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Akademiska sjukhuset

8300 medarbetare som är delaktiga i
800 000 vårdkontakter varje år



Länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=aycjKFnzjMQ
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Högspecialiserad vård 2,2 millioner

Rikssjukvård 5 millioner
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• Genombrott
• Bra flyt
• LEAN
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2003 2007

Kärnvärden

2013

• Akademiskas 
sjukhusets 
värderingar

• Fokus på att skapa högsta 
möjliga värde för patienten

Värdeskapande i vården

Processorienterat arbete

• Optimera 
patientflöden 
inom enheter

Lean

2012

• Utveckla 
patient–
processer och 
samarbete 
mellan enheter 

Värdebaserad 
verksamhetsstrategi

Hur har vi arbetat på Akademiska sjukhuset?

2018



Debatten om sjukvården

















 Ansvar för hela patientens vård
 Teamarbete utifrån patientprocessen
 Patienten som partner
 Mäta och analysera viktiga utfall för patienten
 Ständiga förbättringar
 Styrning och ledning i matris



Värdebaserad vård

1. ”Patienten som expert”
2. ”Factfullness”
3. ”Back to basics”
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“Jag tror starkt på att man hittar
lösningar, utvecklar och formar
vården bäst tillsammans med 
patienterna. Jag som patient är
expert likväl som till exempel läkaren
– bara på olika områden.” 

“Jag tror starkt på att man hittar
lösningar, utvecklar och formar
vården bäst tillsammans med 
patienterna. Jag som patient är
expert likväl som till exempel läkaren
– bara på olika områden.” 

Emma Skoglund
Patientrepresentant, Ung Cancer
Emma Skoglund
Patientrepresentant, Ung Cancer



“Men när vi pratar om patient-
samverkan och patientdelaktighet
kan jag inte låta bli att ställa frågan: 
Är det på riktigt? Eller pratar vi bara 
om det för att det skall låta bra?“
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UtfallsmåttUtfallsmått

Patientrapporterade måttPatientrapporterade mått

ProcessmåttProcessmått Ledtider för cancer 
Följsamhet till guidelines

Hälsoutfall

Upplevelse av vården

Komplikationer

Funktion



Smärta
Funktion
Komplikationer

Trygghet (PREM)
Patient rapporterad hälsa (PROM)

Följsamhet till guidelines
Ledtider för cancer

1. Utfallsmått

2. Patientrapporterade mått

3. Processmått
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“Back to basics”
Fokus på vad som är viktigt för patienterna, 

genom det tvärprofessionella teamet
för att skapa effektiva vårdprocesser.

Värdebaserad vård



Värdebaserad vård 



Vardagen!
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Förlossningsvården







Nationella jämförelser



Identifiera kausalitet Förbered och genomför 
förändringar i verksamhet

2 3Identifiera prioriterade 
styrmått

Vilka 
övergripande 
styrmått är 
prioriterade att 
fokusera på?

1

Patientprocess Resultat

Bättre hälsa

Strukturerat förbättringsarbete med kvalitetsdata



Tvärprofessionellt utvecklingsarbete

Induktioner

Infektioner

Minska antal kejsarsnitt hos förstföderskor 
som har spontant värkarbete

Urinretention

Nyfödda barnets Apgar

Patientnöjdhet
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Identifiera kausalitet Förbered och genomför 
förändringar i verksamhet
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Hur driver vi 
och följer 
upp 
förändrings-
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Visualisering på olika nivåer

Ledningsgrupp

Team 





2017-01-01 till 2017-
10-31Hela 2016

Förlossningsvården: Case-mix justerade data





Koppling till nationella kunskapsstyrningen

Förlossningsvården



• Kunskapsstyrning
• Patientdelaktighet och patientmakt
• E-hälsa och digitalisering
• AI och  Internet of things
• Högteknologisk vårdmiljö
• Nära vård
• Tillitsbaserad styrning och ledning
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Emma Skoglund
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“Min farhåga är att vi patienter
kommer att få lov att kämpa för att
ses som experter, men det är en
kamp jag isåfall gärna tar”
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Unga patienförenings- och studentrepresentanter från 
olika vårdyrken träffas och diskuterar vad de gillar med 
vården och vad som gör dom tokiga!


