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Projektnamn: Personcentrerat samarbete och främjande samarbete mellan vårdgivare och 

vårdnivåer. Vården behöver ställa om. 

Projektledare: Helena Forss Johansson och Martin Jonsson 

Projekttid: 170407–171231 

 

Inledning 
 

Denna projektrapport avser att översiktligt beskriva de genomförda aktiviteterna i den 

övergripande insatsen ”Personcentrerat samarbete och främjande samarbete mellan 

vårdenheter och vårdnivåer. Vården behöver ställas om!”(Dnr 9.1–6359/2017) 

 

Under våren 2017 blev Vårdförbundet avdelning Västerbotten beviljat ett statsbidrag från 

Socialstyrelsen inom ramen för satsningen ”För bättre vård vid kroniska sjukdomar” 

(S2015/07686/FS). Detta gav möjlighet till de insatser i form av studiebesök och 

vårdseminarium som utfördes under hösten 2017. 

 

Från Vårdförbundet avdelning Västerbotten utsågs två styrelseledamöter att ansvara för 

projektet utifrån deras yrkesbakgrunder från kommunal respektive landstingsverksamhet. 

 

Definitioner 
Vårdförbundet definierar en personcentrerad vård som en vård som utgår från den unika 

personen och hälsan. Vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande. Vården är 

sammanhållen. 

 

Beskrivning 
 

Aktiviteterna inom projektet utgjordes huvudsakligen av två studiebesök och ett seminarium.  

 

Bakgrund 
Vårdförbundet avdelning Västerbotten önskade bidra till en rörelse för personcentrerad vård 

och en ökad samverkan mellan vårdgivare och vårdnivå. En personcentrerad vård som ger 

stöd för att utveckla vården för personer med multisjuklighet, långvarig sjukdom och personer 

med omfattande funktionsnedsättning. Ekonomiskt stöd söktes av Socialstyrelsen för insatser 

som gav kunskap och förutsättningar till en förändring och som startar och sprids i vården, 

exempelvis vid vårdavdelningar och inom kommunens verksamheter.  

 

Stöd söktes för kunskapsinhämtning genom studiebesök hos vårdgivare som bedriver ett 

personcentrerat förhållningssätt och har en god samverkan mellan huvudmän. Att genom den 

hämtade kunskapen sprida kunskapen vidare och ge goda exempel på personcentrerad vård 

och vårdsamverkan till beslutsfattare och professioner inom vården.  

 

Insatserna avsåg att tillhandahålla möten och föreläsningar för att sprida kunskapen vidare 

och förhoppningsvis starta en rörelse mot en förbättrad personcentrerad vård och 

vårdsamverkan.  
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Syfte 
Vårdförbundet avdelning Västerbotten vill bidra till en rörelse för personcentrerad vård och 

en ökad samverkan mellan vårdgivare och vårdnivå. 

 

Strategi 
Under våren 2017 påbörjades en inventering av vilka intressenter som var viktiga för att knyta 

an till studiebesöken och till det avslutande seminariet.  

 

Omfattning 
Projektet skulle genomföras av de två projektledarna i Västerbotten och veckoarbetstiden för 

projektet skulle utgöra 4 timmar eller 10 % av en heltid. Till planeringen av aktiviteten 

seminariet knöts en resurs från Vårdförbundets vårdstrategiska enhet för stöd.  

 

Tidsplan 
Studiebesök 

Aktivitet     Tid 

– Mailkorrespondens med intressenter inför studiebesök maj - augusti 2017 

– Besök hos intressenter    augusti - september 2017 

– Studiebesök    oktober 2017 

 

Vårdseminarium 

Aktivitet     Tid 

– Mailkorrespondens med föreläsare och inbjudna  maj-oktober 2017 

– Seminarium    november 2017 

 

Organisation 
Huvudansvariga för projektet var två styrelseledamöter från Vårdförbundet avdelning 

Västerbotten. Delansvarig för seminariet var en person från Vårdförbundets vårdstrategiska 

enhet. 

 

Projektets genomförande 
 

Studiebesök 
En inventering av tänkbara besöksmål påbörjades under senare delen av våren 2017. Urvalet 

föll på ESTHER i Jönköping och Hälsostaden i Ängelholm, med vilka en kontakt etablerades. 

  

Under början av hösten 2017 mötte Vårdförbundets representanter politiker och tjänstemän 

från Västerbottens läns landsting och Umeå kommun för att informera om projektet, de tänkta 

studiebesöken och en inbjudan till deltagande vid studiebesöken.  

 

Studiebesök 1. Vad är bäst för ESTHER? Jönköping 12-13 oktober 2017.  

Delegationen på åtta personer utgjordes av politiker och tjänstemän inom Västerbottens läns 

landsting samt styrelseledamöter från Vårdförbundet avdelning Västerbotten. 

 

ESTHER är ett arbetssätt som avser samverkan mellan region, vårdcentraler och kommuner i 

Jönköpings län. Arbetssättet ESTHER startade år 1999 vid medicinkliniken vid 



 Slutrapport   

180410 

 

 

Vårdförbundet avdelning Västerbotten 

Helena Forss Johansson och Martin Jonsson  

Höglandssjukhuset i Eksjö. ESTHER uppkom som ett omvänt tankesätt som syftade till att 

lyfta vården ur sjukhusvärlden och närma sig patienten.  

