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Outcomes

Förståelse för vad kunskapsstyrningssystemet är och 
innebär, ge förslag på fortsatt utveckling och utforska 
vad din roll kunde vara.



Att skapa strukturer på alla nivåer som stödjer utveckling -
Nationellt system för kunskapsstyrning som exempel

08:40 Introduktion – Om kunskapsstyrning

09:10 Grupparbete 1

- Hur påverkas ni/hur kan ni bidra?

09:45 Redovisning grupparbete

10:00 FIKA

10:30 Om NSG - Nationell samverkansgrupp för verksamhetsutveckling och ledarskap

10:45 Grupparbete 2

- Ge råd till NSG 

11:30 SLUT



Reflektioner

1. Hur tänker ni att systemet för kunskapsstyrning kommer att påverka 
er i era respektive roller?

2. Hur tänker ni att ni kan bidra till utvecklingen?

Diskutera vid borden till 9:45. Därefter kommer vi höra från några bord 
vad ni har diskuterat.



En sammanhållen struktur för kunskapsstyrning för att skapa förutsättningar 

för en mer kunskapsbaserad och jämlik vård.

System för kunskapsstyrning –ett lärande system

Kunskapsstöd

Stöd för 
utveckling och 

ledarskap

Stöd för 
uppföljning, 

Öppna jämförelser 
och analys

En sammanhållen 
struktur för 

kunskapsstyrning



Beslut om en nationell samverkansgrupp för området 
verksamhetsutveckling och ledarskap

• Stöd för att etablera strukturer i linjen i varje organisation lokalt och sjukvårdsregionalt som underlättar

• Lyfta fram, sprida och utveckla arbetssätt och strukturer för processledning, implementering, verksamhetsutveckling och 
innovation

• Stärka ledarskapets roll i förändring 

• → bidra till ökad utvecklings- och förbättringskraft i kunskapsstyrningsarbetet som helhet och nå hållbarhet över tid 

• Uppdraget –innehåll och upplägg av kompetensbyggande aktiviteter kring;

• Metoder för storskalig implementering och förbättring

• Ta fram stöd för att genomföra förbättringsarbete 

• Samordna innehåll och upplägg av mötesplatser och lärträffar lokalt, sjukvårdsregionalt och nationellt 

• Identifiera framgångsfaktorer och förutsättningar i organisationer med goda resultat för invånare och patienter

• Omvärldspaning inom kunskapsområdet

• Samverka med NSG uppföljning och analys om hur processteam får återkoppling av utdata som underlättar förbättringsarbete

• Samverka med NSG metoder för kunskapsstöd om metodstöd som har koppling till att åstadkomma bättre resultat

• Samarbeta med NSG forskning och life science för forskning om att processledning, verksamhetsutveckling, implementering, 
innovation samt ledarskap. 

• Bistå i design av nationella utvecklingsinsatser för att bidra med samordning och förståelse för det lokala och sjukvårdsregionala 
arbetet



Vad behöver man vara bra på utifrån uppdragen/uppgifterna?

• Det kan vara en utmaning med mer eller mindre tydliga beskrivningar av och tankar om vad som 
förväntas av respektive gruppering i strukturen för kunskapsstyrning

• Det kan vara en utmaning att det finns olika uppfattningar om vad som förväntas

• Det kan vara en utmaning att det utvecklas dynamiskt över tid



Tankar om kompetenshöjande aktiviteter

• Södra sjukvårdsregionen
• VG Region
• Underlag för samtal i arbetsgruppen inför NSG 

stöd för verksamhetsutveckling och ledarskap



”Möten för att stärka förändringskraften”

• Återkommande möten
• Samling för ordförande, processtöd RPO/LPO, arbetsgruppers medlemmar, sjukvårdregionala 

samordnare och representanter i nationella grupper, stödfunktioner, råd och styrgrupper

• Principer – göra och lära
• Minst hälften av tiden i grupparbeten, resten gemensamt arbete
• Fokus på det som underlättar arbetet som ska göras
• Patienter och närstående i rummet och på scenen
• Dokumentera så material går att återanvända

• Innehåll
• Förståelse för kunskapsstyrningssystemet/ägna tid åt att landa i visionen

