
Varmt välkommen !
Rundabordssamtal:

Samskapande av välfärd -
förutsättningar, mekanismer och 

resultat



Upplägget

• 10:00 – 10:45 Perspektiv på samskapande
• 10:45 – 11:20  Rundabordssamtal
• 11:20 – 13:00 Avslutande samtal



Olika perspektiv på samskapande

Forskning om samskapande – vad vet vi idag?
• Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och 

ledarskap, Jönköping Academy

Hur tar vi vara på brukares kunskap?
• Magnus Karlsson, professor i social arbete, 

Linnéuniversitetet



Olika perspektiv på samskapande

Samskapande kräver system- och kulturförändringar
• Sara Riggare, spetspatient samt doktorand i hälsoinformatik, 

Karolinska institutet 

Hur skapar vi samskapande i vårdens och omsorgens 
vardag?
• Ola Segnestam Larsson, forskare, Ersta Sköndal Bräcke högskola
• Lotta Forsberg, MAS, Bräcke diakoni och Jönköping Academy
• Lotta Lindgren, verksamhetschef, Rehabcenter Mösseberg, Bräcke 

diakoni



Avslutande samtal

• Acko Ankarberg Johansson, 
Sjukvårdspolitisk talesperson 
(KD), Ordförande Riksdagens 
socialutskott

• Eskil Degsell, styrelseledamot 
Hjärntumörföreningen

• Kristina Nilsson, 
Socialpolitisk talesperson (S), 
Vice ordförande i Riksdagens 
socialutskottet

• Sofia Nilsson, (C), Ledamot i 
Riksdagens socialutskottet 

• Lina Nordquist, Vårdpolitisk 
talesperson (L), Ledamot i 
Riksdagens socialutskottet

• Karin Rågsjö, Hälsopolitisk 
talesperson (V), Ledamot i 
Riksdagens socialutskottet



Rundabordssamtal

• Akademikerförbundet SSR
• Bräcke diakoni 
• Ersta Sköndal Bräcke Högskola
• Forum - idéburna organisationer
• Föreningen Sveriges Socialchefer
• Ideell Arena
• Jönköping University
• KFO
• Linnéuniversitetet
• Manifest
• Neuroförbundet

• NOD Sverige
• Region Jönköpings län
• Reumatikerförbundet
• Riksförbundet Attention
• Riksförbundet HjärtLung
• Rädda Barnen
• Räddningsmissionen
• SKL
• Skyddsvärnet
• Vårdförbundet



Patientlag (2014:821)

• 5 kap. Delaktighet
• 1 § Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienten.
• 2 § En patients medverkan i hälso- och sjukvården genom 

att han eller hon själv utför vissa vård- eller 
behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och 
individuella förutsättningar.

• 3 § Patientens närstående ska få möjlighet att medverka vid 
utformningen och genomförandet av vården, om det är 
lämpligt och om bestämmelser om sekretess eller 
tystnadsplikt inte hindrar detta.
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SKLs positionspapper 2010

• Patienten/brukarens egna upplevelser och önskemål är 
en kunskapskälla som ska vägas samman med 
forskningen och den beprövade erfarenheten.

• Att patienter/brukare är medskapare handlar inte bara 
om att de medverkar i sin egen process eller utveckling 
av verksamheter. Det kan också innebära att vissa 
välfärdstjänster, med stöd från hälso- och 
sjukvård/socialtjänst rent praktiskt kan utföras av 
patienter/brukare själva. 
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http://skl.se/download/18.59311cdd145ac7ef71c7a945/1399972804500/SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan.pdf

http://skl.se/download/18.59311cdd145ac7ef71c7a945/1399972804500/SKL+Positionspapper+Patient-+och+brukarmedverkan.pdf
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Frågor vid borden

• Vad är samkapande och vilken kunskap saknar vi?
• Hur tar vi vara på patienters och brukares kompetens?
• Hur får man till samkapande i vårdens och omsorgens 

vardag?
• Vilka risker ser vi med samskapande?



Forskning om 
samskapande –
vad vet vi idag? 

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, 
Forskningsledare för ”Samskapa - forskningsprogram om co-production

Almedalen 2019-07-03



Co-production 
–

Samskapande
Samskapande är en process baserad på

delad makt och delade perspektiv



PARADIGMSKIFTE

Skapa vård 
tillsammans med
medborgare, 

istället för att 
skapa vård för
medborgare

= ökat värde för alla parter



Självdialys ett exemeplSjälvdialys

Foto: Johan Avby, 



Ellinor Ostrom
Nobelpristagare

Använde co-production för att 
förklara varför brottsfrekvens steg

Viktigt fotarbete

Samhällstjänster - betalt och icke 
betalt arbete



Befintlig forskning.

