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1 Inledning 
I planen ges en överblick över forskningsstrateg inför Närvården Skaraborg under de 

kommande tre åren. Mer specifikt presenteras förslag på olika forskningsfrågor och hur 

dessa kan kopplas till den utvecklingsstrategi som redan är beslutad i Vårdsamverkan 

Skaraborg. 

 

Forskningen syftar till att främja en gemensam kunskapsutveckling inom Närvården 

Skaraborg vilket bidrar till utvecklingen av en för patienter och närstående 

värdeskapande, sammanhållen och effektiv närvård. Forskningen ska samtidigt 

stimulera kunskapsspridning lokalt men också regionalt, nationellt och internationellt. 

 

I planen presenteras först hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar och vilka krav de 

förmodas ställa på svensk sjukvård i allmänhet och på Närvården i Skaraborg i 

synnerhet. Därefter presenteras de utvecklingsstrategier som formulerats av 

Vårdsamverkan Skaraborg som ett sätt att hantera de ökade kraven. Därpå följer en mer 

detaljerad beskrivning av den föreslagna forskningsstrategin för Närvården, hur den 

baseras på utvecklingsstrategin samt vilka forskningsfrågor som är prioriterade och hur 

forskningen därmed kopplas till den redan pågående utvecklingen av Närvården. Planen 

fortsätter sedan med en mer detaljerad beskrivning av den aktionsinriktning som 

kommer att prägla forskningen. Planen avslutas med en beskrivning av strategins 

förväntade verksamhetseffekter och forskningsresultat, samt en översiktlig, preliminär 

3-årsplan, i vilkenförslag på större planerade aktiviteter presenteras.  

2 Bakgrund 

2.1 Hälso- och sjukvårdens utmaningar 

En mängd rapporter lyfter återkommande fram flera viktiga trender som tillsammans 

leder till stora utmaningar för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Även om 

flertalet rapporter utgår från internationella, nationella och regionala sammanhang så är 

trenderna i hög grad relevanta även för Närvården i Skaraborg.  

 
I alla prognoser råder det samstämmighet om att belastningen och kraven på det svenska 

vårdsystemet kommer att öka 

Kronisk sjukdom1 förekommer just nu hos en stor del av befolkningen. Under de senaste 

tre åren har 44 procent av befolkningen, inklusive var femte person under 20 år, fått 

minst en kronisk diagnos. En majoritet av sjukvårdens resurser riktas till gruppen; de 

står för cirka 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna. Kronisk sjukdom är vanligt 

förkommande hos äldre: 85 procent av personer över 65 har minst en kronisk sjukdom, 

och 66 procent har två eller flera. Personer med kommunala omsorgsinsatser har i ännu 

                                                        
1Kronisk sjukdom är ett tvetydigt begrepp men definieras av WHO och EU som ”… långvarig 
sjukdom med långsamt sjukdomsförlopp, ofta med gradvis försämring…” (MVA, 2014, s. 31) 
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högre grad (90 procent) kronisk sjukdom. Därtill är multisjuklighet2 vanligt –en 

fjärdedel av befolkningen har två eller fler kroniska diagnoser (MVA, 2014). 

 

Antalet patienter med cancer kommer att öka och den nationella cancerstrategin 

förutspår en fördubbling av cancerprevalensen till år 2030 (SOU, 2009).  

 

Flera rapporter förutspår en fortsatt ökning av psykisk ohälsa i befolkningen, vilket 

också omfattar en kraftig ökning av patienter med demenssjukdomar (SKL, 2012).  

Kronisk psykisk ohälsa är också ofta kopplad till somatisk sjukdom (MVA, 2104). 

 
De demografiska utmaningarna fortsätter samtidigt som den medicinsk-tekniska 

specialiseringen utvecklas i en allt snabbare takt 

Vi har en tilltagande omvänd ålderspyramid med ett ökat antal äldre medborgare 

samtidigt som andelen yngre i befolkning minskar. Andelen personer 65 år och äldre 

inom EU kommer t ex att öka från 16% år 2000 till 24% år 2030 (The Economist, 2011; 

SKL, 2007; 2005). Samtidigt innebär den medicinsk-tekniska utvecklingen till att vi kan 

behandla allt fler patienter med nya tekniker och läkemedel (Hallin & Siverbo, 2003). 

Fler patienter överlever, vilket innebär att andelen patienter med kroniska sjukdomar 

också ökar.  

 

Enligt samma mekanismer får vi också ett ökat antal multisjuka patienter med 

sammansatta och komplexa vårdbehov (Anell& Mattisson, 2009; SKL, 2006). Dessutom 

kan globaliseringen tillsammans med ökande flyktingströmmar komma att förändra 

sjukdomspanoramat som det svenska sjukvårdssystemet måste kunna hantera (MSB, 

2014). 

 
Det finns fortfarande en rad brister vad gäller organiseringen och utvecklingen av 

nuvarande system: 

Vårdsystemen är fragmenterade och dåligt koordinerade utifrån ett patientperspektiv 

(Batalden&Davidoff, 2007; Christensen & Hwang, 2009; Glouberman&Mintzberg, 2011). 

Den fortsatta specialiseringen innebär ett behov av att koncentrera vissa verksamheter 

samtidigt som specialiseringen i sig ställer än högre krav på integration och 

koordinering av olika vårdaktiviteter utifrån ett patientperspektiv(Cederquist 

&Hjortendal Hellman, 2005; SOU, 2009). 

