under hösten 2018. 

Kungälvs sjukhus 

Geriatrik/rehab kliniken fick förra året möjligheten att följa upp via i-pad, men 

avböjde. De uppger att de kommer följa upp via nationell patientenkät och ev 

kvalitativa intervjuer. 

 

Kir/ort kliniken har i uppstartsskedet använt sig av enkät till personal, för att få en 

bild av vad personalens inställning samt vilka fördelar eller hinder de kan se. De 

är ännu inte i fas att mäta patientens upplevelse.  

 

Än så länge är de större mer strukturella förändringarna, i form av gemensam plan 

och ändringar i mall för ankomstsamtal inte på plats. När de kommer finns större 

möjligheter att mäta och följa upp kvantitativa mått. 

 

Alingsås lasarett 

Uppföljning efter testperioden med vård- och utskrivningsplanerna i mars 

respektive juni 2018. Via enkäter och intervjuer med inneliggande patienter samt 

enkäter och muntlig uppföljning för personalen. Resultatet av enkäterna tyder på 

att patienternas är mer nöjda vad gäller information och delaktighet under våren 

2018 jämfört med hösten 2017. Intervjuer med patienter som erhållit vård- och 

utskrivningsplanen uttrycker att den ofta tillför ytterligare värde för dem, utöver 

den muntliga informationen. Medelvårdtid följs månadsvis på alla avdelningar 

och har använts som ett uppföljningsmått för pilotavdelningen avseende vård- och 
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utskrivningsplanen. Målet är att vårdtiden skall vara rätt utifrån patientens behov, 

men medelvårdtid har följts som ett styrmått. 

För att fortsätta förbättra arbetssättet kring vård- och utskrivningsplanen för 

medarbetarna, planeras fortsatt revidering av rutinen på pilotavdelningen samt test 

på annan vårdavdelning innan generell implementering på lasarettets avdelningar. 

På Intensivvårdsavdelningen gjordes uppföljning av vård- och utskrivningsplanen 

via enkäter till patienter/närstående respektive muntligt med involverad personal. 

Där kunde man inte se att patienter eller närståendes delaktighet hade ökat. 

Avdelningen planerar nu istället att öka patienter och närståendes delaktighet 

genom att arbeta vidare med en kommunikations-app samt försöka utveckla den 

dagbok som används sedan tidigare.  

FAAVVo-projektet följs upp regelbundet på månadsvisa styrgruppsmöten. Alla 

tester som görs inom ramen för FAAVVo utvärderas och återrapporteras till 

styrgruppen. 

NU sjukvården 

Här har vi inte kommit i mål hur vi skall göra inom NU. Enstaka projekt som t ex 

kulturtolkar på kvinnokliniken har patientenkät som ett verktyg. 

 

Habilitering & Hälsa 

Journalutvecklingsgruppen, Habiliteringen. Vi blir allt bättre på att avsätta tid för 

vårdplansavstämningar men det är fortsatt svårt att få till en gemensam 

målformulering tillsammans med patienten. Här skulle vi egentligen göra ett 

specifikt förbättringsarbete kring just detta. Anledningen till att målformuleringen 

blir svår är säkert att vi inte i tillräckligt stor utsträckning tar del av patientens 

berättelse. 

 

BUH Skövde: Vi har under våren förändrat våra teamkonferenser så att en stor 

del av denna genomförs i ”bikupor” där endast aktuell personal medverkar. 

Personcentrerad vård finns med som en del i detta förändringsarbete. Men det är 

inte så att vi specificerat några mål eller mätetal för att kunna utvärdera om det 

ger en mer personcentrerad vård. 
 

BUH Kungälv planerar att starta upp arbetet kring PCA via processledare och 

team samt att koppla detta till arbetet kring mål och utvärdering. 

 

Forskning och utvecklingsavdelning (FoU: Vi har gjort ett abstract till 

kvalitetskonferensen i Göteborg i mitten av September med följande bakgrund 

och syfte:  

Bakgrund: Med ett ökat fokus på personcentrerad vård och patientdelaktighet 

ställer det krav på valida och reliabla utvärderingar av arbetssättet. 

Patientdelaktighetsformuläret, Patient participation in Rehabilitation 

Questionniare (PPRQ), skulle kunna vara ett möjligt instrument för utvärderingar 

inom Vuxenhabiliteringen. 

Syfte: Projektets syfte är att anpassa och psykometriskt utvärdera PPRQ för 

patienter med rörelsehinder inom vuxenhabiliteringen. 
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När det gäller audionomerna, så är det två engagerade audionomer (hörselteam 

vuxna och dövblindteam), som har en stark motivation till att utveckla vården i en 

personcentrerat riktning. De tänker sig tex att använda digitala verktyg för att 

stärka det personcentrerade arbetssättet.  