Det finns många fallstudier av olika initiativ

Men väsentliga gap i kunskapsläget, 
speciellt vad gäller evidensbasen:       
(Kjellström et al 2019)

– resultat (mätning)
– maktrelationer och deltagande 

(mekanismer)
– ledarskap och styrning 

(medledarskap)



Forskningsanslag från Forte, 27 miljoner:
Samskapa-programmet 2019-2025



(Askheim, Lid, Østensjø (red.) 2019 Samproduksjon i forskning: forskning med nye aktører

Olika skäl till samskapande

Norden

Nytta och effektivare 
vård

Storbritannien

Etisk respekt för 
medborgare

https://www.universitetsforlaget.no/page/author/11649
https://www.universitetsforlaget.no/page/author/796052
https://www.universitetsforlaget.no/page/author/608347


Mäta samskapande?

Ger 
samskapande 

bättre hälsa och 
välfärd?

Går det mäta 
grad av 

samskapande?

I vilka fall skapar 
samskapande 
bäst värde? 



McGrath, 2019, Sicilia, Sancino, Nabatchi, Guarini, 2019 

Mekanismer



Medledarskap

• Ledare måste skapa förutsättningar för samarbete 
mellan olika intressenter

• Ny former av kollektivt ledarskap –flera personer 
delar ledarskapet. 

McGrath, 2019, Sicilia, Sancino, Nabatchi, Guarini, 2019 



Modeller

Modeller för olika tillfällen



www.jonkopingacademy.se

facebook.com/jonkopingacademy

twitter.com/jonk_academy, twitter.com/sofialeadership

Prenumera på JA nyhetsbrev: kontakta jonkopingacademy@ju.se

JÖNKÖPING  ACADEMY
Center for Co-production

mailto:jonkopingacademy@ju.se




www.dagenspatient.se
MED STÖD AV

Samskapande kräver system- och 
kulturförändringar

Sara Riggare



www.dagenspatient.se
MED STÖD AV

Kunskap

Struktur

KulturIndivid

Hälso- och sjukvården är ett kunskapssystem



www.dagenspatient.se
MED STÖD AV
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www.dagenspatient.se
MED STÖD AV

Källa: SBU. (2017). Patientdelaktighet i hälso- och sjukvården.

Patientmedverkan på olika nivåer

T ex patient/brukarråd, 
patienter som coacher/anställda

T ex patienter i lednings- och styrgrupper,
inflytande på vårdprogram, 
utformning av riktlinjer 



www.dagenspatient.se
MED STÖD AV

Oviktigt; 
103

Neutralt; 
171

Viktigt; 
1048

Hur viktigt är det för dig att få möjlighet att 
samskapa vården, dvs vara delaktig i hur 
vården utvecklas och organiseras utöver 

ditt eget vårdmöte, t ex via patient-
/brukarråd?

Dåligt; 618Neutralt; 
177

Väl; 253

Hur väl uppfyller vården detta för dig? 
Endast svaren från dem som tycker att det 

är viktigt att få möjlighet att samskapa 
vården

Patientmedverkan på systemnivå



www.dagenspatient.se
MED STÖD AV

Identifierade utmaningar:
1. Att förena patient- och funktionshinderorganisationernas olika roller
2. Att säkra en bred representationen av patienter och personer med funktionsnedsättning
3. Att möta efterfrågan på delaktighet med rätt kompetens och kapacitet
4. Att möta efterfrågan på ett bredare patientperspektiv
5. Att utforma strategier och rutiner för samverkan
6. Att utforma statens stöd och bidrag till patient- och funktionshinderrörelsen



www.dagenspatient.se
MED STÖD AV

Systemförändring mot 
personcentrerad vård 

kräver samverkan 
med patienter och 
närstående på nya 

sätt 



Samskapande för ett
medmänskligare samhälle

Lotta Forsberg
Ola Segnestam Larsson

Lotta Lindgren



• Kartläggning av 
samskapande

• På olika organisatoriska 
nivåer

– Hela verksamheten

– Delar av verksamheten

– Producera en vård- eller 

omsorgstjänst

Samskapande inom Bräcke diakoni

Almedalen 2019 2



Kartläggning av nuläge

• Positiv inställning till 
samskapande

• Samskapande 
genomförs i viss grad

• Det som görs fungerar
• Vissa samband med 

storlek och egenskaper 
hos verksamheten

Almedalen 2019 3



• Erbjuda internt 
förbättringsstöd för utveckla 
samskapande inom 
verksamheterna

• Nationell jämförande studie 
om samskapande mellan 
idéburna, privata och 
offentligt drivna 
äldreboenden

Nästa steg

Almedalen 2019 4
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