
Värde för vem?  
Ett tjänstelogiskt perspektiv på invånarens värdeskapande i hälso-, 

sjukvård och socialtjänst 
 

En rapport från Hälsolabb 



Hälsolabb är en samverkan 
mellan fyra partners 

• …som tillsammans med kommuner och regioner 
bygger upp en arena för samskapande och utveckling 
av nya arbetssätt och lärdomar kopplade till komplexa 
utmaningar i omställningen till en Nära vård. 

•  Arbetet fokuserar på görande men också på 
utveckling av styrning och ledning, policy och kultur 
som kan stödja omställningen.  

• Arbetet är en del av SKR:s stöd till regioner och 
kommuner i omställningen till en Nära vård



…utforskar vi nya sätt att ta fram policy som 
utgår från invånarnas behov och resurser 

och som hänger ihop från individ- och 
mikronivå till makronivå

I Hälsolabb…



Innehåll 

• Nära vård som en tjänstelogisk omställning 

• Hur vi arbetat för att förstå vad som är viktigt och 
värdeskapande 

• Fyra områden för vad som är viktigt och värdeskapande för 
invånare med komplexa behov



Innehåll 

• Nära vård som en tjänstelogisk omställning 

• Hur vi arbetat för att förstå vad som är viktigt och 
värdeskapande 

• Fyra områden för vad som är viktigt och värdeskapande för 
invånare med komplexa behov



Värde uppstår när varan/tjänsten produceras och där värdet övergår 
till kund, eller en annan aktör, när den används eller byter ägare.  
Fokus på intern effektivitet genom standardiserade 
produktionsmoment i ett förutbestämt flöde. 
Styrning sker genom regelstyrning där policys, manualer, 
processkartor och andra skriftliga instruktioner förväntas styra 
människor.

Fabrikslogik Tjänstelogikvs

Värdet på en vara eller en tjänst uppstår först när den används 
av en kund eller annan aktör, och där värdet för kunden 
samskapas tillsammans med den producerande 
organisationen. 
Fokus på att erbjuda så bra möjligheter som möjligt för kunden 
att själv skapa värde, och att integrera organisationens resurser 
med andra organisationer som kan stödja individen. 



Styrning och policyutveckling i en funktionsindelad förvaltning  
(fabrikslogik)

Standardiserade rutiner som ska följas oberoende invånarens behov  

Kvantitet viktigare än värdeskapandet för invånaren 

Fokus på intern effektivitet och de egna aktiviteterna där ingen ser till helheten



Styrning och policyutveckling post-NPM (tjänstelogik)

Mål, mätetal och indikatorer som även fokuserar på invånarens värdeskapande 

Invånaren och närstående samskapar värde tillsammans med de offentliga organisationerna 

Policyarbete utifrån invånarens behov, erfarenheter och resurser 



Innehåll 

• Nära vård som en tjänstelogisk omställning 

• Hur vi arbetat för att förstå vad som är viktigt och 
värdeskapande 

• Fyra områden för vad som är viktigt och värdeskapande för 
invånare med komplexa behov



Indikatorer och mått som finns för att följa 
omställningen till Nära vård är ofta sjukhustunga 
och har ett organisatoriskt perspektiv 

”Den spontana känslan är att det vi kommit fram till är väl 
konventionellt och lika sjukhustungt som den hälso- och sjukvård  
som vi avser att beskriva rörelser från.”  

”Indikatorer som fångar omställningens effekter för den vård  
och omsorg som kommunerna ansvarar för är alldeles för få.”  

”De organisatoriska och produktionsinriktade perspektiven på 
omställningen, inifrån och ut, är dessutom starkt överrepresenterade  
i förhållande till individ-, patient- och konsumtionsperspektiven och 
som ger en belysning utifrån och in.”  

SKR, Att följa omställningen till en Nära vård 



Vi har därför undersökt vad som är viktigt och 
värdeskapande för patienter, brukare och närstående  

Tillsammans med nio  
organisationer har vi undersökt: 

• patienters, brukares och 
närståendes upplevelser av vård- 
och omsorgssystemet, och: 

• vad som är värdeskapande och 
viktigt för patienter, brukare och 
närstående. 

