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”Alla ska kunna 

leva ett 

hälsosamt liv.”

Värdegrund:
I rörelse-Trovärdigt-Tillsammans
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Hanna Kristelius, förhandlingsråd

Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar
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Jag har lärt mig mycket under 

45 år i hälso- och sjukvården, 

och kanske allra mest av 

att själv vara patient eller 

närstående



Aftonbladet

BarometernStadsmagasinet Oskarshamn

Fysioterapi
Expressen



Vi står inför enorma utmaningar 

inom välfärden

• Äldreboomen

• Levnadsvanesjukdomarna

• Barns fysiska inaktivitet

• Patienters önskan om mycket större delaktighet

• Bristen på kompetenta medarbetare

• Risken att tappa fokus från kvalitet till ekonomi
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Källa: SOU 

2019:29 sid 61

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/

http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
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Rörelsen är tydlig över hela landet

- Politiskt förankrad i alla regioner

- Målbild är beslutad i nästan alla regioner

- Kommunerna är involverade

- Personperspektivet är tydligt

- Förebyggande arbetet finns i alla regioner men med olika intensitet

Regionernas rapporter till Socialstyrelsen oktober 2019



Tecken på att omställningen sker

- Mobila närvårds- och hemsjukvårdsteam

- Utskivningsprocessen från sjukhus

- Egenvård-monitorering

- Anställda spetspatienter

- Självvald inläggning psykiatrin

- Patientkontrakt

Regionernas rapporter till Socialstyrelsen oktober 2019
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Vad vi behöver göra
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https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/07/lagg-den-storsta-energin-pa-en-satsning-pa-halsa/

Debattartikel i Dagens Medicin 20180907

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2018/09/07/lagg-den-storsta-energin-pa-en-satsning-pa-halsa/


Exempel på vad som behöver göras

1. Öka patienters och närståendes medskapande i hälso- och sjukvården, det är helt 

avgörande.

2. Offensiv satsning på hållbar hälsa

-Barnen är vår framtid - satsa på rörelse för barn och unga för att minska ohälsan i 

framtiden

-Utveckla företagshälsovården så att alla får tillgång till en väl fungerande 

företagshälsovård. 

-Satsa på prevention och rehabilitering i äldrevården så att äldre personer kan 

bibehålla sin funktionsförmåga och självständighet så långt det går. 

3. • Attraktiva arbetsplatser. Ett hälsofrämjande ledarskap som skapar förutsättningar 

för god arbetsmiljö, högre löner och bättre karriärmöjligheter. 

4. • Använd studenterna och deras kraft i utvecklingsarbetet för att skapa goda 

förutsättningar för framtiden, interprofessionellt lärande, prevention och 

digitalisering.
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http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/Framework-Improving-Joy-in-Work.aspx

“In our work in health care, joy is not just 
humane; it’s instrumental. As my colleague 
Maureen Bisognano has reminded us, 
“You cannot give what you do not have.” 

The gifts of hope, confidence, and safety 
that health care should offer patients and 
families can only come from a workforce 
that feels hopeful, confident, and safe. 
Joy in work is an essential resource for the 
enterprise of healing.” 

Donald Berwick

Joy in work

http://www.ihi.org/resources/Pages/IHIWhitePapers/Framework-Improving-Joy-in-Work.aspx
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http://media01.commpartners.com/NQF/12_09_11/IHI_Seven_Leadership_Leverage_Points.pdf

Will, idea and execution

http://media01.commpartners.com/NQF/12_09_11/IHI_Seven_Leadership_Leverage_Points.pdf


Hur uppnår vi ständiga förbättringar?

1. Sätt mål och kommunicera systemmått 

2. Bygg in strategier och systemmått i ledarnas hjärtan

3. Kanalisera ledningens uppmärksamhet mot förbättringsarbete

4. Rätt team med patient/närstående som teamledare

5. Ekonomi och kvalitet tillsammans

6. Ta tillvara alla professioners engagemang

7. Förbättringskunskap genom att göra och lära

(översatt från IHI, 2008, Seven Leadership Leverage Points – For Organization- Level 

Improvement in Health Care)

http://www.ihi.org/knowledge/Pages/IHIWhitePapers/SevenLeadershipLeveragePointsWhitePaper.aspx

http://www.ihi.org/knowledge/Pages/IHIWhitePapers/SevenLeadershipLeveragePointsWhitePaper.aspx


Vad kan jag som ledare göra?

• Transform yourself

• Transform your team

• Transform your 
organization

• Transform your 
profession

Källa: Maureen Bisognano, IHI





SIDA 26

www.stefanjutterdal.se

http://www.stefanjutterdal.se/
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