• Att följa det rörliga målets utveckling/gå i takt med den djupare förståelsen

• Landa i/förståelse för kunskapsområden/träna på verktyg och metoder
• Fem teman:
1. Förutsättningar för att leda arbetet sjukvårdsregionalt
2. Patient- och närståendemedverkan
3. Analys och presentationsarbetet
4. Planering av förbättringsarbetet
5. Genomförande av förbättringsarbetet



Förståelse för kunskapsstyrningssystemet

• Syfte

• Kärnvärden

• Etablering av strukturer

• Generiska processer
• Analysprocessen

• Kunskapspaketeringsprocessen

• Utvecklingsprocessen
• Professionell och patientfokuserad beredning

• Vägval och beslut

• Koncentration/fokusering på angelägna områden

• Systematisk förändring och uppföljning



Förutsättningar för att leda arbetet sjukvårdsregionalt

• Förståelse för det egna systemet

• Etablera strukturer/förutsättningar som påverkar möjligheterna att navigera i systemet

• Förankrings-/nätverksfokus 



Patient- och närståendemedverkan

• Att i alla delar av arbetet få med den slutliga kundens perspektiv
• Förståelse för varför ha med patienter i alla delar av arbetet

• Förståelse för det som pågår i resten av livet och hur det påverkas av våra insatser

• Hur vi hittar personer som kan representera
• Spetspatienter/spetsnärstående - Hur tränar vi patienter och närstående?



Analys- och presentationsarbetet

• Beroende på område/fråga;
• Plocka fram egen data och analysera nuläget
• Specifika satsningsområden - data som stödjer utveckling

• Perspektiv för att belysa nuläget? 
• Kriterier för God vård/Värdekompass/Balanserande mått/SWOT-analys

• Vilken data/vilka datakällor?
• Behovet av centralisering för jämförelsers skull…
• Registercentras roll?

• Vilka analyser? 
• Gapanalys/Orsaksanalys/Påverkansanalys/Konsekvensanalys

• Paketering och presentation av underlag?



Planering av förbättringsarbete

• Riggning av stöd för systematiskt förbättringsarbete

• Avsättning resurser

• Tydliga beskrivningar
• Modeller för planering (A3)

• Vad?

• Varför?

• Vem?

• I vilken ordning?

• Var/när/hur?

• Osv…



Genomförande av förbättringsarbete

• Skapa tillåtande klimat/mod

• Främja kreativitet/innovation

• PDSA/systematik

• Former för avstämning/reflektion

• Säkra uppföljning



Ge stöd till NSG att komma framåt

• Det går inte att göra allting! Vad är det viktigaste NSG kan göra för att stödja 
utvecklingen mot ett kunskapsstyrningssystem vars framgång kan räknas i liv och 
jämlik hälsa – med fokus på ”Stöd för utveckling och ledarskap”?

1. Vilka är de viktigaste sakerna att ta tag i de närmaste åren?

2. Vad borde göras först?

3. Hur borde de jobba med det? Med vem?

• Skriv ner era synpunkter så samlar vi in dem för det fortsatta arbetet



Sammanfattning

• Bråka inte! Systemet för kunskapsstyrning
innefattar både form och innehåll

• En möjlighet att;
• Lyfta lägsta nivån
• Fokusera den samlade förändringskraften
• Stärka organisationernas förändringskapacitet

• För att detta ska komma till stånd krävs
engagemang av många på många nivåer

• Tack för era bidrag!



”Insikter och kunskap som vi fått genom försöksverksamheterna”

Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och 

ledning av välfärdssektorn



Förbättringsarbete och förändringar

Det behövs mod och nyfikenhet för att våga pröva nya arbetssätt som ligger 
utanför tidigare ramar, tankesätt och strukturer.

Det behövs acceptans för att kunna hantera misstag och dra lärdomar av 
dem i stället för att döma.

Det behövs uthållighet och tålamod eftersom förändringsprocesser tar tid.

Det behövs en gemensam vision att arbeta mot och som kan engagera och 
involvera alla.

Ref: ”nsikter och kunskap som vi fått genom försöksverksamheterna

Med tillit växer handlingsutrymmet – tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn

https://www.regeringen.se/49d37c/contentassets/1705dea13e1845d999ce29016897a1ce/med-tillit-vaxer-handlingsutrymmet--tillitsbaserad-styrning-och-ledning-av-valfardssektorn-sou-201847.pdf