Utifrån materialet har vi tagit fram: 

• slutsatser kring vilka områden som 
patienter- och brukare anser är 
viktiga och värdeskapande….. 

• …vilka kan följas i omställningen till 
en Nära vård för att studera 
omställningen ur ett 
invånarperspektiv.

Analys



Nio organisationer har deltagit med intervjuer,  
enkäter och observationer 

Organisationer som genomfört nya lokala projekt: 

• Helsingborgs stad Socialförvaltningen - Digitala teamet, Individ 
och familjeomsorg  

• 10 intervjuer med vuxna med kontakter med vården och 
socialtjänsten och komplexa behov. 

• Helsingborgs stad - Vård och omsorgsförvaltningen/Hälsolabb 
• 7 intervjuer och två skriftliga svar från invånare med 

funktionsnedsättning och med föräldrar till barn med 
funktionsnedsättning. 

• Finsam Centrala Östergötland  
• 15 Intervjuer med invånare med långvarig frånvaro från 

arbetsmarknaden och kontakter med hälso- och sjukvården, 
främst psykiatrin. 

• Region Kronoberg - Verklighetslabbet  
• 17 intervjuer med personer över 65 år samt deras 

närstående. 

• Region Västerbotten – Memeologen 
• Kvalitativ enkät riktad till allmänheten om upplevelser av 

kommunal och regional hälsovård, sjukvård samt 
socialtjänst med 225 enkätsvar. 

Tidigare genomfört material som vi tagit del av: 

• Västra Götalandsregionen (VGR 2019) 

• 19 intervjuer med barn och ungdomar mellan 10 och 17 år med 
kronisk sjukdom eller neuropsykiatrisk diagnos och som har 
återkommande 
besök inom vården. 

• Region Västernorrland – Utveckling och Innovation/Experio Lab 

• Enkät, intervjuer och observationer med ungdomar kring psykisk 
ohälsa. 

• Region Stockholm – SöS Innovation 

• 65 intervjuer, samt observationer med patienter på 
Södersjukhusets akutmottagning och ortopedklinik samt 
endoskopimottagningen på 
Södertälje sjukhus. 

• Region Värmland – Utvecklingsenheten/Experio Lab 

• -8 intervjuer med unga vuxna med psykisk ohälsa och komplexa 
behov, samt intervjuer, observationer och workshops med unga 
kring psykisk ohälsa.



Vi har tittat på olika grupper med kontakter med både 
kommun och region och som ofta har komplexa behov 

• Vuxna med stora behov och många kontakter med 
välfärdsaktörer  

• Barn och unga med kroniska sjukdomar  
• Äldre med insatser från kommun och region  
• Unga och psykisk hälsa  
• Personer med funktionsvariationer 



Innehåll 

• Nära vård som en tjänstelogisk omställning 

• Hur vi arbetat för att förstå vad som är viktigt och 
värdeskapande 

• Fyra områden för vad som är viktigt och värdeskapande för 
invånare med komplexa behov



Vi har hittat fyra områden för vad som är viktigt och 
värdeskapande för invånare med komplexa behov  





























I Hälsolabb tar vi nu  
arbetet vidare 

Vi ska utforska hur vi kan mäta och följa invånarnas värdeskapande:  

• Tillsammans med regioner, kommuner, SKR och andra 
samarbetspartners hitta nya sätt att förstå och mäta patienters, 
brukares och invånares erfarenheter och värdeskapande i Nära vård, 
och på så sätt utveckla metoder för att följa upp omställningen ur ett 
invånarperspektiv.   

• Skapa en fördjupad förståelse kring nuvarande metoder och 
tillvägagångssätt för att följa patienters, brukares och invånares 
erfarenheter, samt möjligheter och utmaningar med dessa, t.ex. 
patient- och brukarenkäter.  

• Analysera kommunernas och regionernas befintliga data i 
verksamhetssystem för att hitta datapunkter som kombinerat kan 
fungera som mått eller indikatorer på invånarens värdeskapande. 



Är du intresserad av att ta del av arbetet eller själv delta ? 

Kontakta vår projektledare: 

Kalle Pettersson – Experio Lab 
kalle.pettersson@experiolab.se 

0729 74 75 65