 

I ESTHER är patienten likvärdig och arbetssättet innefattar rum, person och anhörig. 

Patientberättelsen är central och ger kraft åt upplevelsen. I ESTHER tas berättelsen tillvara 

och bidrar till att vården ständigt utvecklas till att bli bäst för ESTHER.  

 

Studiebesök 2. Hälsostaden – gränslös vård och omsorg. Ängelholm 19-20 oktober 2017. 

Delegationen på 9 personer utgjordes av politiker inom Umeå kommun och Västerbottens 

läns landsting, tjänstemän inom Umeå kommun och Västerbottens läns landsting samt två 

styrelseledamöter från Vårdförbundet avdelning Västerbotten. 

 

Projektet uppkom på grund av att tillit saknades mellan kommunvård och sjukhusvård. 

Gränssnittsproblem identifierades i form av rätt vård på rätt vårdnivå. Det stora skälet till att 

projektet startade var att vårdbehovet var större än resurserna. Projektet Hälsostaden syftar till 

att skapa en sömlös sjukvård mellan vårdaktörer samt upplevelser av en gemensam helhet. 

 

Den kroniskt sjuka personen och personer med stort behov är prioriterade målgrupper. Likaså 

personer som är inneliggande på sjukhus på grund av en dysfunktionell vårdkedja. 

Målet är att inte utsätta personer för sjukhusvård i onödan utan flytta vården till hemmet. 

 

Särskilt intressant var införandet av arbetssättet med mobila team. Detta arbetssätt ökade 

tillgängligheten, förbättrade vårdkvaliteten samt säkerställde att rätt vård utfördes på rätt 

vårdnivå. Patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus förbättrades. Det mobila 

teamet utför punktinsatser i form av provtagning, akutinsättning och utökning av 

omvårdnadsinsatser, vilket leder till färre inläggningar på sjukhus. 

 

Resultat 
 

Kunskapen från studiebesöken presenterades för inbjudna deltagare vid ett seminarium i 

Umeå i november 2017. Bland de inbjudna återfanns deltagare från de två studiebesöken. 

 

Seminarium 
Seminarium – Personcentrerad vård i all ära, men hur gör vi? Umeå 24 november 2017. 

Seminariet var ett samarbete mellan Vårdförbundet, Västerbottens läns landsting och Umeå 

kommun. 

 

Inbjudna till seminariet var intresserade av ämnet personcentrerad vård. Deltagare var 

medlemmar och tjänstemän i Vårdförbundet, tjänstemän från Västerbottens läns landsting och 

Umeå kommun samt politiker från Västerbottens läns landsting och Umeå kommun.   

 

Moderator 

 Karin Klingenstierna 

 

Föredragshållare 

 Johan Larsson, vice ordförande Vårdförbundet  

”Vårdförbundets politik och Personcentrerad vård” 
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 Martin Jonsson och Helena Forss Johansson, styrelseledamöter Vårdförbundet 

avdelning Västerbotten 

”Västerbottens Esther i Hälsostaden” 

 

 Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare för samordnad utveckling  

”God och nära vård – vad är det?” 

 

 Lisbeth Löpare Johansson, utvecklingsdirektör Region Norrbotten  

”Men hej, det är ju du – om personcentrerad och sammanhållen vård med digitala 

möten”  

 

 Åsa Hörnsten, professor i omvårdnad vid Umeå Universitet  

”Personcentrerad vård vid typ 2 diabetes i primärvården” 

 

 Ewa Klingefors, biträdande primärvårdsdirektör Västerbottens läns landsting 

”En för alla och alla för en – i samverkan för trygghet”  

 

Paneldebatt – Personcentrerad vård i all ära, men hur gör vi? 

 Peter Olofsson, ordförande landstingsstyrelsen, Västerbottens läns landsting (S) 

 

 Nicklas Sandström, 1:e vice ordförande landstingsstyrelsen, Västerbottens läns 

landsting (M) 

 

 Carin Nilsson, tf ordförande Äldrenämnden, Umeå kommun (S) 

 

 Veronica Kerr, 1:a vice ordförande Äldrenämnden, Umeå kommun (KD) 

 

Erfarenheter 
 

Erfarenheter av projektet påvisade att tidsramen för projektet vid genomförande var snävt 

tilltagen. Detta kan förklaras av tidsramen för projektets finansiering. Projektets tänkta 

innehåll kunde genomföras tack vare att mycket planeringsarbete kunde läggas under 

sommarmånaderna då semesterperioden inföll.  

 

Projektets syfte visade sig ha en positiv inverkan på de personer som projektet presenterades 

för, vilket underlättade rekrytering av deltagare till studiebesöken och inte minst 

föredragshållare samt politiker till det avslutande seminariet.  

 

Länkar 
 ”Vad är bäst för Esther” https://plus.rjl.se/esther 

 ”Hälsostaden – gränslös vård och omsorg” https://vard.skane.se/angelholms-

sjukhus/om-oss/projektet-halsostaden/ 

 

Foto 
Fotograf: Katarina Nilsson Reian  

Fotot på försättsbladet använt med tillstånd av fotografen. 
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