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Det här är Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

En oberoende och renodlad analysmyndighet, som

– följer upp och analyserar hälso- och sjukvården, tandvården och 
omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv

– tar fram kunskapsunderlag och rekommendationer till 
beslutsfattare rörande vårdens och omsorgens funktionssätt 
och styrning 

Vårt arbete ska bidra till att förbättra och effektivisera vården, 
tandvården och omsorgen samt stärka patienternas och 
brukarnas ställning



Patientens, brukarens och medborgarens perspektiv

Medborgarperspektivet innebär att vi 
samtidigt värnar befolkningens intresse av 
ett långsiktigt hållbart vård- och 
omsorgssystem där resurserna används på 
ett effektivt sätt. 

Patient- och brukarperspektivet ibland 
behöva vägas mot medborgarperspektivet. 

Patient- och brukarperspektivet innebär att vi i första hand betraktar hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten ur dessa perspektiv snarare än ur huvudmännens, 
verksamheternas eller professionernas. 



Svensk hälso- och sjukvård är av god kvalitet…

• Goda resultat i internationella mätningar när 
det gäller medicinsk kvalitet (SKL 2018)

• Större delen av befolkningen anser att de har 
tillgång till den vård de behöver (Vården i siffor 
2017). 

• Befolkningen har också ett högt förtroende för 
hälso- och sjukvården som är stabilt över tid 
(Vårdanalys 2018). En styrka är det stora 
förtroendet för vårdpersonalen. 

Källa: SOM-undersökningen 2017



…men den behöver ständigt utvecklas för att möta befolkningens behov 
och några utmaningar är

• Möta förändrade demografiska förutsättningar

– Växande befolkning 

– Förändrat sjukdomspanorama där fler lever med kroniska 
sjukdomar

• Möta förändrade förväntningar 

– Snabb utveckling av medicinska metoder och teknik

– En mer personcentrerad vård

• Klara en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning och finansiering 
i hela landet

• Jämlik vård i hela landet 

– Det råder skillnader i medicinska resultat och i tillgänglighet 
mellan landsting i inom vissa områden



Studier har visat att vissa aspekter av personcentrering är svaga områden 
för den svenska hälso- och sjukvården

Exempelvis Vårdanalys rapporter:

• Utvärdering av patientcentrering i svensk hälso- och sjukvård 

• Rapporter om vårdens tillgänglighet 

• Rapporter om samordning av vården utifrån patienternas perspektiv

• Rapporter som jämför patienterfarenheter i Sverige och andra länder      

Delaktighet SamordningInformation Tillgänglighet 



Vårdanalys har tagit initiativ till en forskningsantologi och utifrån den tagit 
fram en svensk rapport om personcentrering 

Forskningsantologi om 
personcentrerad vård

Lärdomar och slutsatser från 
antologin i en svensk kontext



I antologin konstateras att kunskapen om hur man skapar förutsättningar 
på systemnivå för en personcentrerad vård är begränsad

Tidigare arbete med 
personcentrering 

fokuserar framför allt 
på vårdmötet

Det finns begränsat 
med kunskap om 

strategier på 
organisation- och 
systemnivå som 

skapar förutsättningar

Det finns behov av 
åtgärder på alla 

nivåer i hälso- och 
sjukvårdssystemet 



Personcentrering är ett förhållningssätt för hälso- och sjukvården – inte en 
styrmodell 

Personcentrering kommer praktiken 
att betyda olika saker, i olika 
situationer, för olika individer

Personcentrering innebär att
utgå från individens behov,
preferenser och resurser

Personcentreringen ska  
omfatta alla delar i patientens 

vårdprocess



Personcentrering: Medel, mål eller rättighet?

RättighetMålMedel



Utgångspunkter för utvecklingsarbete för en mer personcentrerad vård



Personcentrering ur ett patientperspektiv



Förändringsbehov



Förändringsbehov



Förändringsbehov



Förändringsbehov



Förändringsbehov i styrning och ledning 

• Styrning och ledning bör i större 
utsträckning 

– ha ett användarfokus

– baseras på kunskap kring 
patienters behov, erfarenheter 
och preferenser

• Stor potential i ökad 
patientmedverkan i utvecklingsarbete

• Medarbetarnas delaktighet och 
engagemang är en central resurs 



Diskussionsfrågor

Har ni förutsättningar för att bedriva 
gränsöverskridande förbättringsarbete utifrån 

patienternas behov?



Vården står alltså inför många utmaningar och behöver göra en rad 
omställningar – ledarskapet behöver driva systemförändringar

Omvärldsförändringar kommer 
kräva systemutveckling av hälso-
och sjukvården över 
organisations- och sektorsgränser 

Ledarskapet på alla nivåer i hälso-
och sjukvården har en nyckelroll 
för att driva utvecklingen. 



