
Ett möte mellan vård och design.



Tjänstelogik



Vad är 

tjänstedesign?



Designprocess



Projekt: Kroniskt Engagerad



Film

http://youtu.be/e0601PgaED4


Projekt: Patientresan



“I’ve been a nurse for 40 years 

and this has completely changed 

how I look at everything. 

I feel really ashamed that it took 

me so long to understand what 

patients see, need and feel. 

Now I can’t stop thinking about 

all the things we can improve.” 

9 | The Patient Journey Project | 

Ulla Raami



HURMÅRDU.NU
En webbtjänst som ökar tillgängligheten till 
hjälp för unga med lindrig psykisk ohälsa. 



19% av alla ungdomar i Värmland lider av lindrig psykisk ohälsa

= 4489 
ungdomar mellan 13-20 år

1/3 del
får kontakt med vården



Introkurs i design



Bildade ett designteam



Användargrupp



Fick dokumentera sin vardag



Observation på skolor



Workshops



Djupintervjuer



”Det är nu jag 

behöver prata, 

inte på tisdag”

”Det var svårt 

att säga att jag 

behövde hjälp”

”Det finns 

ingen info om 

var jag kan 

hitta hjälp”

”Jag ville inte 

behöva ringa”

”Vården måste 

vara tillgänglig 

365 dagar/år”



Innan 

första 

kontakt

Första 

kontakt
Bedömning

Stöd/ 

behandling

• osäker om problem är stora nog

• obekväma kontaktsätt

• svårt att sätta ord på problem

• rädsla för konsekvenser

• tar inte upp det faktiska problemet

Det dröjer ofta onödigt länge innan första kontakten…



Idégenerering



Prototypa



Möjlighet att berätta om 

sig själv och sitt mående. 

Möjlighet att spara eller 

skicka till vårdgivare. 

Möjlighet att bygga 

sin checklista med 

samtalsämnen inför mötet. 

Generell information om 

Första linjen.  

Funktioner



Utveckling



Användartester



Förändrat arbetssätt





Ett stöd i samtalet



Genom att involvera personal, 

patienter och närstående i 

tjänstedesignprocesser…

…så ändrar människor sitt sätt 

att tänka och agera…



…vilket skapar förutsättningar för 

transformation och hållbar förändring. 



Kom-ihåg för att 

jobba med 

tjänstedesign!



Aktivera dina sinnen1



Involvera alla som berörs2



Undersök användarens 
upplevelser och erfarenheter

3



Omformulera problem4

Problemformulering

Långa telefonköer!

Tråkigt att vänta!

Lösningsmöjligheter

Fler som svarar

Längre öppettider

Slippa ringa

Göra väntan trevligare

OMFORMULERA



Gör det osynliga synligt

Felicia Nilsson, Dubbelt stetoskop

5



Zooma in och ut6



Jobba tillsammans7



Identifiera insikter8



Tänk genom att göra9



10 Föreställ er möjliga framtider



Landstinget i Värmland

Landstinget Västernorrland

Stockholms läns landsting

Västra Götalandsregionen

Landstinget i Kalmar Län

Landstinget Sörmland





Tomas Edman

Tomas.Edman@liv.se 

Mer om vårt arbete:

www.experiolab.se