 

En stod del av vårdpersonalens tid går åt till administration istället för vård, vilket bland 

annat beror på outvecklade och omogna IT-stöd, outvecklade vårdprocesser och oklar 

arbetsfördelning (MVA, 2013). 

 

Nuvarande ersättningssystem stimulerar inte effektivisering av vårdsystemet. Fokus 

ligger på volymer och produktion i stället på hur värde och kvalitet skapas (Anell, 2010; 

                                                        
2 ”Två eller fler samtidigt förekommande kroniska sjukdomar” (MSA, 2014, s. 32) 
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Nordström, 2014). Det finns inte heller några gemensamma mått och mätetal för att 

fånga hur effektiva dagens system är (Cederquist &Hjortendal Hellman, 2005). 

 
En mängd rapporter har återkommande visat att omorganisationer inte leder till bättre 

resultat eller säkrare vård. Effektiviseringar åstadkoms tvärtom genom ett långsiktigt 

patientcentrerat utvecklingsarbete (Cederquist och Hjortendahl Hellman 2005; Huerta 

et al. 2008).  Men utvecklings- och förbättringsarbetet inom hälso- och 

sjukvårdssystemen behöver utvecklas mycket mer (Boaden et al, 2008; Øvretveit, 2009). 

Flera prognoser talar ävenför att andelen av BNP för hälso- och sjukvård behöver öka de 

närmaste decennierna även om systemet blir effektivare (IFFS, 2014). 

 

Dessutom finns det en stor utvecklingspotential vad avser medicinska resultat och 

patientsäkerhet i den nuvarande hälso- och sjukvården 

Vården är fortfarande ojämlik utifrån en rad olika perspektiv (SKL, 2014a). Det finns 

stora regionala och lokala variationer i hur vården bedrivs och vilka resultat som 

uppnås (SKL, 2014e).   

 

Säkerheten i vårdsystemet behöver förbättras. Antalet undvikbara vårdskador är 

fortfarande mycket stort och orsakar ett omfattande och onödigt lidande (IoM, 2000; 

SKL, 2014b; Soop et al, 2009). Undvikbara vårdskador slukar också stora resurser som 

skulle kunna användas till andra, mer värdeskapande vårdaktiviteter (SKL, 2014c). 

 

Patienter som medaktörer i vården 

Patienter och närstående kommer att bli allt viktigare som medaktörer i utvecklingen av 

framtidens vårdsystem. Nya generationer av patienter kan dessutom komma att ställa 

helt nya krav på vårdsystemet (IFFS, 2014). Samtidigt stärker ny lagstiftning patientens 

ställning i vården (SOU, 2013).Även här finns dock en stor förbättringspotential för 

svenska vidkommanden. En omfattande internationell undersökning bland patienter 

>55 år visade att Sverige behöver utveckla hälso- och sjukvården genom att göra den 

mer patientcentrerad(Myndigheten för vårdanalys, 2014): 

 Den svenska vården har inte lyckats skapa bättre förutsättningar för patienten att 

ta en mer aktiv roll i mötet med vården 

 Sverige är ett av de länder där patienten i lägst utsträckning får den information 

från vården som krävs för att kunna fatta välgrundade beslut om sin vård och 

hälsa 

 Flertalet patienter med kronisk sjukdom i Sverige saknar en diskussion med 

vården kring målsättningar och hur de själva kan ta hand om sin sjukdom.  
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2.2 Utmaningari Skaraborg 

Många av de utmaningar och trender som beskrivs ovan är också i hög grad relevanta 

för Närvården i Skaraborg, framför allt vad avser patienter med omfattande vård- och 

omsorgsbehov (Myndigheten för vårdanalys, 2014).  

 

Närvården i Skaraborg är i många avseenden nationsledande vad avser vården för 

kroniska sjuka med två eller flera sjukdomar (HCM, 2012, Lifvergren, 2012), men det 

finns fortfarande en utvecklingspotential i samordningen mellan vårdgivarna. Det finns 

risk att individen ”faller mellan stolarna” och att ingen vårdgivare tar ett helhetsansvar. 

Närvården består aven mängd aktörer från flera olika organisationer, vilket ställer höga 

krav på gemensam ledning och samplanering av såväl vårdaktiviteter, 

informationsöverföring som närvaro av många olika typer av kompetenser för att 

erbjuda en sammanhållen vård utifrån ett patientperspektiv (Lifvergren et al., 2012; 

2011; 2009). Den största utmaningen för närvården är därför att fortsätta utveckla 

samverkan i realtid för att skapa värde för den enskilda patienten och dennes 

närstående. 

 

Behovet av ett patientcentrerat förbättringsarbete är därför särskilt angeläget för vård 

av patienter, unga som gamla, med kroniska sjukdomar inklusive patienter med 

tumörsjukdomar. En särskilt utsatt undergrupp inom dessa patientgrupper är kroniskt 

sjuka patienter med sammansatta och komplexa vårdbehov inom somatisk och 

psykiatrisk vård. 

 

 

3 Strategier för utveckling av Närvården i Skaraborg 
Utifrån den nationella satsningen” Bättre liv för sjuka äldre” pågår olika 

förbättringsarbeten för att optimera den nära vården av våra mest sjuka äldre. Sedan 

2010 har staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) träffat överenskommelser 

och med de mest sjuka äldres behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera 

samverkan mellan kommuner och landsting.  

 

Regionen och kommunerna i Västra Götaland har gemensamt tagit fram en 

handlingsplan med olika aktiviteter för att stödja arbetet med att förbättra vården för 

kronisk sjuka med sammansatta vårdbehov. I Skaraborg har Vårdsamverkan och 

Ledningskrafts-teamet konkretiserat och anpassat handlingsplanen till lokala 

förhållanden i Skaraborg (figur 1).  
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Figur 1. Organiseringen av Vårdsamverkan Skaraborg. 
 
