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Slutrapport för projekt
”Värdelyftet i SLSO”
Kort sammanfattning av satsningen
Värdelyftet är ett systematiskt, verksamhetsdrivet
utvecklingsarbete inom SLSO. Syftet är att
involvera medarbetarna i arbetet med att utforma
Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) och på så
sätt uppnå målen med Framtidsplanen.
Framtidsplanen innebär bland annat att vården
samarbetar i nätverk tillsammans med patienten
där e-hälsa och närsjukvård spelar en viktig roll.
För att nå dit utvecklar vi nya sätt att arbeta för
att göra patienterna mer delaktiga. I framtidens
nätverksbaserade vård skapas nya arbetssätt där
flexibilitet, delaktighet och teknik står i fokus.
Detta kräver medarbetare med hög kompetens
och stort engagemang som strävar efter ständig
förbättring. För att klara de framtida utmaningarna
krävs både ett systematiskt arbete som stöd till
ökat förändringsledarskap hos våra chefer och för
att våra medararbetare ska bli involverade och
delaktiga i alla processer och bli trygga i de nya
arbetssätten. Detta för att hindra och undvika
ökad stress, frustration, upplevd dålig arbetsmiljö
och otillräcklighet hos våra chefer och
medarbetare.
Ett av målen med Värdelyftet är att utveckla
vårdprocesser som skapar värde för patienten
med inriktning mot Personcentrerad vård
(utgå ifrån patientens behov) enligt Evidens
(följa vårdprogrammen). Syftet med ett
processorienterat arbetssätt är att skapa en
sammanhållen vårdprocess utifrån patientens
behov i en Integrerad verksamhet som
säkerhetsställer kvalitet.
Projektet omfattar våra ca 11.800 medarbetare
inom 650 olika arbetsplatser. Detta kräver en
stor insats utöver det kontinuerliga arbets-

miljöarbetet. FHS fordrar ett lokalt förändringsarbete varför vi nyttjade den nätverksmodell som
vi byggt upp sedan tidigare. Modellen bygger bl a
på en nätverksstruktur med 150 lokala
utvecklingsledare som hålls ihop av 15
processhandledare, som i sin tur har ett nätverk.
Styrningen av innehållet i dialogseminarium sker
inom respektive verksamhetsområdes
utvecklingsarbete, ”Värdelyftet”.
Modellen bygger på nätverksträffar och lokala
Dialogseminarier med fastställt tema där vi
planerade två seminarier per termin under 20142016, behovsanpassade efter vårdgren och aktuell
situation. För chefer planerades dessutom
specifika chefsdialoger två gånger per termin.
Tema för seminarierna fastställs av SLSO-ledning
i samråd med vårdgrenarnas ledningsgrupper,
Inka-grupper och samverkansaktörer (Inkagruppernas uppdrag är att fastställa informatik och
eHälsa-implementering i respektive vårdgren).
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Genomförande
Jämfört med den plan som fanns för
genomförandet i er ansökan, hur blev
det i praktiken?
Vi tänkte om angående ett gemensamt
projektkontor och arbetade i stället mer
målgruppsanpassat per verksamhetsområde.
Vi planerade att ha två dialogseminarier per
termin för medarbetare och två per termin för
chefer. I praktiken fann vi det bättre att dra ned
antalet dialogseminarier till ett dialogseminarium
per termin för medarbetare respektive för chefer,
för att få till ett gott deltagande.
Lärandeseminarier för nätverksutbyte mellan alla
utvecklingsledare, processhandledare och chefer
som enligt planen skulle genomföras under varje
termin, ersattes av ett Lärandeseminarium under
vårterminen 2015 och därefter
verksamhetsområdesvis lärendeseminarier och
nätverksträffar.
En satsning gjordes för att stärka
implementeringsledarskapet som innebar att
chefer och processledare gick ett ledarskapsprogram ”att leda implementering” via Centrum
för Epidemiologi och Samhällsmedicin (CES).

