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Bakgrund

• Det internationella nätverket för hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
(HPH) beslutade 2020 om en ny uppsättning standards. 

• Dessa standards är avsedda för självevaluering och kvalitetsutveckling  
av hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 

• De nya standards är omfattande och möjliggör bedömning av hela 
HPH-konceptet, inkluderande lednings-, patient-, medarbetar- och 
befolkningsperspektiven.



Implementering av HPH-standarderna i Sverige

• Tre regioner, ett sjukhus och en primärvårdsenhet har utvärderat standarderna.

• Det svenska HFS-nätverket har skapat ett interaktivt verktyg för att bedöma standarderna.

• Till varje standard bifogades en hjälptext för att säkerställa enhetliga definitioner.

• Standards bedöms med hjälp av en visuell analog skala (VAS) snarare än Ja/Nej.

• Till varje standard kan kommentarer tillföras.

• Standards som inte är relevanta för den valda organisationen kan uteslutas. 

• Resultaten av bedömningen för varje standard presenteras omedelbart i grafer.

• Standards med låg uppfyllelse överförs till en handlingsplan.

• Indikatorer från ”vården i siffror” kan användas som komplement.
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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
sjukvårdstjänster.

1.3.3 Organisationen utvärderar

systematiskt våra åtgärder för att förbättra
patienternas hälsovinst.

Standard 1. Organisationens engagemang







Resultat - implementering av HPH-standards i Sverige

• Standardernas relevans beror på vilken nivå de utvärderas. 

• Standarderna är mycket omfattande och kan kännas överväldigande. 

• Det behövs enhetliga definitioner av standards för att undvika tvetydigheter.

• Standards bör kopplas till mätbara element där så är möjlig.

• Dessa standards bör användas för förbättring snarare än jämförelse mellan 

organisationer.



Slutsatser

• De nya HPH-standards har fått ett positivt gensvar i det svenska HFS-nätverket. 

• Genom att lägga till ett verktyg för att underlätta bedömningen har 

slutanvändarna haft lättare att skapa engagemang bland ledning och kliniker. 

• Standarderna är mindre användbara på nationell och regional nivå på grund av 

stora variationer mellan olika hälsoorganisationer.

• Standard 1, 4 och 5 passar bäst för ledningsnivå medan standard 2 och 3 måste 

bedömas på klinisk nivå och involvera patienter och närstående.

• För att bedöma alla standards behövs ett team med ledning, verksamhet, HR, 

miljöansvariga, folkhälsokompetens, patienter och närstående.



Tack!