Vårdsamverkan Skaraborgs mål är att verka för en god och sammanhållen vård, att 

undvika onödiga sjukhusvistelser genom att erbjuda vård på rätt nivå för kroniskt sjuka 

i Skaraborg med individens behov i centrum. Syftet är därmed att nå en effektiv 

samverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda vårdtagare och 

patienter ska uppleva vårdinsatserna som en helhet utan gränser. 

 

I Samverkansgruppen Geriatrik, demens och palliativ vård ska arbetet präglas av samsyn 

och samarbete mellan huvudmännen och professionen. Målet är en god och säker vård 

och omsorg på rätt nivå där den gör mest nytta. 

 

Operativa ledningsgrupper 

 Skaraborg är indelat i tre områden – norr, söder, väster. I varje område finns en 

operativ ledningsgrupp med representanter från kommunerna och primärvården i 

området samt verksamhetschef från Skaraborgs Sjukhus (SkaS). De operativa 

ledningsgrupperna ansvarar för genomförande och utveckling i respektive område. 

Ordförande i de operativa ledningsgrupperna ingår i projektledningsgruppen. 

Arbetssättet förutsätter ett väl fungerande lokalt samarbete mellan kommun och 

primärvård i varje kommun 
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I den nuvarande utvecklingsplanen för Närvården i Skaraborg prioriteras följande 

områden för utveckling av vården för patienter med komplexa och sammansatta 

vårdbehov: 

 

 

Öka individens upplevelse av trygghet och nöjdhet 

Detta ska ske genom att ställa om vården från ett traditionellt insats- och sjukhusbundet 

perspektiv till en individuellt utformad, hem-baserad och personcentrerad närvård som 

ger ökad upplevd kvalitet ur individens perspektiv. Likaså att gå från ett diagnos-

orienterat till ett symtom- och situations-orienterat angreppssätt. 

 

Effektivisera resurser utifrån ett samhällsperspektiv. 

Genom att använda gemensamma resurser från alla vårdgivare effektivare skapa 

möjligheter till ökade kvalitetsvinster. Närvård Skaraborg vill ytterligare utveckla och 

sprida nya såväl som beprövade vårdformer som är teambaserade, mobila och 

situationsanpassade utifrån målgruppens skiftande förutsättningar och behov.  

 

Utveckla ”delägarskap” och gemensam syn och förståelse för Närvården 

Ambitionerna är att skapa en gemensam operativ ledning och styrning i vårdsamverkan 

där ”delägarskap” och gemensam syn och förståelse för vårdsamverkan/närvården och 

det nya arbetssättet med en gemensam målbild är viktiga beståndsdelar. 

 

Öka kvaliteten på utförd vård- och omsorg 

Samordning av vården ska öka, vilket förväntas bidra till en bättre kontinuitet och 

främja kunskapsspridning mellan specialistvård, allmänläkaren och den kommunala 

hälso- och sjukvården. En ökad kontinuitet är en förutsättning för individens upplevelse 

av trygghet och minskar även risk för fel i vårdens övergångar.  
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De fyra delmålen har översatts till ett antal processer, aktiviteter och koncept, se figur 2. 
 

 
 
Figur 2. Planerade aktiviteter i Närvården Skaraborgs utvecklingsstrategi. 
 
Forskningsplanen följer utvecklingsstrategin och riktar sig till de mest sjuka och 
kroniskt sjuka patienterna inom områden barn-unga, psykiatri-missbruk och geriatrik-
demens-palliativ vård (figur 1). 
 
 

4 Forskningsplan knuten till Närvårdens utvecklingsstrategi 
4.1 Prioriterade forskningsfrågor 

Utifrån återkommande dialoger med chefer och medarbetare inom Närvården har fem 

forskningsområden prioriterats och bedöms vara intimt kopplade till den nuvarande 

utvecklingsstrategin. De fem områdena är: 

1. Hur kan ledningsprocesserna för närvården Skaraborg utvecklas? 

2. Hur vill och kan patienter och närstående vara delaktiga i utvecklingen av vården? 

3. Hur utvecklas, etableras och implementeras en sammanhållen vårdmodell för mobil 

närvård i Skaraborg? 

4. Hur kan en sammanhållen vårdmodell för vård av psykiskt sjuka och dementa 

utvecklas, etableras och implementeras i Skaraborg? 

5. Hur ser en ersättningsmodell ut som stödjer utveckling och effektivisering utifrån 

ett patientperspektiv? 

De fem områdena beskrivs mer utförligt nedan. Inom varje område ges förslag på mer 

specifika frågor som sedan kommer att utvecklas i vidare dialog mellan forskare och 

praktiker. 

 
1 Hur kan ledningsprocesserna för närvården Skaraborg utvecklas? 

 Hur leds Närvården mot målen och den gemensamma visionen på lång och kort 

sikt? 
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 Hur ser den nuvarande ledningsprocessen ut? Hur kan den förbättras? 

o Hur skapas och utvecklas kontinuerlig utvärdering och visualisering av 

systemet för att underlätta en sammanhållen ledning och styrning av 

Närvården? 

o Vilka mål på kort (operativ) och lång (strategiskt) sikt finns?  

o Vad ska mätas? Hur ska det mätas? Hur ofta? När? Hur följs det upp?  

o Hur används mätetal för lärande och kontinuerlig utveckling av närvården? 