Behövde ni göra några avvikelser från det
ursprungliga upplägget? Om så var fallet,
vilka avvikelser och varför?
Som komplement till Dialogseminarierna på den
lokala enheten hade vi för avsikt att använda
eLearning genom Lärplattformen PingPong.
Detta har inte kommit igång som planerat.
Däremot finns material publicerat på Insidan, för
att ge en stor spridning och vara lättillgängligt i
vardagen.
På vilket/a sätt har medarbetare och lokala
fackliga företrädare varit delaktiga i
genomförandet?
Samtliga medarbetare har inbjudits att delta.
Fackliga företrädare har informerats via
samverkansmöten. Medarbetare och chefer har
varit med och tagit fram materialet.
Har den ekonomiska planen kunnat följas?
Den ekonomiska planen har i stort sett följts.
Av totalt beviljade medel, 22 189 883 SEK,
har 21 060 559 SEK förbrukats.
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Vilka mål sattes upp för satsningen i er
ansökan och har dessa kunnat nås?
Målen för satsningen handlade om att:
- minska negativ stress bland chefer och
medarbetare
- öka förändringsviljan, kreativitetsnivån,
ideskapande/ omhändertagande av
förbättringsidéer från chefer och medarbetare

Utvärdering
Hur har satsningen utvärderats?
Medical Management Centrum, Karolinska
Institutet, har genomfört en utvärdering som
omfattar alla vårdgrenar.
Exempel på andra utvärderingar som har gjorts
inom respektive vårdgren är:
• Kontinuerlig utvärdering av alla
dialogseminarier med hjälp av enkäter.
• Sammanfattande enkät till medarbetarna
angående satsningen. Den pågår under
februari 2017.
• Dialogseminarierna har bl.a. handlat om
ändrat arbetssätt som inneburit ändrade
dokumentationsrutiner. Införandet av nya
rutinerna har följts upp, exempelvis användning
av systemgemensamma mallar i journalsystemet, patientutfall/ kvalitetsmått enligt
processkartor och antal enheter som pilotat
nytt arbetssätt.

- öka upplevelse av påverkansmöjlighet och
delaktighet inom FHS
- öka studentupplevd kvalitet i våra verksamheter
- öka patientupplevd delaktighet i vården
Modellen med dialogseminarier som vi har
använt sedan 2010, leds av lokala utvecklingsledare ute i verksamheterna. Formen i sig bygger
på ett väl beprövat sätt att föra dialog där alla
medarbetare med olika professioner samt
studenter ges möjlighet till erfarenhetsutbyte.
Detta i sin tur borgar för att främja kreativiteten,
öka påverkansmöjligheten och delaktigheten och
därigenom minska negativ stress bland chefer
och medarbetare samt öka studentupplevd
kvalitet i våra verksamheter. Trots de stora
förändringar som har pågått inom ramen för FHS
har resultaten från de årliga medarbetarundersökningarna visat att medarbetarindex
hållit sig konstant på en oförändrad nivå under
åren 2014-2015-2016 (medarbetarindex 76).

• Utvärdering med anonyma webbaserade
enkäter till medarbetarna efter genomförda
seminarier.

Nätverksträffar med SLSO:s pensionärsråd,
samverkansråd och andra patientrepresentanter
har bidragit till att öka patienternas delaktighet i
utveckling av vården.

• Kvalitativ utvärdering i och med att utvecklingsledarna samlat ihop reflektioner och synpunkter
som processhandledaren sedan återkopplat till
ledningsgruppen och andra berörda i
organisationen.

Förändringsviljan har ökat av den inspiration
som både dialogseminarierna och de
gemensamma mötena i nätverksgrupper
inneburit vilket renderat i mängder av
förbättringsidéer.
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MMC:s utvärderare anser att:
• Värdelyftet är organiserat i linje med aktuell
teori, forskning och praxis kopplad till
verksamhetsutveckling för framtidens hälsooch sjukvård
• En samlad bedömning är att Värdelyftet utgör
ett ändamålsenligt sätt att möta framtida
utmaningar. I bedömningen ryms bland annat
satsningens koordinerade nätverksinsatser på
flera organisatoriska nivåer.

pågått under 2,5 år och löpt parallellt med många
andra processer, anser vi mot bakgrund av
ovanstående att projektmålen har nåtts.

Vad är ni mest nöjda med när det gäller
satsningen?
Storleken på projektet och kraften i det
engagemang och driv som skapas i hela
organisationen.

Resultat från de olika enkätundersökningarna som
har gjorts inom olika verksamhetsområden visar
bl.a. att en klar majoritet av deltagarna i dialogseminarierna anser att det varit väl använd tid.

