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Region Gotland 

• En region

• Sveriges minsta län

• Ett lasarett

• 6 st vårdcentraler-
varav 2 i privat regi. 

• Drygt 60 000 invånare



Möjligheter med nytt  
evalueringsverktyg
Processledare och 
presidieledamot HFS-nätverket:

Förfrågan om självskattning 
gemensamt med ledning för 
Hälso-och sjukvård

Blev -

Självskattning att delge 
programledning God och nära 
vård (HSF, SOF, UAF, RSF)
Hans Brandström och Elisabet Drugge Digitimme 220217



Syfte

Överblick

Vad gör vi bra?

Vad gör andra bra?

Vad bör vi förbättra?

Vilka bör vi samverka 
med?



Syfte

Standard/perspektiv

1.Organisationens

engagemang

2.Tillgång till Hälso-o Sjukv.

3.Personcentrering och 

samskapande

4.Hälsosam arbetsplats

5.Främja hälsa i befolkningen
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1.1.1 Vår organisation har en
hälsofrämjande hälso- och
sjukvård som en del av sin

övergripande strategi.

1.1.2 Vår organisations högsta
ledning agerar i enlighet med
den övergripande strategin.

1.1.3 Vår organisation har en
kultur som präglas av

hälsorientering.

1.1.4 Vår organisation följer upp
utvecklingen av hälsofrämjande

hälso- och sjukvård

1.1.5 Ledningen säkerställer
förutsättningar för en

hälsofrämjande hälso- och
sjukvård t ex infrastruktur,

resurser, lokaler och utrustning.

1.2.1 Vår organisations uttalade
mål och uppdrag fokuserar på
bästa möjliga hälsovinst för

patienterna.

1.2.2 Vår organisations mål och
uppdrag kommuniceras tydligt

till alla intressenter.

1.3.1 Vår organisation följer
systematiskt hälsan och dess

bestämningsfaktorer i
befolkningen som grund för
planering av våra hälso- och

sjukvårdstjänster.

1.3.2 Vår organisation följer
systematiskt hälsan och dess

bestämningsfaktorer i
befolkningen som grund för

genomförande och utveckling av
våra hälso- och…

1.3.3 Organisationen utvärderar
systematiskt våra åtgärder för

att förbättra patienternas
hälsovinst.

Standard 1. Organisationens engagemang
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Standard 1.
Organisationens

engagemang

Standard 2. Tillgång till
hälso- och sjukvård

Standard 3.
Personcentrering och

samskapande

Standard 4. Hälsosam
arbetsplats och miljö

Standard 5. Främja
hälsa i befolkning

Sammanfattande bedömning
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3.1.1 Vår organisation samverkar med patienter,
närstående och andra vårdgivare för att utveckla

metoder för att bedöma patienters behov av
hälso- och sjukvårdsinsatser 3.1.2 Vår organisation har metoder för att

bedöma och dokumentera behovet av
interventioner avseende riskfaktorer såsom

tobak, alkohol, matvanor och fysisk inaktivitet.
3.1.3 Vår organisation har rutiner för att

identifiera psykisk ohälsa hos somatiskt sjuka
patienter.

3.1.4 Vår organisation har rutiner för att
identifiera somatisk ohälsa hos patienter med

psykisk ohälsa eller sjukdom

3.1.5 Vår organisation har rutiner för att
identifierar  behov hos särskilt sårbara grupper för

att åstadkomma en mer jämlik vård.

3.2.1 Vår organisation stödjer medverkan från alla
berörda i planering, genomförande och
utvärdering av hälso- och sjukvården.

3.2.2 I vår organisation sker patientmöten med
hänsyn till patientintegritet och med tillräcklig tid

avsatt för att stödja effektiv kommunikation.

3.2.3 Vår organisation bjuder in och gör det
möjligt för alla patienter och närstående att bli
aktiva partners i vården och partners för delat

beslutsfattande.
3.2.4 Vår organisation erbjuder alla patienter

individuellt anpassade hälso- och
sjukvårdsinsatser

3.3.1 Vår organisation arbetar personcentrerat
med delat beslutsfattande för att stödja patienter

och närstående som vill vara aktiva i vården.

3.3.2 Vår organisation säkerställer personalens
kompetens i tekniker som stödjer kommunikation

och personcentrerad vård.

3.3.3 I vår organisation har vi ett hälsofrämjande
förhållningssätt i alla möten.

3.3.4 Vår organisation har tillgång till tolk där det
behövs för att underlätta kommunikation med

patient och närstående.

