
Studiecirklar  
för personalen
Studiecirklar för all 
personal genom-
förs, 4x2 tim.  
Cirka 8 pers/grupp, 
2–3 studiecirkel- 
ledare, varannan 
vecka medger två 
parallella grupper. 
Efter genomgången 
studiecirkel kan 
varje person börja 
arbeta person- 
centrerat i sitt möte 
med patienten. 
Fokus på att lyssna 
på berättelsen och 
arbeta i partner-
skap.

Information  
till nyanställda
Plan upprättas för  
hur nyanställda får  
information kring  
PCA.

Information  
till personal
Information till  
personal på APT  
eller liknande.  
Förändringsledare  
+ kontaktperson/ 
ansvarig från  
ledningsgrupp.

Information  
till chefer och  
ledningsgrupp 
Kort presentation  
och information  
om PCA – beslut,  
bakgrund, effekter  
med mera. Ges av  
förändringsledaren  
till chefer/lednings-
grupp.  

Skapa strukturer/ 
genomföra  
mätning av  
förändring 
Struktur upprättas  
för hur mäta och  
säkerställa förändring 
utifrån patienternas,  
personalens samt  
verksamhetens  
perspektiv. Ett  
arbete som behöver  
uppdateras  
fortlöpande.

Planering  
kontaktperson 
och  
förändrings- 
ledare 
Kontaktperson och  
förändringsledare 
planerar upplägg 
gemensamt.

Utbildning  
för utbildare 
Studiecirkelledare  
utses och får  
utbildning/genomgång 
av studiematerial av 
förändringsledare cirka 
4x2 tim. Handledning 
till studiecirkelledare 
erbjuds av förändrings-
ledare. Parallellt pågår  
planering för genom-
förande av studiecirklar 
på all personal.

Beslut om  
satsning
Ledningsgrupper  
fattar beslut om  
satsning på PCA,  
lämplig tidpunkt,  
utser kontakt- 
person/ansvarig.

Workshop för  
ledningsgrupp 
Workshop för 
ledningsgrupp som 
innehåller fördjupning 
kring PCA och person-
centrerat ledarskap 
samt vad som behövs 
för att stödja ett  
personcentrerat  
utvecklingsarbete. 

En handlingsplan  
upprättas som 
innehåller mål med  
utvecklingsarbetet 
samt en övergripande 
plan för införandet.

Titta på/förändra  
större strukturer 
När drygt hälften av 
personalen gått 
studiecirkel samlas 
förändringsförslag in 
från personal, cirkel- 
ledare och ledning.  
Beslut fattas kring  
vilka rutiner, strukturer 
eller processer, som 
man behöver driva ett 
utvecklingsarbete.

I utvecklingsarbetet 
säkerställs att de 
centrala komponenterna  
finns med; patientens 
berättelse, arbete i 
partnerskap samt 
gemensam plan  
och dokumentation.

Handlingsplan 
upprättas och arbets- 
sättet prövas i prakti-
ken genom ett 
framväxande arbets-
sätt, till exempel med 
hjälp av PDSA cykler.

PCA/PCL  
coaching 
Vid behov  
coachning  
av chefer  
i person- 
centrerat  
ledarskap.
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Patienter med i utvecklingsarbetet | Patienterna är delaktiga i utvecklingsarbetet.  
Deras behov och synpunkter är centrala och efterfrågas genom enkäter, intervjuer eller i olika dialogforum.


