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Sammanfattning 
Det finns en stor enighet om att vårdens uppdrag behöver förändras för att möta behoven 
hos befolkningen på ett bättre sätt. Hälsoläget i de rika delarna av världen är i hög grad 
beroende av den demografiska utvecklingen (med åldrande befolkning) och våra levnads-
vanor, som gör att vi drabbas av livsstilssjukdomar. I WHOs nuvarande globala strategi 
för “health for all” ingår hörnpelare som integrerad befolkningsorienterad hälso- och 
sjukvård där aspekter som prevention, sjukdomsförebyggande och patientmedverkan 
lyfts fram (WHO 2015). I EUs forsknings- och utvecklingsprogram och strategiska 
planering finansieras projekt som visar hur man kan identifiera, sprida och stödja ”best 
practices” för kostnadseffektiv prevention vad beträffar rökning, missbruk av alkohol, 
övervikt och HIV/AIDS (EU 2016).  

I Sverige har vi utvecklat nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Rikt-
linjerna har tagits fram av Socialstyrelsen för att stärka det sjukdomsförebyggande arbetet 
i vården och därigenom förbättra patienternas levnadsvanor. I riktlinjerna fokuseras fyra 
områden – tobak, riskbruk av alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Landstingen och 
kommunerna har sedan introduktionen av riktlinjerna år 2011 arbetat med implemente-
ringen. Huvudmännen har kommit olika långt i arbetet men bland annat utifrån den an-
strängande situationen i stora delar av den svenska vården har det varit svårt att få till-
räckligt genomslag för arbetet. Som ett led i insatserna för att stärka upp det sjukdoms-
förebyggande arbetet i Sverige har Socialstyrelsen uppdragit åt Linköpings universitet att 
belysa hur de sjukdomsförebyggande insatserna hanteras i två framstående hälso- och 
sjukvårdsorganisationer i USA. Den huvudsakliga frågeställningen är hur man organise-
rar arbetet med det sjukdomsförebyggande arbetet. Uppdraget innefattar även en genom-
gång av internationell vetenskaplig litteratur med syftet att komplettera de två ovan nämn-
da fallstudierna. Socialstyrelsen vill härigenom bidra med ökad kunskap om förutsätt-
ningar och metoder för att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder i kliniskt arbete, 
företrädesvis primärvården. Denna studie vill därför bidra till kunskapsunderlag om hur 
realiseringen av de sjukdomsförebyggande metoderna kan ske.  

En utgångspunkt för att kunna ringa in de relevanta frågeställningarna ur ett svenskt 
perspektiv är de resultat som identifierats i tidigare rapport Översättning av riktlinjer – 
Fallstudier av sjukdomsförebyggande metoders genomslag av Elg m.fl. (2016). Här stu-
derades fyra svenska landsting/regioner och deras väg fram i det sjukdomsförebyggande 
arbetet. Fokus i föreliggande arbete är i likhet med tidigare studie de strukturer och 
processer som används för att styra, leda och organisera det sjukdomsförebyggande 
arbetet. Vi tar således utgångspunkt i slutsatserna från den tidigare studien och undersöker 
empiriskt hur man försöker utveckla och vidmakthålla lösningar på Southcentral 
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Foundation (SCF) och Intermountain Healthcare (IH), två vårdsystem i USA.  

De studerade verksamheterna arbetar aktivt med sjukdomsförebyggande arbete, men uti-
från delvis olika utgångspunkter. En viktig skillnad är att medan Intermountain Health-
care successivt, med nya initiativ, utökar sitt uppdrag, så ligger det sjukdomsförebyggan-
de arbetet redan inbäddat i Southcentral Foundations grundläggande idé för primärvår-
den. Det är också skillnader i patientpopulationernas storlek och socioekonomiska 
förhållanden. I analysen gör vi jämförelser mellan de två vårdsystemen för att identifiera 
likheter och särdrag i hur man organiserar styrning och ledning om och för sjuk-
domsförebyggande. Genom denna analys identifierar vi angreppssätt och metoder som vi 
bedömer kan ha betydelse ur ett svenskt perspektiv.  

Fyra, som vi ser det, viktiga dimensioner av hur man i de två fallen arbetar med sjukdoms-
förebyggande presenteras i denna rapport: 1) strategiskt styrnings- och ledningsfokus på 
frågorna; 2) lärande om sjukdomsförebyggande arbete i vårdens vardag; 3) skapande av 
tekniska stödsystem och processer som underlättar för sjukdomsförebyggande arbetet i 
vardagen; samt 4) vikten av att genom fysisk design av vårdens arbetsplatser underlätta 
integration av arbetsmoment och tekniska stödsystem och därigenom genomförandet av 
strategier för sjukdomsförebyggande arbete. I nedanstående avsnitt sammanfattas de fyra 
dimensionerna översiktligt.  