 Vilka arenor för kontinuerlig utveckling och lärande finns/behöver finnas? 

 

2  Hur vill och kan patienter och närstående vara delaktiga i utvecklingen av vården? 

På individ-nivå: 

 Hur ska vården utformas så att patient och närstående upplever vården som 

trygg och anpassad till individuella behov? 

 Vad upplever patienterna skapar trygghet för dem och deras närstående?  

 Hur fångas kritiska kvalitetsdimensioner utifrån ett patient- och närstående 

perspektiv? 

 Hur vill patienten att vården ska utformas för att möta personens behov? 

 Hur kan och vill patienter vara delaktiga i sin egen vårdprocess? Hur vill 

närstående bli involverade i patientens vårdprocess?  

 Hur vill patienter och deras närstående att vi främjar hälsa och hjälper patienten 

mobilisera sin egenkraft? 

På organisationsnivå: 

 Hur kan patienter/närstående involveras i utvecklingen och ledningen av 

systemet? 

 Vad är viktigt och värdefullt för patienter och närstående när de deltar i 

utvecklingsarbetet? Vilka behov behöver tillfredsställas? 

 Hur vill de bli medaktörer? På vilket sätt kan de delta i utvecklings- och 

ledningsaktiviteter? Hur upplever de dessa aktiviteter? 

 Vilka etiska aspekter finns på patientinvolvering och hur tas dessa tillvara? 

 Hur utvärderas effekter av patient- och närståendeinvolvering? 

 

3 Hur utvecklas, etableras och implementeras en sammanhållen vårdmodell för mobil 

närvård i Skaraborg? 

 Vilka mekanismer och stödfunktioner underlättar spridning? 

 Vilka principer för utveckling och lärande används? 

 Hur etableras och används lärplattformar för att accelerera utveckling? 

 Hur dokumenteras vårdmodellen kontinuerligt för att underlätta spridning och 

implementering? 
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4 Hur kan en sammanhållen vårdmodell för vård av psykiskt sjuka och dementa utvecklas, 

etableras och implementeras i Skaraborg? 

 Hur kanlärplattformar för att accelerera utvecklingen inom psykiatrisk öppen- 

och sluten vård för patienter med kronisk sjukdom utvecklas? 

 Hur kan erfarenheter från arbetet med vårdmodeller för multisjuka äldre tas 

tillvara för att utveckla en nätverksbaserad vårdmodell för patienter med kronisk 

psykisk sjukdom? 

 Hur och i vilken utsträckning kan en sådan vårdmodell minska sjuklighet (t ex 

leda till färre självmord), förbättra livskvalitet och stärka egenkraft hos 

patienterna och därigenom minska vårdkonsumtion? 

 Kan en mobil vårdmodell/nätverksmodell tillsammans med olika IT-lösningar för 

patienter med demens förbättra livskvalitet, förhindra progress av demens eller 

rent av att förbättra kognitiv funktion samt minska vårdskador och resursåtgång 

(se EU-projektetDECI)? 

 

5 Hur ser en ersättningsmodell ut som stödjer utveckling och effektivisering utifrån ett 

patientperspektiv? 

 Hur följs vårdkonsumtion och andra kostnader i systemet över tid? 

 Hur kan man utveckla ersättningssystem utifrån kvalitetsparametrar som har 

betydelse för patienten och dennes närstående? 

 Hur följs medicinska och omvårdnadsmässiga resultat och hur kopplas de till 

olika ersättningsmodeller? 

 Hur kan befintliga kvalitetsregister utvecklas och användas som underlag för 

utveckling av nya ersättningsmodeller? 

 

 

5Forskningsstrategi 
5.1 Aktionsforskning 

Forskningen kopplar samman chefer och medarbetare knutna till Vårdsamverkan 

Närvård med forskare knutna till Vårdsamverkan men också till forskare från Chalmers 

tekniska högskola/Centre for Healthcare Improvement (CHI, se bilaga 1) samt 

Högskolan i Skövde. De ovan beskrivna forskningsområdena integreras i olika 

forskningsinriktningar och aktiviteter så att synergieffekter uppstår. All forskning utgår 

från ett aktionsforskningsperspektiv. 

 

Aktionsforskning är en forskningsinriktning som kännetecknas av en nära samverkan 

mellan praktiker och forskare för det gemensamma utvecklandet av 

”actionableknowledge”, dvs. kunskap av relevans och värde för att ta itu med problem 

och utvecklingsmöjligheter i den lokala praktiken (Bradbury och Reason 2008; 

Greenwood&Levin,2007). Så långt möjligt bör också patienter och närstående erbjudas 

delaktighet i utvecklingsarbetet (Bate& Robert, 2007; Iedema et al., 2010) 
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All kunskapsutveckling sker därför i samverkan mellan forskare och praktiskt 

verksamma i syfte att skapa ett hållbart system för utveckling, kunskapsspridning och 

ömsesidigt lärande. Syftet är att accelerera utvecklingen av Närvårdens värdeskapande 

förmåga för patienter och närstående. 

 

Forskningen kommer att ske över tid i minst 3 år och vara aktionsorienterad med en 

samverkan mellan forskning och praktik i en ständigt pågående aktions- och 

reflektionsprocess (Alvesson och Sköldberg 2008; Alvesson et al. 2008). Viktiga 

principer för samverkan och gemensam utveckling är: 

 En nära samverkan mellan praktiker/forskare/patienter/närstående i 

prioriterade vårdnätverk3, där aktörerna gemensamt undersöker och försöker 

hitta lösningar samt ny kunskap som kan lösa lokala problem som är av stor vikt 

för Närvårdens fortsatta utveckling. Det är med andra ord vårdens medarbetare 

och chefer som med stöd från forskare leder utvecklingen av nya vårdmodeller. 

