
Att mötas i ögonhöjd
Samskapa förbättringar i vården och omsorgens vardag

Lotta Forsberg
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Kvalitetsstrateg



Stöd & Utveckling

Verksamheten

Bräcke diakoni

Kunskapsarenan, Lotta Forsberg

Ett medmänskligare 
samhälle som bygger på 

viljan att se och kraften att 
förändra

2112092



 Vad coachrollen innebär
 Kartläggning

 Coachrollen 
 Mål, mått, PGSA-förbättringsmodellen
 Förändringsarbetens påverkan på människors  

beteende 

 Gemensamma 
avstämningar utifrån 
coachernas behov

 Vad är systematiskt 
förbättringsarbete?

 Kartläggning, 5P och fiskben
 Mål, mått och idéer
 PGSA – förbättringsmodellen
 Hur vet vi att en förändring är 

en förbättring? 

 En kultur av ständiga 
förbättringar 

 Vad har vi lärt oss?
 Hur går vi vidare?

 Uppmärksamma och fira
 Sprida goda idéer och skapa 

hållbarhet i förbättringar

Coach-
träff 1

Coach-
träff 2

Coach-
träff 3

Coach-
träff 4

Coach-
träff 5

Gemensamt lärande för förbättringscoacher

Teamträff 
1

Teamträff 
2

Teamträff 
3

Verni-
ssage

Konkret förbättringsarbete i den egna verksamheten

Kompetensutvecklingsprogram i
förbättringsarbete
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Samskapande -
en del av vår identitet
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Chefer och projektledare om 
samskapande



Chefer och projektledare om 
samskapande

Är positiva och vill
samskapa mer

6

Men vet inte hur
man ska få till det?
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Förbättringsidé

Ref. Efter National Co-production Advisory Group UK, (2016) 

Delaktighetstrappa Förbättringskraft
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Faktorer som främjade 
samskapandet i förbättringsarbeten

Tema Kategorier

Samskapande kompetens 
hos medarbetare

Förmåga att bygga professionella relationer

Förtrogenhet med begrepp och verktyg

Praktisk guidning i samskapande 
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Faktorer som hindrade 
samskapandet i förbättringsarbeten

Tema Kategorier

Osäkerhet
Upplevelse av okunnighet och oerfarenhet
Bristande empiriskt kunskapsutbyte

Verksamhetens kontext
Strukturella trösklar i verksamheten
Strategiska trösklar hos medarbetarna
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Tre kunskapsdomäner

Ref. Utvecklad efter Batalden och Stoltz (1993), Batalden och Davidoff (2007).

Kontinuerliga 
förbättringar 

inom vård och 
omsorg

Traditionella 
förbättringar 

inom vård och 
omsorg

Professionell kunskap

• Ämne
• Disciplin
• Värden

Förbättringskunskap

• System
• Variation
• Psykologi
• Kunskapsteori

Bättre vård och omsorg
Ökat värde för patienterna

Bättre system och processen
Bättre professionell utveckling

• Erfarenheter
• Specifik kunskap 
• Andra perspektiv

Förbättrad 
upplevelse av 

vård och omsorg

Patientkunskap
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Sex kunskapssystem

211209Kunskapsarenan, Lotta Forsberg 11

Generell veten-
skaplig kunskap

Samman-
hang

Mätbara 
förbättringar

1. Kontrollerade veten-
skapliga studier

4. Överföring av generell
kunskap till det specifika

sammanhanget

2. Vården och omsorgens
vardag - processer, 

samskapande, vanor

3. Mätningar och 
analyser över tid

5. Drivkrafter för 
förändring

6. Kunskapsutveckling 
i praktiken

Efter: Batalden PB and F. Davidoff, 2007. What is “quality improvement” and 
how can it transform healthcare? Qual Saf Health Care. 2007 Feb; 16(1): 2–3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2464920/


Sex kunskapssystem
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Generell veten-
skalig kunskap

Samman-
hang

Mätbara 
förbättringar

1. Kontrollerade veten-
skapliga studier

4. Överföring av generell
kunskap till det specifika

sammanhanget

2. Vården och omsorgens
vardag - processer, 
samskpande, vanor

3. Mätningar och
analyser över tid

5. Drivkrafter för 
förändring

6. Kunskapsutveckling 
i praktiken

Efter: Batalden PB and F. Davidoff, 2007. What is “quality improvement” and 
how can it transform healthcare? Qual Saf Health Care. 2007 Feb; 16(1): 2–3.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2464920/


TACK!

charlotte.forsberg@brackediakoni.se
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