Såväl Intermountain Healthcare som Southcentral Foundation har visioner som betonar 
vikten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamheter, vilket för båda inne-
bär att det strategiska styr- och ledningsarbetet också har fokus på sjukdomsförebyggande 
arbete som en naturlig del i verksamhetens uppdrag. Men en vision kan bli verkningslös 
om det inte finns strategier och ägarskap på högsta ledningsnivå, som aktivt arbetar för 
realisering av frågorna. I rapporten lyfter vi fram betydelsen av detta aktiva ägarskap i 
termer av resurssättande, hur man knyter strategiskt viktiga partners till arbetet, hur man 
på strategisk nivå prioriterar sjukdomsförebyggande bland olika patientgrupper samt hur 
man också knyter an analys och uppföljning på övergripande ledningsnivå.  

Att man även prioriterar resurser för förbättringsarbete och forskning med inriktning mot 
sjukdomsförebyggande skapar också en förutsättning för långsiktighet. Det finns som vi 
ser det en dynamik och ett tilltagande fokus för just dessa frågor. I rapporten vill vi ringa 
in och sätta fokus på hur realiseringen av det sjukdomsförebyggande arbetet har gått till 
– vad som kan ligga bakom ett framgångsrik införande. Det är därför de organisatoriska 
processerna som vi tar fasta på och som vi också vill lyfta fram som avgörande för ett 
långsiktigt hållbart sjukdomsförebyggande arbete.  
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Att lära om och för det sjukdomsförebyggande är en viktig del i framgången. Här ser vi 
exempel från våra fallorganisationer där man via kontinuerlig träning och utbildning av 
de professionella lär sig att hantera frågorna. Vidareutbildningsinsatser är alltså centrala. 
Det finns även fasta rutiner för att kontinuerligt träffas över organisationsgränser där 
frågorna diskuteras av kliniskt verksamma. Vi ser också att man proaktivt arbetar med 
berättelser om vad som kan åstadkommas genom sjukdomsförebyggande arbete. Därut-
över finns på SCF särskilda funktioner inom primärvården som är specialister på att åstad-
komma beteendeförändring hos patienter. Denna kompetens vill vi särskilt lyfta fram då 
den skapar goda möjligheter att hantera de ofta komplexa problem som behöver hanteras 
i primärvården. 

Både SCF och IH arbetar mycket aktivt för att skapa tekniska stödsystem och processer 
som underlättar arbetet i vardagen. Ett uttryck som används är ”det ska vara lätt att göra 
rätt”.  I våra amerikanska fallstudier arbetas det aktivt med att identifiera lösningar som 
faktiskt strävar efter att följa den devisen. Det gäller till exempel arbetsprocedurer för 
sjukdomsförebyggande som bäddas in i den elektroniska patientjournalen, kriterier för att 
identifiera patienter som är i behov av förebyggande insatser samt standardiserade analys- 
och utvärderingsinstrument som underlättar beslut i vardagens vårdproduktion. Före-
trädare för de studerade vårdsystemen menar att nya sätt att kommunicera med patienter 
behöver utvecklas, ett arbete som man anser ännu är i sin linda. Digitaliseringen lyfts 
fram som en möjliggörare där tid och rum inte är avgörande för god vård.  

Man pekar speciellt inom SCF också på vikten av den fysiska designen av vårdens arbets-
platser. Det handlar om arbetsplatsens miljö och hur funktioner och kompetenser fysiskt 
är arrangerade i förhållande till varandra. När det gäller stöd för patienters sjukdomsföre-
byggande arbete spelar dessa frågor en viktig roll. Framförallt ser vi hur man fysiskt sam-
lokaliserar team och hur man rumsligt placerar undersökningsrum, samtalsrum och led-
ning av primärvårdspersonal i avsikt att försöka optimera arbetet. Devisen ”out of sight, 
out of control” beskriver väl hur man anstränger sig för att ordna den fysiska miljön så 
att patienten konkret sätts i centrum. Inom IH breddas uppdraget bland annat genom att 
eftersträva lokalisering av sjukdomsförebyggande aktiviteter på nya sätt i kultur- och 
samhällscentrala institutioner. Dessa förebyggande insatser bedrivs inom ramen för det 
definierade vårduppdraget.  