 Skapandet av gemensamma lärplattformar bestående av praktiker, forskare, 

patienter och närstående i nära samverkan och som kopplas till prioriterade 

utvecklings- och forskningsområden. Forskarna representeras av a) insiders, dvs.  

forskare och medarbetare som är en del av det studerade systemet och därför har 

en unik tillgång till och djupförståelse för systemet och b) outsiders, forskare som 

står utanför det studerade systemet och därmed kan bidra med ett mer 

”objektivt” och distanserat perspektiv på de studerade fenomenen. 

 Lösningar och modeller som växer fram i vårdens vardag kan därmed lyftas och 

belysas i gemensamma lärplattformar (se 5.2) för att därmed inspirera till 

spridning och initiering av andra, lokala aktiviteter i andra delar av Närvården.  

 De prioriterade forskningsområdena har en vetenskaplig förankring i teorier och 

metoder med ursprung i förbättringskunskap, operations management, logistik, 

system dynamik, organisatoriskt lärande kombinerat med relevanta medicinska- 

och omvårdnadsmedicinska ämnesområden. 

 Utvecklings- och forskningsfrågorna är en viktig del av de lärande dialoger som 

etableras mellan lärplattformarna, varför de föreslagna forskningsområdena ska 

ses som en första utgångspunkt, vilka mycket väl kan revideras under resans 

gång. 

 

5.2 Lärplattformar 

Lärplattformar är basen för reflektion och spridning av nyvunna erfarenheter och ny 

kunskap. Lärplattformar definieras här som permanenta mötesarenor knutna till 

Vårdsamverkan Skaraborg, där aktörer och andra intressenter från alla vårdgivare 

involverade i Närvården möts för dialog, kunskapsspridning och kunskapsutveckling. 

                                                        
3Med vårdnätverk avses den lokala organisering av alla vårdgivare kring patienten som är 
nödvändig för att erbjuda en sammanhållen och värdeskapande vård för kroniskt sjuka och 
multisjuka patienter. 
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Plattformarna blir alltså en gemensam arena för lärande, reflektion och spridning, där 

nya idéer och aktiviteter hela tiden uppmuntras och tas tillvara. 

 

I lärplattformar är lärandet på individuell-, grupp-, organisations- och nätverksnivå 

centralt och ses som en förutsättning för att nya idéer ska kunna tolkas, utvecklas, 

tillämpas samt, på sikt, spridas i de olika i organisationerna. (Bradbury och Reason 

2008; Coughlan 2007; Greenwood och Levin 2007).  

 

En central del i utvecklingen av lärplattformar är det s.k. borta-hemma lärandet. 

Baserat på erfarenheter från internationella nätverk har Docherty et al. (2003) beskrivit 

en modell för lärande i och mellan organisationer som kännetecknar lärande nätverk, 

den s.k.”home- and away”-modellen, dvs. lära ”borta” respektive ”hemma”, se figur 3. För 

en medarbetare i ett mobilt team symboliserar t ex ”borta” den arena där medarbetaren 

träffar andra medarbetare från andra team i Närvården, men där det också finns 

möjligheter att träffa forskare och andra aktörer för gemensam kunskapsutveckling och 

reflektion. ”Hemma” ses, utifrån samma perspektiv, som den för samma medarbetare 

viktigaste mötespunkten i den egna organisationen, i vilken ny kunskap testas och 

utvärderas. Ett ständigt växelspel mellan ”borta” och ”hemma” är en förutsättning för en 

hållbar utveckling av vårdnätverken.  

 

Konkret blir samverkan mellan medarbetare, chefer och forskareen viktig motor i 

utvecklingsprocessen, såväl ”borta” som ”hemma”, och kan ses som interaktion mellan 

forskning och utveckling samt mellan organisatoriska och medicinska 

kunskapsområden. 
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Figur 3. ”Borta- hemma” modell för lärande i och mellan organisationer. 
 
”Borta – hemma” nätverk behöver med andra ord etableras på flera olika 

organisationsnivåeri och mellan vårdnätverkenoch kopplas till prioriterade forsknings- 

och utvecklingsaktiviteter. 

5.3 Forskningsmetoder 

Kunskapsutveckling mellan praktiker och forskare sker i fortlöpande lärcykler i ett 

ständigt växelspel mellan aktion och reflektion (Lewin 1947).  Här blir en fortlöpande 

interaktion med närvårdens ”kunder” – patienter och närstående – ett viktigt inslag. Så 

långt möjligt kommer forsknings- och utvecklingsfrågorna att belysas med hjälp av 

beprövade, rigorösa kvalitativa såväl som kvantitativa metoder. Den fall-studiemetodik 

som beskrivs av Fishman (1999) tjänar som stark inspirationskälla. De tolkande och 

reflekterande perspektiv som föreslåsav Alvesson och Sköldberg (2008; Alvesson et al. 

(2008)samt av Asplund (1970) kommer också att ha stor betydelse för hur forskningen 

kommer att bedrivas. 

