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Behovsseminarium vård- och omsorgstjänster i hemmet. 
Nedan följer en sammanställning av de fyra områdena, planera, utföra, följa upp och utvärdera samt 

förbättra som diskuterades i grupper under behovsseminariet. 

 

Planera 
 Personcentrerad vård 

o Fokusera på individen 

 En organisation som stödjer förändringen 

o  Se över huvudmannaskapet 

 Kompetensförsörjning 

o  Planering försvåras vid resursbrist 

 Gemensam plattform 

o kommunikationsvägar 

o Planering kan ske i olika system, skriva in samma sak flera gånger, tar tid 

 Kunskap och stöd på alla nivåer 

o Personalen måste få förutsättningar att klara det nya uppdraget 

 Gemensam syn och förståelse mellan aktörer 

o Ta bort vi/dom tänk 

 

Utföra 
 Behöver skapa trygghet hos individen, anhöriga och personal 

o Vem kommer, när/var/hur? 

o ’Övervakning’/kontroll/kontakt 

 Kompetensförsörjning, personalen ska rätt förutsättningar, utbildning, flexibilitet och status 

o Patienterna/brukarna i hemmet blir allt sjukare 

o Personalen har sämre utbildning 

o Ny teknik, nya arbetsuppgifter 

o Brist på personal 

 Digitala lösningar nödvändiga 

o Använd den teknik som finns 

o Brukarnas/patienternas teknikkunskap  

o Grupp/team/individ på flera nivåer som driver utveckling 

o Glesbygden förutsättningar när tekniken inte fungerar 

 Samverkansforum 

 Kommunikation och information 

o Mellan yrkesgrupper, många inblandade – hålla ihop insatserna 

o Anhörigas förväntningar 

o Till allmänheten om de nya arbetssätten 

 Hemmiljö ger inte alltid förutsättningar för bra utförande 

o Utformningen av boendemiljö, fysisk och digital är en utmaning 

 Hållbara beslut, lösningar och rutiner 
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 Grund för budget-investeringar-nya arbetssätt-att inga jobb försvinner 

 Volontärer 

 Hjälpmedel/verktyg 

o En utmaning för personal när brukare/patient vägrar ta emot 

o Motivera brukare ta emot stöd och hjälpmedel/välfärdsteknik 

o Finns möjligheten och verktygen för brukaren att hantera detta 

 

Följa upp och utvärdera 
 Vad ska följas upp och utvärderas, varför prioritera? 

o Nytta för individen 

o Resursutnyttjande 

o Statistik – bra underlag för beslutsfattare 

o Brukare/patient/medarbetarenkäter 

o Avvikelser/händelser 

o Återinläggningar sjukhus 

 Regelbundna samordnade utvärderingar av alla aktörer behövs 

o Svårt med helhetsbild 

o Varje profession gör sin egen uppföljning 

o Olika upplevelser 

o Olika lagstöd ger flera olika utvärderingar 

o Saknas rutiner på vad och vem som ska följas upp 

 Hur? 

o Verktyg och system som stödjer 

o Automatisk tidsregistrering  

o ICF 

 KSI (SoL) 

 KVÅ (HSA) 

 Kunskap, stöd och resurser behövs för att utvärdera 

 

Förbättra 
 Samverkan mellan olika aktörer behövs 

o Även patienten/brukaren delaktig 

o Helhetssyn saknas, isolerade arbeten kan försämra 

o Förbättringar för både brukar och personal behövs 

o Olika intressen  

 Inom organisationen 

 Mellan huvudmän 

 Börjar i ’fel ände’- typ hos en stab 

 Tid och resurser för systematiskt förbättringsarbete 

 Förändringsmotstånd 

o Svårighet att förändringar 
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o Attityd till ny teknik 

 Håll ledningen och politik informerad 

o Stor organisation med ’långa ledningar’ 

 Ny teknik 

o Anpassa systemen efter verksamheten, inte tvärtom 

o Kunskap och möjligheter om digitala lösningar saknas 

o Robotteknik in i hemmet 

o Vi vill ha testplattform för 5G 

o Systemen måste kunna prata med varandra 

 Utmana lagstiftningen 

 Behöver uppmuntra all personal inom vården till förbättringsarbete 

o Fira framgångar 

o Våga tänka om tänka nytt 

o Håll ut! 

o Våga ställa frågan: gav förbättringsarbete det resultat som vi trodde?! 

 Om inte gör om gör rätt 

 Våga göra nytt sluta göra gammalt 

 Sprid goda exempel i och utanför organisationerna 

 Ekonomin ställer till det för huvudmän 

o Försvårar samarbetet 

 

 

 

 