Detta är de med specifik PCA-ingång, men det är ju många projekt som försöker 

att lyfta fram patientens röst, och lyssna på vilka problem och utmaningar 

patienten upplever.  

 

VH Vänersborg: Uppföljning av dagen och genomgång av fortsatt arbete på 

APT 4 juni.  

Att arbeta vidare med:  nybesöket, introduktion av ny personal, 

reflektionsmodellen, formulera mål tillsammans med patienten, normer kopplat 

till personcentrerat arbetssätt, motiverande faktorer för patienter och medarbetare. 

 

Behandling i grupp (BIG): I habiliteringens grupputbud finns en grupp som 

heter Att ha ett barn med funktionsnedsättning i familjen. En samtalsgrupp som 

idag leds av två kuratorer. Vi tror att deltagarna skulle kunna få ut ännu mer 

genom att dels erbjuda ledare med både professionell och egen erfarenhet och 

dessutom få deltagarna mer delaktiga i innehållet i träffarna och kommer därför 

att prova metoden Lära och bemästra. Lära och bemästra är en metod som 

utvecklats av Kunskapscentrum för jämlik vård och är en metod för 

Personcentrerad vård. Det är en metod för patient- och närståendeutbildningar 

som i korthet innebär att en grupp leds av två personer med olika kompetens. En 

har professionell kunskap och en har erfarenhetskunskap av att leva med den 

problematik som grupputbildningen handlar om. Gruppens deltagare tillsammans 

med ledarna formar innehållet. I september kommer några föräldrar till barn med 

insatser inom habiliteringen barn och ungdom, och några kuratorer från 

habiliteringen gå en kurs i metoden och därefter kommer de tillsammans leda 

grupper. Brukarrådet är delaktiga i urvalet av föräldrar som ska delta och mycket 

positiva till metoden. 

Medicinska kompetensteamet i Göteborg 

Har påbörjat arbetet att patienterna ska kunna boka sina tider via 1177.  

 

Närhälsan 

Uppföljningen av PCA har gjorts med en egen utformad enkät där vi utgått från 

frågorna i nationella patientenkäten. Enkäten har delats ut i pappersform men 

resultaten har sedan registrerats digitalt. Vi har även under arbetets gång samlat 

på oss citat och reflektioner från patienter och medarbetare där de beskriver sina 

upplevelser av vad som förbättrats. Likaså samlas reflektioner in via de patientråd 

och workshop som anordnats. 

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

 Skapat uppföljning för andel vårdplaner/ slutenvårdstillfälle. 

 Tillhandahållit enkät till patient om slutenvårdstillfället. 

 Undersökt möjligheterna att lägga information om PCA i en app. 
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 Startat en undersökning om hur mätning av andel vårdplaner/vårdsekvens 

inom öppenvården kan ske. 

 
 

 

Patientmedverkan: 

Skaraborgs sjukhus 

 Studier startas upp under hösten avseende patientmedverkan 

 Patientdialogmöten/patientforum på barnenheten. 

 

Kungälvs sjukhus 

En utmaning med utvecklingsarbetet är att det inte skall stanna vid 

utbildningsinsatser för personalen utan att det skall resultera i aktiviteter som är 

märkbara för patienterna.  

 

Mycket av arbetet kring grunderna i personcentrering och i att förändra kulturen 

handlar om personalens inställning och bemötande i det enskilda patientmötet. I 

arbetet med studiecirklar ingår det att gå ut och pröva i arbetet på enheten. På det 

sättet blir patienterna t ex delaktiga i att personalen prövar sig fram till sätt att 

ställa mer öppna och personcentrerade frågor och att hitta tillfällen där berättelsen 

får ta plats. En av avdelningarna har också prövat att ta med sig patienter in på 

vårdkonferens. De har frågat några patienter om de vill vara med och pröva något 

nytt, och de har alltid velat vara med! På samma sätt har arbetet med PCA och 

mobilisering varit. I det praktiska arbetet med att se patientens resurser och låta 

det påverka mobilisering och andra aktiviteter på avdelningen har patienternas 

delaktighet i dessa aktiviteter ökat.  

Kir/Ortkliniken har under året genomfört en s k ”cafédialog”. De var intresserade 

av hur sjukhusets patienter, närstående eller övriga besökande uppfattar begreppet 

delaktighet. De ställde frågor kring delaktighet till ca 55 personer, vilka de 

fångade upp i huvudentrén under en timme. Detta gav dem material som ”manade 

på” arbetet med personcentrerat arbetssätt. Denna klinik identifierade också i 

resultaten med sin senaste NPE (Nationell patientenkät), att de låg lågt inom 
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områden delaktighet och involvering, vilket var en bidragande faktor till att 

utveckla ett mer personcentrerat arbetssätt. 