6Förväntadeeffekter av forskningsplanen 
6.1 Förväntade verksamhetseffekter 

Verksamheten ansvarar tillsammans med forskarna föratt t2018 ha uppnått de effekter 

som anges i utvecklingsstrategin. Därutöver förväntas forskningsstrategin att ha skapat: 

 Permanenta arenor församsyn kring prioriterade utvecklingsfrågor 

 Lärande i och mellan nätverk för erfarenhetsbyte mellan vårdens aktörermen 

också med patienter och närstående som en del av utvecklingsstrategin 

 System förledning och uppföljning av närvården som stimulerar ständig 

förbättring och lärande 
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 System för övervakningav viktiga kvalitetsparametrar som upplevd 

patientkvalitet, vårdresultat, patientsäkerhet, och kostnader, men också som en 

viktig komponent i den kontinuerliga lärprocessen. 

 Produktionsplanering som premierar planering och effektuering av ”prospektiv 

planering” dvs. en planering för sådant som kan/troligen kommer att inträffa och 

inte bara en reaktiv planering – planering när något redan inträffat. 

 En kultur för ständig förbättring i varje vårdnätverk,  

 Ett system för spridning av resultat, lärdomar, teorier, modeller och andra 

föreslagna arbetssätt genom artiklar (vetenskapliga, fackpress, 

populärvetenskapliga), utarbetande av handböcker kring arbetssätt, 

arrangerande av och deltagande i konferenser/seminarier, utbildningar i egen 

och andras regi samt i verksamhetsutvecklingsnätverk.  

7Översiktlig handlingsplan 2015– 2018 
De viktigaste aktiviteterna blir att initialt etablera nödvändiga lärplattformar samt utse 

roller och fördela ansvar för de olika forskningsområdena. Ett nästa steg blir sedan att 

koppla forskningen till de olika lärplattformarna. Inom varje forskningsområde bör 

därefter forskningsfrågorna finjusteras och mer detaljerade handlingsplaner tas fram 

för varje område. Forskningen bedrivs sedan utifrån ett aktionsforskningsperspektiv 

där medarbetare, chefer, forskare, patienter och närstående deltar i de olika 

forskningsaktiviteterna. Stor vikt läggs också vid att knyta samman de olika 

forskningsområdena för att skapa helhetssyn och för att underlätta spridning av ny 

kunskap. Här följer ett förslag på nyckelaktiviteter under de kommande tre åren, 

samtidigt som planen naturligtvis behöver konkretiseras mer och revideras åtminstone 

halvårsvis. 

 

7.1 HT 2015 

 Identifiera och etablera de lärplattformar som är nödvändiga för Närvårdens 

utveckling. Plattformarna kopplas sedan till prioriterade vårdnätverk. I varje 

lärplattform utses representanter för chefer, medarbetare, forskare, patienter 

och närstående. 

 Fördela ansvar för de olika forskningsområdena samt koppla forskningen till de 

olika lärplattformarna 

 Påbörja arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner för varje 

forskningsområde 

 Involvera interna och externa aktörer utifrån handlingsplanerna 

 

7.2 VT 2016 

 Fortsatt arbetet med att etablera lärplattformar för 

praktiker/forskare/patienter/närstående inom varje vårdnätverk 

 Fortsatt arbetet med att ta fram konkreta handlingsplaner för varje 

forskningsområde 
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 Involvera interna och externa aktörer utifrån handlingsplanerna 

 Starta specifika forskningsaktiviteter i de olika vårdnätverken utifrån 

handlingsplaner 

 

7.3 HT 2016 

 Fortsatt utveckling av lärplattformar 

 Fortsatta specifika forskningsaktiviteter i de olika vårdnätverken utifrån 

handlingsplaner 

 Dela kunskap från de specifika forskningsaktiviteter genom stor-system-möte 

där representanter från forskningsområden och de olika lärplattformarna träffas 

i dialogmöte 

  

7.4 VT 2017 

 Fortsatt arbete i lärplattformarna 

 Fortsatta specifika forskningsaktiviteter i de olika vårdnätverken utifrån 

handlingsplaner 

 Framtagande av vårdmodell för fler patientgrupper med kronisk sjukdom 

 

7.5 HT 2017 

 Fortsatt arbete i lärplattformarna 

 Fortsatta specifika forskningsaktiviteter i de olika vårdnätverken utifrån 

handlingsplaner 

 Test av nya vårdmodeller 

 Dela kunskap från de specifika forskningsaktiviteter genom stor-system-möte 

där representanter från forskningsområden och de olika lärplattformarna träffas 

i dialogmöte 

 

7.6 VT 2018 

 Fortsatt arbete i lärplattformarna 

 Fortsatta specifika forskningsaktiviteter i de olika vårdnätverken utifrån 

handlingsplaner 

 Etablering av Närvårdscentrum för forskning och lärande: Institutionalisering av 

plattformar, utvecklingsdialoger och vårdmodeller 

 Spridning av vårdmodeller utanför nätverk 

 Slutrapport allmänt och för specifika aktiviteter 

 Spridning av forskningsrapporter 
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Bilaga 1:Beskrivning av CHI 
Centre for Healthcare Improvement (CHI) är en centrumbildning vid Chalmers tekniska 

högskola som bedriver forskning och utbildning inom förbättring, innovation och 

transformation av hälso- och sjukvård. Med hemvist vid Institutionen för Teknikens 

Ekonomi och Organisation vid Chalmers finns expertis inom ämnesområden som 

exempelvis kvalitetsutveckling, logistik, produktionsplanering, innovation, 

entreprenörskap, systemdynamik och organisatoriskt lärande. Inom CHI vill vi utnyttja 

detta kunnande tillsammans med Chalmers goda relationer till näringslivet för att, i 

samverkan med hälso- och sjukvården, översätta de industriella erfarenheterna till ny 

och värdeskapande kunskap inom vården.  

