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Ordet influencer kommer från engelskans ord för influera, vilket i sin tur betyder påverka. 
En influencer är alltså någon som har inflytande på andra och kan påverka dem att utföra vissa handlingar. 



2 september 2017 4 september 2017

2022-11-22 Stefan Jutterdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB



Bornholm, cykel, sensommar,  1 september 2017

När livet är 
som bäst..
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2 september 2017 
kl. 09.38
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kl.11.27 kl. 11.41         kl.20.00  
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Familjens bildström ”Hjärtat”
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En vecka på Rigshospitalet i Köpenhamn
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6 september    7 september    8 september       
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10 september

Första tiden hemma
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17 oktober6 oktober
Rehabilitering 
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Fantastiskt att få möta mina livräddare
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.

Fem år senare – Vad har vi lärt oss?
• Att ta vara på livet 
• Att göra det man kan själv
• Att hjälpa andra 
• -Sprida kunskap om HLR
• -Fler hjärtstartare tillgängliga dygnet runt
• -SMS livräddare i alla regioner
• -Skaffa 112 appen med koordinater
• -Börja varje möte med att berätta om var närmaste hjärtstartare finns
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Perspektiv

• Brand ca 100 personer/år dör 

• Trafik ca 220 personer/år dör

• Hjärtstopp utanför sjukhus 
ca 6000 personer/år dör

2022-11-22 Stefan Jutterdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB



Berättelsens kraft

Aftonbladet

BarometernStadsmagasinet Oskarshamn

Fysioterapi Expressen
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Alla behöver kunna HLR
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• Krönikor
• Debattartiklar
• ”Svenska nätverket för dig som överlevt 

hjärtstopp och för dina närstående” 
https://www.hjart-lung.se/natverket-for-overlevare

• Föreläsningar, seminarer, 
informationsmaterial

www.stefanju@erdal.se
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https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2022/04/livetefterhjartstopp_ENG.pdf2022-11-22 Stefan Jutterdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB

https://www.hlr.nu/wp-content/uploads/2022/04/livetefterhjartstopp_ENG.pdf


Informationsbrev till våra grannar

Stefan Jutterdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB
Vi bjöd in våra kommunalråd och regionråd för a@ ställa frågan: Kan du HLR?

HLR-träning för grannar och vänner Hjärtstartare vid vårt hem dygnet runt

Vi arbetar för att hjärtsäkra vårt samhälle

2022-11-22



Bikupa

Har du varit patient eller närstående?

Såg du några förbättringsmöjligheter?
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Goda exempel

Varje dag lite bättre – kraften hos många
Landstinget i Kalmar län 2007-



Uppmärksamhet är ledarskapets valuta
en diskussion kring drivkrafter för förbättringsarbetet  

i hälso- och sjukvården 

Stefan Jutterdal

Institutionen för pedagogik

Hospital Death Rate
(Standardized for Age, Sex, Race, Payer, Admission Source & Type) 

vs Charge per Admission
(Standardized for Age and Diagnosis) -- AHRQ 1997 Data
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Källa: Institute for Healthcare Improvement, USA

Projektarbete, 10 poäng                                     Handledare: Lena Fritzén
Ledarskap för Förbättring av                                  
Hälso- och sjukvård
Magisterprogram med 
ämnesbredd i ledarskap

”Uppmärksamhet är ledarskapets valuta”
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http://media01.commpartners.com/NQF/12_09_11/IHI_Seven_Leadership_Leverage_Points.pdf

Will, idea and execu:on

2022-11-22

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


• 1 “The data are wrong.” 
”So there are lots of questions about adjustments, 
hidden variables, poor input information, and so on”

• 2 “OK, the data are right, but it’s not a problem.”
“Variation in outcome is part of the game. This is just the hard reality. 
People die. Mistakes happen. ”

• 3 “OK, OK, The data are right, and it is a problem” 
But it’s not my problem”

”I didn’t do it. Management made me do it. Or worst excuse of all, the 
patients made me do it” 

• 4 “the data are good enough, it is a problem, it is our problem, and we 
intend to do something about it”  “people who look around for ways to 
make things better are going to find some answers –
or at least some darn good questions – right in front of their faces”

• (Utdrag ur ”Escape Fire” av Donald M Berwick)

Hospital Death Rate
(Standardized for Age, Sex, Race, Payer, Admission Source & Type) 

vs Charge per Admission
(Standardized for Age and Diagnosis) -- AHRQ 1997 Data
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Donald Berwick
Öppna resultat-
hur reagerar vi?
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Hur uppnår vi mätbara förändringar på systemnivån?

