
En modell för systematisk återkoppling av 
patienters synpunkter och erfarenheter i syfte 
att utveckla och nå en effektiv patientdriven 
vård inom Västra Götalandsregionen.
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Metoder som skapar och  
utvecklar delaktighet

Patient och närstående är en viktig resurs  
för att utveckla framtidens hälso- och 
sjukvård. För att uppnå en patientdriven vård 
– ett av våra långsiktiga mål – ska vi arbeta 
tillsammans med patient och närstående. 

Vi samlar in och tar tillvara på synpunkter 
och erfarenheter, omvandlar dessa insikter  
till förbättringar och kunskap som dessutom 
ska komma hela vår organisation till godo. 

Förbättringsarbetet med patienten som 
medaktör kommer alltså att få ett positivt 
genomslag i stora delar av systemet.

" Det var först när jag fick berätta hur det var att vänta på ett telefonsamtal som aldrig kom, som de förstod hur det påverkade min situation. Den frågan fanns inte med i enkäten." 
" Det gjorde mig sämre att behöva lyssna på läkarens samtal med annan patient, jag hade nog med min egen smärta."

"Nu finns det alltid någon som svarar och jag har min kontaktväg och vårdplan om något skulle tillstöta."

UPPLEVELSER
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Vad
I dialog och djupsamarbete med patienter utforskar och 
förstår vi både patientens och medarbetarens synpunkter, 
erfarenheter och behov. Tillsammans formar vi sedan 
verksamheten för att bättre möta behov och efterfrågan. 
Patienter deltar i vårdens kunskapsutveckling, innovation, 
ledning, styrning och förbättringsarbete. 

Hur
Patienten och de närstående medverkar på olika nivåer, 
sammanhang och återkommande faser för att hitta nya 
lösningar och genomföra förbättringar. Patienter deltar  
i analys och beslutsprocesser.

Återkoppling
Utvärdering sker över tid, i grupper, vid involvering etc. 
Framväxande arbete.

Exempel
p Utveckla stöd- och informations material tillsammans med  
 patienten (tänk om i 4 steg)

p Co-produktion med tydligt medinflytande och partnerskap

p Patient som utbildare

p Deltagande i framtagande av medicinska riktlinjer 

p Tjänstedesign och innovation där patienten är med om att  
 ta fram nya lösningar och produkter

Vad 
Patient och närstående deltar i intervjuer och dialoger. Vi tar 
in fakta, vi lyssnar och diskuterar. Vi analyserar och tolkar. Av 
den gemensamma reflektionen bygger vi sedan en kunskaps-
bas; en resurs för beslut och förbättringsarbeten. Patienten 
som medaktör får visst genomslag i systemet.

Hur
För att förstå patientens och närståendes upplevelser 
genomför vi återkommande och systematiska dialoger.  
Valet av patientgrupp sker utifrån verksamhetens uppdrag 
eller aktuell fråga. Data och idéer används för förbättringar  
av arbetssätt, metoder etc. 

Återkoppling
Utvärdering presenteras för medverkande och medarbetare.

Exempel
p Fokusgrupper

p Cafédialoger

p Telefonintervjuer

p Erfarenheter från patientdagbok

p Systemiskt möte

p Djupintervjuer 

p Högintensivt förbättringsarbete

p Vid händelseanalys samtala med patient och närstående

Vad
Patienternas, de närståendes och invånarnas upplevelser  
och erfarenheter är en viktig grund i vårdens utvecklings-
arbete och måluppfyllnad. Vi har bra rutiner för att fånga in 
dessa genom enkäter, vilka även utgör grund för jämförelser, 
ledning och styrning samt information till medborgare. Vi  
har kompetens och fakta för att förändra och utveckla.

Hur
Synpunkter samlas in löpande med lämpligt urval. Insamlad 
data analyseras och leder till förbättringar.

Återkoppling
Utvärdering presenteras i väntrum och till medarbetare.

Exempel
p Nationell patientenkät 

p Kvalitetsregister, PROM, PREM

p Webbenkät

p Telefonenkät

p Patientdagbok

p Förbättringslåda

p Stationära automatenkäter

p Patientvägledare

p Patientnämnd

Samtala
med patient och närstående

Tillsammans
utveckla och förnya

Samla in
synpunkter och erfarenheter