3.4.1 Vår organisation har tydlig, relevant och
förståelig information till patienter och

närstående om tillstånd, behandling, vård samt
om faktorer som påverkar deras hälsa.

3.4.2 Vår organisation erbjuder rådgivning om
tobak, alkohol, matvanor och fysisk aktivitet

baserat på individuell bedömning av patientens
behov och önskemål.

3.4.3 Vår organisation genomför insatser som
stödjer egenvård.

3.5.1 Vår organisation samarbetar med andra för
att patienten ska uppleva en sammanhållen vård.

3.5.2 Vår organisation har tydliga rutiner för att
utbyta relevant patientinformation i rätt tid med

andra organisationer.

Standard 3. Personcentrering och samskapande
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4.1.1 Vår organisation erbjuder
regelbundna bedömningar av
medarbetarnas hälsobehov.

4.1.2 Vår organisation erbjuder
medarbetarna hälsofrämjande insatser

avseende tobak, alkohol, matvanor,
fysisk aktivitet och psykosocial stress.

4.1.3 Vår organisation upprätthåller
medarbetarnas kunskap om faktorer som

påverkar deras hälsa.

4.1.4 Vår organisation erbjuder
utrymmen för återhämtning, rörelse och

gemenskap för medarbetarna.

4.1.5 Vår organisation säkerställer
medarbetarmedverkan i beslut som
påverkar vårdprocesser och deras

arbetsplats.
4.2.1 Vår organisation erbjuder en miljö

där patienter, närstående och
medarbetare känner sig trygga och där

deras värdighet och integritet respekteras

4.2.2 Vår organisation erbjuder en miljö
som är inkluderande och tillgänglig

4.2.3 Vår organisation erbjuder
utrymmen för återhämtning, rörelse och
gemenskap för patienter och närstående

4.2.4 Vår organisation tillhandahåller
hälsosam mat.

4.2.5 Vår organisation säkerställer att
vårdmiljön är rökfri.

4.2.6 Vår organisation minimerar onödigt
buller.

Standard 4. Hälsosam arbetsplats och miljö



Standard 5
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5.1.1 Vår organisation samlar in
data om vårdkonsumtion för…

5.1.2 Vår organisation samarbetar
med andra samhällsaktörer för att…

5.1.3 Vår organisation samlar
information om fördelningen av…

5.1.4 Baserat på bedömningen av
behov har vår organisation…

5.2.1 Vår organisation genomför
uppsökande insatser för utvalda…

5.2.2 Vår organisation samverkar
med andra samhällsaktörer och…

5.2.3 Vår organisation tar ansvar för
nya arbetsformer till grupper med…

5.3.1 Vår organisation bidrar till
minskad miljöpåverkan genom att…

5.3.2 Vår organisation minskar
volym och skadlighet av avfall.

Vår organisation minskar
användning av fossil energi och…

5.3 3 Vår organisation genomför
åtgärder för återvinning.

5.3.4 Vår organisation väljer
behandlingsalternativ som…

5.4.1 Vår organisation främjar
forskning om hälsofrämjande och…

5.4.2 Vår organisation bidrar aktivt
till kunskapsspridning i…

5.4.3 Vår organisation stödjer
forskningsaktiviteter som…

5.4.4 Vår organisation bidrar till
befolkningens kunskap om hälsans…

5.4.5 Vår organisation utvecklar
modeller eller arenor för dialog…

Standard 5. Främja hälsa i befolkning



Målbild god och nära vård



Färdplan- förflyttningsområden

Involvera 
medborgare

Ha fokus på hälsa 
och förebyggande 

insatser 

Stärka individens 
egen kraft och 

förmåga

Samordna insatser 
nära individen



Dialogen med God och nära vård….

”I min roll som programledare för 
omställningsarbetet kan jag se att verktyget 
innehåller flera av kärnvärdena för omställning till 
nära vård”

 Användarvänligt

 Baserat på evidens 

 Intressant med självskattning

 Gratis – kräver ingen upphandling



Dialogen med God och nära vård 

”Jag tror dock att ett av de kanske värdefullaste 
bidragen som verktyget kan ge är som underlag för:

 systematisk dialog kring de olika aspekterna 

som finns i verktyget 

 skapandet av gemensamma bilder 

(både nuläge och mål)” 

Mycket av det som finns i verktyget är tydligt 
användbart utanför hälso- och sjukvårdskontexten.



Evalueringsverktyget 