Vi har genomfört två regeringsuppdrag kring ledarskap i hälso- och 
sjukvården 



Vi har genomfört en forskningsgenomgång och nulägesanalys

Litteraturstudie och forsknings-
sammanställning 

Intervjuer och dokument-
genomgång om ledarskap i 
andra sektorer och länder  

Identifiering av utvecklings-
områden med intressenter  

Intervjuer och seminarier 
med chefer, forskare och 
experter 

Dialog med intressenter om 
slutsatser i nulägesanalysen  



Ledarskap utövas på flera nivåer



Vår definition av ledarskap 

God hälsa och en 
vård på lika villkor 
för hela 
befolkningen

Vi har utgått från en definition av ledarskap som säger att ledarskap handlar 
om att skapa organisationer som präglas av riktning och mening, 
koordinerade system och processer samt engagemang. 

Källa: Drath, McCauley, Palus, O’Connor, McGuire (2008) Direction, Alignment, commitment: toward a more
integrative ontology of leadership. The Leadership Quarterly 2008:19 635-653

Riktning och mening

Koordinerade system 
och processer

Engagemang



Kontexten avgör vilket ledarskap som behövs



Viktiga komponenter i ledarskap i vården

Synliggöra syftet och skapa 
utrymme för professionerna 

Organisera för lärande 
och utveckling

Bygga och bära kultur

Balansera olika värden och 
styrsignaler

Bygga nätverk 
och relationer



Förutsättningar för gott ledarskap

Stödstrukturer för 
utvecklingsarbete

Sammanhängande och 
tydlig nationell och 

regional styrning

Strategisk och 
kunskapsbaserad 

ledarskapsutveckling 

Stödstrukturer för HR, 
bemanning och ekonomi



Flera utmaningar för chefer i hälso- och sjukvården 

• Bristfälliga stödstrukturer och stora personalgrupper

• Otillräckligt stöd för utvecklingsarbete och bristande 
systemförståelse 

• Många styrsignaler skapar lite utrymme för 
utvecklingsarbete 



Vi har identifierat fem särskilt angelägna utvecklingsområden 

Stärkta förutsättningar för ett verksamhetsnära och 
patientfokuserat ledarskap 

Ökad attraktivitet i chefskapet

Stärkt förmåga att leda i komplexitet, förändring och 
förbättring

En mer strategisk och kunskapsbaserad 
ledarskapsutveckling

Mer sammanhängande nationell och regional styrning 
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Huvudansvaret för 
ledarskapsutvecklingen 
ligger hos landsting och 

kommuner
”

”



I fråga om mening och motivation för medarbetare 
sitter vården på en resurs som andra branscher bara 

kan drömma om, att få bidra till liv och hälsa! 
I andra branscher får vi hitta på saker för att få jobbet 

att kännas meningsfullt.

Chef i IT-sektorn under Vårdanalys workshop 
om ledarskap i hälso- och sjukvården

”
”



Diskussionsfrågor

Vad är de största utmaningarna för ledarskapet 
i er region?



Tre mål för ledarskapet där nationella insatser kan bidra 



Vi föreslår fem nationella insatser för stärkt kapacitet och kompetens i 
ledarskap i hälso- och sjukvården 

Öka förekomsten av ledarskap, systemförståelse och 
förbättringsarbete i grundutbildningarna för vårdens 
professioner 

Ta fram kunskapssammanställningar utifrån forskning om 
ledarskap och ledning och styrning i hälso- och sjukvården 

Skapa en funktion för erfarenhetsutbyte, nätverk och 
kunskapsstöd för en mer kunskapsbaserad 
ledarskapsutveckling

Utveckla den nationella uppföljningen av landstings och 
kommuners arbete med ledarskap samt ledning och 
styrning

Fördela medel till praktiknära forskning och samarbeten 
mellan lärosäten och landsting och kommuner. 



Landsting och kommuner bör 

Vi lämnar ett antal rekommendationer till landsting och kommuner

 Skapa bättre förutsättningar för chefer 

 Inkludera systemförståelse, förbättringsarbete och personcentrering i ledarskapsutbildning och fortbildning

 Utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvården ur ett patient- och brukarperspektiv 

 Se över möjligheten att skapa gemensamma utbildningar för chefer och ledare inom landsting och kommuner

 Finansiera och skapa förutsättningar för praktiknära forskning och ta del av forskning i 
ledarskapsutvecklingsarbetet 



De fem insatserna ska bidra till att uppnå målen 



Några kommande rapporter

• Hur kan patienternas behov av kontinuitet i 
primärvården tillgodoses på bästa sätt? (våren 2020)

• Socioekonomiska skillnader i cancervården (hösten 
2019)

• Digitala vårdbesök - Konsekvenser av digitala 
vårdbesöks intåg i primärvården  (delrapport våren 
2019 och delrapport våren 2020)

• Styr staten mot en ökad horisontell ojämlikhet? 
(våren 2020)

• Uppdrag att analysera hur digital teknik kan användas 
inom cancervården - 30 september 2019

• IHP 2019 – läkare inom primärvården - hösten 2019 och 
våren 2020

• Uppföljning av nya lagen om samverkan vid utskrivning 
från slutenvården - slutrapport 1 april 2020

Egeninitierade projekt Regeringsuppdrag



Diskussionsfrågor

Vilka frågor tycker ni är angelägna att analysera på 
nationell nivå?
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