 

Arbete med att involvera patienter i utvecklingsarbete sker på andra sätt på 

sjukhuset också – dessa har dock inte sin upprinnelse i det personcentrerade 

arbetet, men är ju lika väl positiva exempel. Vi har t ex brukarråd inom psykiatrin 

och representanter från brukarorganisationer har varit med i uppstart av nya 

verksamheter som t ex ätstörningsteamet. 

 

Alingsås lasarett 

 Enkäter före och efter testperioderna med vård- och utskrivningsplanen på 

pilotavdelningen samt intervjuer under pågående test. 

 Kortare intervjuer i lasarettets entré- för att fånga patienternas syn på delaktighet 

och aktuella förbättringsområden 

 Inom FAAVVO-projektet har patienter och närstående fått göra en 

processkartläggning av sin upplevelse av vårdtillfället på vårdavdelning. 

NU sjukvården 

 Planerat att starta Lära och Bemästra utbildning i oktober 2018. 

 Patient inbjuden till avdelning 3 för att berätta om hur hen upplevde vården på ett 

avdelningsmöte. 

 Nytt rapportsystem vid överföring av patient från IVA till vårdavdelning. 

Undersköterska från avdelningen kommer till IVA, tillsammans med sjuksköterska 

från IVA transporteras patienten till avdelning där rapport sker till Ssk och usk 

bedside. Fördel att kunna se på t ex sår tillsammans och patienten blir involverad. 

 Avd 4 diskuterar en skriven individuell vårdplan som patienten får med hem. 

 De har tagit fram en informationsbroschyr med PCA inriktade frågor.  

 De har även en rutin där undersköterskan ringer hem till patienten för uppföljande 

samtal efter vårdtiden. 

 I den palliativa vården finns ett nära tänk med PCA. Har med frågan ”vad är 

viktigast för dig just nu” vid samtal med patient. Kontaktsjuksköterska följer upp 

patient och har en nära kontakt. 

 Projekt med kulturtolkar på Kvinnokliniken. Fyra tolkar projektanställda och jobbar 

skrift. 

 HBTQ certifiering på kvinnokliniken. 

 Bedside rapportering på gyn 35. 

 Enkäter till patienter för patientmedverkan, Patientmedverkan i utvecklingsarbetet 

av PCA har främst bestått i att få synpunkter på befintligt och förändrat arbetssätt. 

Habilitering & Hälsa 

I nuläget använder sig förvaltningen av brukarråd lokalt och regionalt för att få in 

synpunkter. Patientenkäter av olika slag. 
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Deltagande enheter hittills hösten 2018 
 
Angereds Närsjukhus  
Diabetesmottagningen  

Kirurgi- och ortopedimottagningen 

Skaraborgs sjukhus  

Enheter med fetstil – ursprungliga pilotenheter, kursiverade – nytillkomna enheter under hösten 

2017- hösten 2018. 

Palliativa enheten 

Barnmedicin avd 47-48 

Neurologi/Rehabmedicin 

Hematologi 

Akutmottagning, Lidköping 

Gemensamma mottagningen 

Medicin Falköping 

Medicinavdelning 5 Lidköping 

Medicinavdelning 6 Lidköping 

Medicinska sekreterare 

Vårdplaneringsteamet 

Medicinmottagning Falköping 

Endoskopimottagning 

Infektion 

Bensårscentrum (pausad men planerar åter) 

KAVA 

Njurmedicin (pausad men planerar åter) 

Urologavdelning 63-64 Skövde 

Substitutionsmottagning 

Beroende 

Allmänpsykiatri 

Anestesi, Operation, IVA   

Anestesi/Operation Lidköping, 

Anestesi/Operation Skövde 

Anestesi/Operation Falköping 

Dagkirurgiskt centrum Falköping 

MAVA 

BUP 

Ledningsgrupp BUP 

IVA Lidköping 

IVA Skövde 

Läkare An-Op-IVA 

Smärtenheten Skövde 

Medicinska sekreterare 

Logopedmottagningen 

Ledningsgrupp K5 (Ögon, Öron-, Näs- och Halssjukvård, Käkkirurgi, Logopedi) 

Ledningsgrupp M3 (Hud, Infektion, Njurmedicin, Kardiologi, Vårdhygien) 

 

Kungälv 

Medicinkliniken:  

Medicinavdelning 7 (pilot) 

Medicinavdelning 8 (pilot) 

Medicinmottagning; studiecirkel KOA/flimmermottagning 

Ledningsgrupp 

Ger/rehab kliniken: 

Avd 5 GOA 

Avd 6 Stroke 

Hemrehab/stroketeam 

Ledningsgrupp 
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Akutkliniken: Sektionsledare 

Kirurg/ortopedkliniken  
Ledningsgrupp 

Anestesi/operationskliniken – på planeringsstadiet 

Psykiatriska kliniken: 
Ätstörningsteamet 

 

Nytillkomna enheter sedan sep -17. 