CHI’s mål är att arbeta tillsammans med svensk hälso- och sjukvård, särskilt inom 

Västra Götalandsregionen, och i samverkan skapa, översätta och sprida 

forskningsbaserad och handlingsorienterad kunskap. På detta vis vill CHI också bidra till 

den professionella utvecklingen inom hälso- och sjukvårdens ledning och utveckling. För 

att uppnå denna målsättning fokuserar vi inom CHI på två delar – forskning och 

utbildning: 

CHI bedriver reflexiv, aktionsbaserad forskning på flertalet sjukhus i Västra 

Götalands-regionen, där ansatsen är att undersöka hur industriella utvecklingstekniker 

kan översättas och tillämpas i en sjukvårdskontext för att öka kvaliteten i vårdens 

processer. Programmet engagerar för närvarande 8 doktorander, 2 disputerade 

forskare, ett flertal docenter och 3 professorer i ett flertal projekt med finansiering från 

VINNOVA och VINNVÅRD. 

CHI leder också ett internationellt nätverk som inbegriper ett 15-tal framstående 

hälso- och sjukvårdssystem från Europa, USA, Canada och Asien (inkl. Malaysia och 

Indien).  Genom en aktionsinriktad forskning i lärande nätverk mellan praktiker och 

forskare från samtliga system undersöks hur olika initiativ kan leda till framtida, 

hållbara hälso- och sjukvårdssystem. Erfarenheterna redovisas årligen i en redan 

kontrakterad bokserie (Emerald) samt i för ändamålet relevanta vetenskapliga 

tidskrifter och konferenser. Nätverket består av ett tjugotal seniora forskare och lika 

många praktiker (högre chefer) från de aktuella systemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

9Referenser 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion.Studentlitteratur, Danmark. 

 

Alvesson, M., Hardy, C. et al. (2008). Reflecting on reflexivity: Reflexive textual practices 

in organization and management theory.J Manag Stud45: 480-501. 

 

Alvesson, M. &Svenningsson, S. (2007). Changing organizational culture: cultural change 

work in progress.Routledge, New York, NY. 

 

Anell, A. (2010). Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och 

sjukvården. Finansdepartementet, Stockholm. 

 

Anell, A. &Mattisson, O. (2009). Samverkan i kommuner och landsting – en 

kunskapsöversikt.Studentlitteratur, Lund. 

 

Argyris, C. (2001).On organizational learning. 2nd edition, Blackwell Publishing, MA. 

 

Argyris, C. &Schön, D. (1978).Organizational learning– a theory of action perspective. 

1stedition. Addison Wesley Publishing, MA. 

 

Asplund, J. (1970). Om undran inför samhället.Argos, Lund. 

. 

Axelrod,R.&Cohen, D. (2001).Harnessing complexity.Basic books, London 

 

Balas, A. E., &Boren, S. A. (2000). Managing Clinical Knowledge for Health Care 

Improvement. Yearbook of Medical Informatics, pp. 65-70. National Library of Medicine, 

Bethesda. 

 

Batalden, P.B. &Davidoff, F. (2007). What is "quality improvement" and how can it 

transform healthcare?,Quality and Safety in Health Care, Vol. 16, pp. 2-3. 

 

Bate, P. & Robert, G. (2007.)Bringing user experience to healthcare improvement: The 

concepts, methods and practices of experience-based design. Radcliffe, Seattle, WA. 

 

Bergman, B., Neuhauser, D. & Provost, L. (2010).Five main processes in healthcare – a 

citizen perspective.Quality and safety in helthcare, BMJ, supplement. 

 

Boaden, R., Harvey, G., Moxham, C. and Proudlove, N. (2008) Quality improvement: theory 

and practice in healthcare. NHS Institute for Innovation and Improvement, Coventry. 

 

 



 19 

Bradbury, H.&Reason, P. (2008).The Sage handbook of action research.2nd edition, Sage, 

London. 

 

Cederquist, J.&Hjortendal Hellman, E. (2005).Iakttagelser om 

Landsting.Finansdepartementet, Stockholm. 

 

Christensen, C., Grossman, J. and Hwang, J. (2009). The Innovator's Prescription: A 

Disruptive Solution for Health Care. New York, McGraw-Hill. 

 

Dawson, P. (2003).Understanding organizational change– the contemporary experience of 

people at work. Sage, London 

 

Deming,W.E. (1994).The new economics. 2nd edition. MIT Press, Cambridge, MA 

 

Deming,W.E. (1986).Out of the crisis.MIT Press, Cambridge, MA 

 

Docherty, P. (1996) Läroriket –vägar och vägval i en lärande organisation. 

Arbetslivsinstitutet, Solna 

 

Fishman,D.B. (1999).The case for pragmatic psychology. New York University Press, New 

York 

 

Garpenby, P. (2010).) Perspektiv på implementering. (‘Perspectives on 

implementation’).In:Nilsen, P. (editor), Implementering. Teori och tillämpning inom 

hälso- och sjukvård, pp. 27-49.Lund Studentlitteratur, Lund,  

 

Glouberman, S. and Mintzberg, H. (2001), “Managing the care of health and the cure of 

disease – part I: differentiation”, Health Care Management Review, Vol. 26 No. 1, pp. 56-

69. 

 

Greenhalgh, T., Robert, G., Macfarlane, F., Bate, P. and Kyriakidou, O. (2004). “Diffusion of 

innovations in service organizations: Systematic review and recommendations”, Milbank 

Quarterly, Vol. 82, pp. 581–629. 

 

Greenwood.D.J. & Levin, M. (2007).Introduction to action research. Sage, London 

 

Grimshaw, J.M, Thomas, R.E, MacIennan, G., Fraser, C.R.R.C. and Vale, L. (2004). 