Tack vare nätverksmodellen har alla våra
medarbetare haft möjlighet att delta. Spridningen
har även underlättats tack vare våra chefers
utökade engagemang i både utvecklingen av
teman, drivande ambassadörer och deltagare på
dialogseminarium för chefer och medarbetare.
Projektet har frigjort resurser för att möjliggöra
för medarbetare och chefer att vara delaktiga i
utvecklingsarbete i FHS. Utbyte via nätverksträffar har också bidragit till ett lärande och
spridning av goda idéer och resultat. Möjligheten
till vårdgrenspecifik anpassning av innehållet har
varit viktig.

Trots att det finns vissa svårigheter att strikt
isolera effekten av Värdelyftet eftersom det har

Utvärderingsenkäter indikerar att medarbetare
har uppfattat dialogseminarierna som

• Att genom dialogseminarier erbjuda möjlighet
till erfarenhetsutbyte mellan och över
professionsgränserna för utveckling av nya
tanke-.arbets- och förhållningssätt identifieras
som ett centralt inslag, och dialogseminariernas
form och innehåll bedöms erbjuda goda
förutsättningar för centrala aktörer att skapa
både känsla av delaktighet och inflytande.
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meningsfulla och att de har börjat använda
innehållet i vardagen. Vi har från enkäterna fått
många konstruktiva förbättringsförslag, som vi
tar med oss i det fortsatta arbetet. Vi har kunnat
avläsa att ett innovativt, samlat och strukturerat
arbetssätt har effekter för patienteromhändertagandet inom nätverkssjukvården.
Exempel – Under 2016 hade primärvården dels
ett tema om hjärtsvikt och dels ett om kronisk
obstruktiv lungsjukdom(KOL). Som ett resultat
kunde vi mäta att antalet patienter med
registrerad hjärtsviktsdiagnos vid våra
vårdcentraler ökade med nästan 20 % jämfört
med föregående år. Antalet registrerade
självskattningar av ett bedömningstest hos KOLpatienter ökade med mer än 100 %.
För att ta tillvara patientkraften har brukar- och
patientrepresentanter systematiskt medverkat i
vårdprocessarbetet.
Vi har inom Värdelyftet fortsatt vårt arbete med
eHälsa och digitalisering, exempelvis ökad
användning av webbokning, patientens självskattning via webben, införande av journal via
nätet. Dessa verktyg ökar patientens delaktighet i
sin vårdprocess. I dialogseminariemodellen ges
utrymme för våra medarabetare att förstå och
lära nya arbetssätt.
Sammantaget under perioden har vi genomfört
2770 dialogseminarier med totalt 24 460
deltagare (varav 9 910 unika individer).
Ytterligare exempel som också lyfts fram vid
utvärderingen som M M C genomfört är:
• Utvecklingsledare och deltagare uppfattar
dialogseminarierna som givande och att
seminarierna bidragit till såväl individuellt som
kollektivt lärande, dialog och erfarenhetsutbyte
mellan deltagarna.

• Innehållet i dialogseminarierna har varierat och
bestått av dels vårdgrensövergripande
information från SLSO, dels vårdgrensspecifik
information. Resultaten tyder på att
vårdgrenarna lyckats anpassa innehållet efter
de egna verksamheternas mål och krav och att
dialogseminariets former flexibelt kunnat
anpassas.
• Dialogseminarierna har skapat goda värden
genom att medarbetare från olika
yrkeskategorier träffats och reflekterat över
verksamhetsfrågor gällande exempelvis
arbetsmiljö, medicinska och lokala rutiner.
Är det något som ni är mindre nöjda med
och i så fall vad?
Det har varit svårare än beräknat att genomföra
dialogseminarier på vissa enheter i önskad
omfattning med rådande bemanningsläge,
speciellt inom heldygnsvården.
Ett mål som vi önskat komma längre med var
omhändertagandet av alla inkomna
förbättringsidéer.
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Vilka faktorer har underlättat
genomförandet av satsningen?

utvärderingen genomförd av Medical
Management Centrum, är:

Det har varit bra med en etablerad organisation
och väl beprövad form för förändringsarbetet. En
av fördelarna har varit att innehållet varit
verksamhetsdrivet och målgruppsanpassat.

• Vidareutveckling av metoder som ”bikupor”,
diskussion i mindre grupper, rollspel samt
värderingsövningar och liknande bedöms kunna
främja vidare erfarenhetsutbyte emellan
deltagarna.

Är det några faktorer som har försvårat
genomförandet av satsningen och i så fall
vilka?

