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Vad ska jag prata om?

• Utgångspunkten
• Flippen i primärvården
• Gruppering av behov
• Anpassat stöd
• Framtiden



Vart tar vi vår utgångspunkt?

Sjukvårdssystemet präglas 
av sjukhusfokus och 

medicinsk specialisering

Sekulariserad vårdideologi 
växer fram på 1700-talet –
vård för att upprätthålla 

produktionskraft

Triagering med utgångspunkt 
i militärsjukvård präglar 
paradigmet akut-vänta



Flippen: Vi samlar alla som vill 
undersöka vad det innebär att utgå från 
vad som är viktigt för invånaren

Vad kan invånaren göra själv?



Patient och vårdgivarperspektiv



Innovationsområden

Samskapa nya 
tjänster

Följ upp resultaten

Vad är viktigt?

Vad kan och vill 
invånaren göra själv?

Tillgänglighet E-hälsa

Uppföljning 

Sköra äldre

Psykisk hälsa

Välmående

Kronisk sjd

Guidande principer

Dela med sig av 
lärdomar

Egenvård



Vi är alla olika – men det finns ofta 
några som liknar oss



Olika strategier för att ta fram 
arbetssätt – medvetenhet viktigast



Fyra grupper av behov och 
förväntningar

Den tysta kunskapen tydliggörs!



Att göra olika – jag väljer själv 
utifrån situation

Webbtidbok Självincheck Läser i 
journal

Före Under Efter

Rådgivning Väntrumsvärd Videomöte

Väntelista Reception Brev

Uppringd Egen 
kontaktperson Ringer

Sjävständig & 
engagerad

Orolig & 
engagerad

Traditionell & 
obrydd

Sårbar & 
orolig



Även vårdcentraler är olika och 
behöver anpassat stöd

Utvecklingsorienterad 
och instabil

Utvecklingsorienterad 
och stabil

Instabil Stabil



Systemet anpassar sig efter de vi är till för



Olof.norin@skl.se 070-546 15 40 @olofnorin på Twitter

Det finns en stor potential och kreativ 
kraft i primärvårdssystemet!

mailto:Olof.norin@skl.se


En kvantitativ och kvalitativ 
undersökning av personliga egenskaper
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