Kirurg/ortopedkliniken: 

Avd 1 AVA 

Avd 2 Palliativa teamet, mag/tarm- samt akut kirurgi 

Avd 3 Ortopedi 

Gynekologimottagningen 

 

Alingsås lasarett 

Medicinavdelning 7, som utsågs till lasarettets pilotavdelning för PCA, påbörjade 

utvecklingsarbetet 2016.  

Intensivvårdsavdelningen startade under januari 2018.  

Planering för spridning av förhållningssätt och arbetssätt under hösten, bl.a. genom studiecirklar i 

PCA, dit intresserade från samtliga enheter på lasarettet kan anmäla sig. 

Medarbetare inom FAAVVo-projektet, där representanter från olika 

yrkeskategorier och andra avdelningar deltar. 

 

NU sjukvården 

Tidigare start:  

Avd 42  

MÄVA 1& 2  

Avd 35 gynekologi  

Avd 95 vuxenpsykiatri 

Svårt att göra distinktion på vad som innebär att ha startat. Många avdelningar arbetar med PCA 

under många olika former. PCA coach på avdelning är en bra parameter (snart 54 stycken).  

 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Ett antal verksamheter har redan innan 2017 arbetat med förhållningssättet - personcentrerat 

arbetssätt. Nedan radas de enheter som kartlagts. Sannolikt finns fler verksamheter. 

Område 2  

Verksamhet Med/Ger/Akut Öppenvården 

Verksamhet Med/Ger/Akut avd 352 

Verksamhet Med/Ger/Akut avd 353 

Verksamhet Med/Ger/Akut avd 354 

Verksamhet Med/Ger/Akut avd 355 

Verksamhet Med/Ger/Akut avd 357 

Verksamhet psykiatri/psykos avd 240 

Verksamhet psykiatri psykos avd 241 

Verksamhet psykiatri psykos avd 242 

Verksamhet psykiatri psykos avd 245 

Verksamhet psykiatri psykos AIR 

Verksamhet psykiatri psykos APIH/607 

Verksamhet psykiatri psykos PTS 

Verksamhet psykiatri psykos Nå Ut 

Verksamhet psykiatri psykos PVÖ 

Verksamhet psykiatri psykos PM 

Verksamhet psykiatri psykos PVV 

Verksamhet psykiatri psykos PNO 

Verksamhet psykiatri psykos PH 
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Område 5 

Hud  

Område 6 

ASIH ++ 

Neurorehab ++ 

Avd 603, Geriatrik ++ 

 

2017 

Område 2 

Psykiatri affektiva avd 86 

Psykiatri affektiva utmattnsyndrom 

Rättspsykiatri Enh 3 

Verksamhet Kirurgi Öppenvård   

Verksamhet Kirurgi avd 348 

Verksamhet Kirurgi avd 350 

Verksamhet Kirurgi avd 351  

Verksamhet An/OP/IVA Smärtcentrum 

Område 3 

Avd 234, Geriatriken + 

Avd 230/231, Ortopeden SU/M ++ 

Avd 239 Med/Akut SU/M + 

Område 5 

Avd 69, Onkologi ++ 

Dialys   

Kirurgimott. SU/SS 

Öppenvården, Transplantation + 

Område 6 

Avd 19 Lungmedicin + 

Avd 603, Geriatrik ++ 

 

2018 

Område 1 

Akutvård/ barnkirurgi   - 

Barnkardiologi + 

Neonatal ++ 

Område 2 

Verksamhet Neuropsykiatri avd 206 

Verksamhet Neuropsykiatri avd 207 

Verksamhet Neuropsykiatri avd 243 

Verksamhet Neuropsykiatri avd 244 

Verksamhet Neuropsykiatri Minnesmottagningen 

Verksamhet Neuropsykiatri Mott ÄPN 

Område 3 

Vårdplansteamet Geriatrik SU/M 

Avd 238 SU/M Kardiologen 

Medicinmott. SU/M 

Avd 236 SU/M + 

Område 4 

Avd 301, Infektion 

Område 5 

An/Op/IVA SU/S 

Avd 136 Kir 

Avd 52 Onk 

Dialys. + 

Avd 54 Onk 

Avd 53 

Område 6 

GLA  

Thorax IVA +  

CEM. Med. Mott SU/S + 

Kava SU/S + 
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Avd 21, Palliativa enh. ++ 

    