• Ännu tydligare strukturer med ansvariga för det
efterföljande verksamhetsarbetet, för att bättre
tillvarata och föra vidare frågor och idéer som
kommit fram vid dialogseminarierna.

Svårigheter för vårdpersonal inom heldygnsvården att frigöra tid för deltagande och frigöra
rätt kompetens för att hålla i dialogseminarierna.
Det har emellanåt varit en utmaning att integrera
Värdelyftet i andra viktiga och stora pågående
processer som tagit energi och tid från
medarbetarna.
Vilka lärdomar har ni dragit av satsningen?
Det är viktigt att cheferna på alla tänkbara nivåer
är involverade och engagerade. Viktigt att välja
ämnen som är målgruppsanpassade och där
medarbetarnas engagemang och förbättringsförslag kan tas hand om på ett bra sätt.
Det är avgörande att systematiskt utvärdera och
återföra erfarenheter av den här typen av
insatser, till chefer och medarbetare.
Några lärdomar som också lyfts fram i

• ”Rätt” deltagarsammansättning vid
seminarierna är betydande för lärande och
erfarenhetsutbyte mellan professionerna, då
detta förutsätter en blandning av flera
personalkategorier. Att engagera och involvera
läkargruppen som aktiva deltagare i
seminarierna uppmärksammas särskilt.
Om ni skulle göra om satsningen idag,
är det något som ni skulle ha gjort
annorlunda?
Vi skulle i ännu högre grad involverat första
linjens chefer genom specifika chefseminarier
inför dialogseminarierna.
Vi skulle än mer ha tydliggjort att
lärandemodellen måste vara integrerad i det
pågående arbetet i FHS.
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Om så är fallet, vad och varför?
Cheferna är ansvariga för verksamhetsutveckling
och för en bra arbetsmiljö för medarbetarna. De
behöver därför vara delaktiga i processen i FHS
och alltid vara ett steg före.
Hur kommer ni själva använda de nya
erfarenheterna?
SLSO har, tillsammans med Karolinska
universitetssjukhuset, Södersjukhuset,
Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus och St
Eriks ögonsjukhus beviljats stöd från Europeiska
socialfonden (ESF) för att under 2016-2018
genomföra eHälsalyftet, en gemensam
kompetensutvecklingsinsats inom eHälsa.
Projektet fokuserar på medarbetares kompetens
att använda information- och
kommunikationsteknologi i vården. eHälsalyftet
styrs centralt från SLSO men drivs i samverkan
med de landstingsdrivna akutsjukhusen i
Stockholms län. Att vi har beviljats medel för
denna stora satsning ger oss möjlighet att
fortsätta att använda oss av våra erfarenheter där
nätverksmodellen och lokala dialogseminarier är
en grundbult i lärandemodellen. Vi tar nu steget
vidare i utvecklingen av FHS.
Vi tänker oss också att i olika förändringsarbete

använda dialogseminarieformen när just dialog
är centralt för gott resultat.
Har ni några idéer kring hur era erfarenheter
skulle kunna spridas till andra verksamheter
inom landstinget?
I det pågående arbetet med eHälsalyftet delar vi
med oss av våra erfarenheter till andra
verksamheter utanför SLSO. Det innebär att den
etablerade modellen sprids runt om i landstinget,
men också att nya former och grupperingar för
nätverkande tar form som gagnar
erfarenhetsutbyte mellan och inom de olika
vårdorganisationerna som deltar i eHälsalyftet.
Projektet omfattar minst 23 000 medarbetare,
vilket är den största målgruppen för vilken ESF
har beviljat medel till i Sverige. Beroende på
utfallet kan ersättningen hamna i
storleksordningen ca 40 miljoner SEK.
I och med att eHälsalyftet blir ett så stort ESF
projekt, kommer ESF också medverka till en
ytterligare spridning nationellt, via egen web,
nätverk och övriga informationskanaler.
Erfarenheter från projektet kommer att redovisas
på den nationella primärvårdskonferensen i
Stockholm september 2017 och på
Kvalitetsmässan november 2017 i Göteborg samt
på Vitalis konferens april 2017.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till fackliga företrädare:
Vårdförbundet: Lena Elfström: lena.elfström@sll.se
SACO: Liisa Holtay: liisa.holtay@sll.se
Kommunal: Erika Mellqvist: erika.mellqvist@sll.se
Vision: Ola Tellner: ola.tellner@sll.se
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