“Effectiveness and efficiency of guidelines dissemination and implementation 

strategies”, Health Technology Assessment, Vol. 8 No. 6, pp. 1-72. 

 

Hallin, B. &Siverbo, S. (2003). Styrning och organisering inom hälso- och 

sjukvård.Studentlitteratur, Lund. 

 

http://www.amazon.com/Clayton-M.-Christensen/e/B000APPD3Y/ref=ntt_athr_dp_pel_1


 20 

Hayward CR (1998) De-facing power. Polity 31(1) 

 

Huerta,T.R., Ford, E.W., Peterson, L.T. & Brigham,K.H. (2008). Testing the hospital value 

proposition: An empirical analysis of efficiency and quality. HealthcManag Res33: 341–

349. 

 

Docherty, P., Huzzard, T., de Leede, P. &Totterdill, P. (2003).Home and away. Learning in 

and learning from organizational networks in Europe. An Innoflex report, London 

 

Iedema, R., Merrick, E., Britton, K., Gray, J.,Verma, R.  & Manning, N. (2010).Codesigning 

as a discursive practice in emergency health services: The architecture of deliberation. 

J ApplBehavSci XX (X) 1–19. Http://www. sagepub.com/journalspermissions.navDOI: 

10.1177/0021886309357544  

 

Institue of Medicine, (2000).To Err is Human. National Academy Press, Washington DC. 

 

Kolb, D .(1984).Experiential learning: Experience as the source of learning and 

development. Prentice-Hall, New York 

 

Lewin, K. (1948).Resolving social conflicts & field theory in social science. American 

Psychological Association, Washington DC 

 

Lifvergren, S, Gremyr, I., Hellström, A. & Bergman, B. (2010).Lessons from Sweden’s first 

large-scale implementation of six sigma in healthcare. OperManag Res3:117–128, DOI 

10.1007/s12063-010-0038-y 

 

Lifvergren, S., Huzzard, T. &Docherty, P. (2009).A development coalition for 

sustainability in healthcare. I: Docherty P, Kira M, Shani AB (eds) Creating sustainable 

work systems: developing social sustainability. 2nd edition. Routledge, London 

 

Mohrman, S. &Shani, A.B. (Rami) (2012). Organizing for sustainable healthcare.Emerald, 

Bingley, UK. 

 

Mohrman, S. a&hani, A.B. (Rami) (2011). Organizing for sustainable 

effectiveness.Emerald, Bingley, UK. 

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB (2014). Risker och förmågor – 

Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning. MSB, 

Stockholm. 

 

Myndigheten för vårdanalys (2014). VIP i vården? – Om utmaningar i vården 

av personer med kronisk sjukdom. Rapport 2014:2. Myndigheten för vårdanalys, 

Stockholm. 



 21 

Myndigheten för vårdanalys (2013). Ur led är tiden. Rapport 2013:9. Myndigheten för 

vårdanalys, Stockholm. 

 

Norbäck, L.E. &Targama, A. (2009). Det komplexa sjukhuset. (‘The complex hospital’). 

Studentlitteratur, Lund. 

 

Nordenström, J. (2014). Värdebaserad vård – Är vi så bra vi kan bli?Karolinska University 

Press, Stockholm. 

 

OECD (2013).OECD Health data.OECD, Paris. 

 

OECD Health Data (2007) Statistics and indicators for 30 countries. Available at: 

www.oecd.org/health/healthdata (accessed 24 September 2009) 

 

Soop, M., Fryksmark, U., Koster, M. &Haglund, B. (2009).The incidence of adverse events 
in Swedish hospitals: a retrospective medical record review study, International Journal 
for Quality in Health Care, Vol. 21, No 4, pp. 285–291 
  

Stacey, R.D. (2003).Strategic management and organizational dynamics - the challenge of 

complexity.(4thedition).Pearson Education Limited,Essex 

 

Statens offentliga utredningar, SOU (2013). Patientlag – Delbetänkande av 
patientmaktsutredningen. SOU, Stockholm. 
 
Statens offentliga utredningar, SOU (2009). En nationell cancerstrategi för framtiden. 
SOU, Stockholm. 
 

Statistiska centralbyrån, SCB (2014). Trender och Prognoser 2014 

befolkningen | utbildningen | arbetsmarknaden med sikte på år 2035. SCB, Örebro. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014a). (O)jämställdhet i hälsa och vård. SKL, 

Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014b). Skador i vården – en sammanställning av 

klinikvisa resultat. SKL, Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014c). Patientsäkerhet lönar sig. SKL, Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014d). Hälsofrämjande och jämlikhet. SKL, 

Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2014e). Öppna jämförelser, del och 2. SKL, 

Stockholm. 

 



 22 

Sveriges Kommuner och Landsting (2012). Psykisk hälsa inom kommuner och landsting 

2012-2016. SKL, Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2006). Närvård i Sverige 2005. (Integratedcare in 

Sweden 2005). SKL, Stockholm. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2005). Hälso- och sjukvården till 2030. (’Healthcare 

on to 2030’).SKL, Borås. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting (2007). Strategier för effektivisering. SKL,Stockholm 

Sztompka P (1993) The sociology of social change. Blackwell, London 

 

The Economist (2011).The future of healthcare in Europe. The Economist Intelligence 
Unit Limited. U.S. 
 

Øvretveit, J. (2009).Does improving quality save money? A review of evidence of which 

improvements to quality reduce costs to health service providers.The Health Foundation, 

London. 

 