1. Utveckla och kommunicera systemmått 

2. Länka samman strategier och systemmått 

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
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”Varje system är perfekt utformat för att ge det resultat det ger”

Donald Berwick
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Levels of Leadership in the 
Transformation of Organizations

• Transform yourself
• Transform your team
• Transform your organizaEon
• Transform your profession

Source: Maureen Bisognano, IHI
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Framgångsfaktorer 

• Ledningens uppmärksamhet på alla nivåer och i alla delar av organisationen 

• Strategisk utveckling och kommunikation tillsammans

• Ständiga förbättringar!
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Bikupa

Vilka system är ni en del av och vilka resultat ger det?
Vad kan och behöver förbättras?
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Ett annat gott exempel
”This is how the physiotherapists took place

in the middle of the stage”

2017

”This is how the physiotherapists
took place in the middle of the stage”

(Dagens Medicin, 2017, June)

2013
”We´ve set a goal. We want
to develop from a 
professional organisation 
that has to chase to be 
listened to, into an 
organisation which is 
constantly in demand and 
obvious to the authorities” 
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Stefan Jutterdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB

https://hbr.org/2016/04/what-i-learned-from-trying-to-innovate-at-the-new-york-times?utm_campaign=HBR&utm_source=facebook&utm_medium=social

“Open the doors. Let the light stream in. Get out of the building. 
Interact. Not just the strategy team, not just the CEO, but everyone. 
The new value is not inside, it’s out there, at the edges of the network”

How to make change and innovation?

2022-11-22
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”It´s all about relationships”

Our dialogues about the future. 
”ALenEon is the currency of leadership”
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WCPT Congress 2015 Singapore
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h"ps://www.instagram.com/p/BwpqkXRh3wG/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=rz0g6wic4xlc

”Sorry to disturb you –
but it´s Eme to act”

WCPT Congress 2019 Geneva

https://www.instagram.com/p/BwpqkXRh3wG/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=rz0g6wic4xlc


Framgångsfaktorer 

• Ledningens uppmärksamhet på alla nivåer och i alla delar av organisationen 

• Strategisk utveckling och kommunikation tillsammans

• Ständiga förbättringar!
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Bikupa

Hur samarbetar ni med dom som ni är till för?
Hur säkerställer ni patientens och närståendes perspektiv?
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”Nothing about me without me”

Erfarenheter som patient och närstående
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Lennart
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Karin
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Om diskurs: Vems verklighet är sann?
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Vad har jag lärt mig som ledare under åren?

1983

1988

1995
2001

2012 2013 

2017

Stefan Jutterdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB

20222016

2010

Vad är viktigt för dig?

Vad har jag lärt mig av livet?



Bikupa

1. Vad är viktigt för dig?

2. Hur kan vi bäEre ta Fllvara kompetensen 
och kunskapen hos paFenter, närstående och 
medarbetare för aE få en bäEre hälso- och 
sjukvård?
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Mitt huvudbudskap till er som är som är en del 
i hälso- och sjukvårdens omställning

• Patientens och närståendes perspektiv först
(om det gällde mig, hur skulle jag vilja ha det?)

• Försök förstå kontexten och tänk utanför boxen
• ”It´s all about relationships”
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Varje dag är en gåva!
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Tack för mig!
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Stefan Ju;erdal, senior rådgivare, Kvarnlaget AB
www.stefanju;erdal.se

stefanju;erdal@hotmail.com

http://www.stefanjutterdal.se/
mailto:stefanjutterdal@hotmail.com