Sammanfattningsvis, baserat på de reflekterade iakttagelser vi har gjort i de två amerikan-
ska organisationerna, finns det en rad möjligheter till tips och råd som kan underlätta det 
svenska arbetet med sjukdomsförebyggande. Dessa sammanfattar vi i följande punkter: 

1. Ha en strategisk avsikt – De sjukdomsförebyggande insatserna har strategisk 
betydelse i de båda studerade vårdsystemens arbete. Ägarskapet i vårdsystemens 
ledningar är påtagligt. Detta är nödvändigt för att man ska få till ett hållbart arbete. 
Ta bort det ägarskapet och frågan är förlorad. 
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2. Säkra resurser – framförallt säkerställande av kompetens – behöver prioriteras för 
att kunna hantera uppdrag som omfattar sjukdomsförebyggande insatser. Vi ser 
att både SFC och IH gör strategiska prioriteringar av resurser till primärvården för 
att detta uppdrag ska kunna få fotfäste.  

 
 

3. Balansera styrningen – Frågan om detaljstyrning av de sjukdomsförebyggande 
insatserna är komplex och hanteras olika på SCF och IH. På SCF är ansvaret för 
beslut om vård i primärvården fördelat till integrerade team som gör en kollektiv, 
professionell bedömning tillsammans med patient och anhöriga om patientens 
problem och behov av insatser utifrån önskemål och förmåga att ta emot. På IH är 
processtyrningen mer betydelsefull. Här arbetar man efter vad som kallas ”shared 
baselines” och ”care process models”, man kommer överens om hur arbete ska 
utföras och följer sedan upp processvariationer.  

 

4. Arbeta behovsstyrt med utgångspunkt i kunskap om patientens problem – 
Analyser av behov hos befolkningen spelar en viktig roll i hur uppdragen formu-
leras. Här behöver vårdsystemen fortsätta driva och fördjupa forskning och 
utvecklingsinsatser i syfte att förstå behoven på ett djupare plan. Utredningar från 
forskare och kvalificerade utredare är förstås en viktig del i detta, men det finns 
även behov av att involvera patienter och medborgare på en regelbunden basis för 
att få större förståelse om var och hur insatser bör sättas in. Det kan till exempel 
göras genom olika former av segmenteringar av patienter med olika önskemål och 
behov. Konkret kan behovsanalyser genomföras till exempel med fokusgrupper 
eller patientinflytande i olika beslutsorgan. 

 

5. Utveckla kompetens i förbättringskunskap – Både SCF och IH har bred kunskap 
om hur man driver förbättringsarbete på säkra och effektiva sätt. Till exempel 
genomförs pilottester – en form av lärandestyrt förbättringsarbete – i specifika 
verksamhetsdelar för att maximera lärande och minimera effekterna av misstag. 
De pekar på risker att tidigt i utvecklingsprocesser genomdriva fullskaliga imple-
menteringar – att istället testa i begränsad skala för att se effekter av satsningar. 
En annan viktig ingrediens i förbättringskunskapens verktygslåda är kompetens 
om mätningar. Här behöver man förstå och kunna argumentera syfte och vilka 
mätningar som behöver genomföras samt hur man använder mätningar för olika 
former av beslut i organisationen. 

 

6. Kontinuerligt utvärdera insatser för sjukdomsförebyggande – De insatser som 
görs för att förebygga sjukdom behöver utvärderas ur flera perspektiv. Det är 
viktigt att den personal som utför arbetet också kan delta i eller åtminstone följa 
processerna för utvärdering. På så sätt ges möjligheter till lärande. Kompetens för 
att genomföra utvärderingar bör byggas i vårdsystemet, exempelvis: 
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a. Analys av behovsbilden hos befolkningen och verksamhetens bidrag till dess 
utveckling.  

b. Analys av värdet av insatserna för det egna vårdsystemet.  
c. Proaktiv identifiering av patienter som bedöms ha behov av sjukdomsföre-

byggande insatser. 
d. Utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån professionens perspektiv.  
e. Utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån patientens perspektiv.  
f. Utvärdering av hur ofta insatser genomförs.  
g. Utvärdering av resultat och effekter av insatser.  

 
 

Författarna till denna rapport har inspirerats under vår datainsamling och analys. Svenska 
initiativ som möjliggör fördjupade jämförelser och analyser av svenska primärvårdssys-
tem utifrån exempelvis de studerade amerikanska vårdsystemen skulle kunna göras. Vad 
skulle då framstå som möjliga utvecklingsområden för svensk primärvård på makro-, 
meso- och mikronivå? Vi skulle också gärna se mer lust och möjligheter till systematiska 
experiment inom svensk primärvård, i det här fallet inom området sjukdomsförebyggande 
metoder. Sådana experiment kräver naturligtvis design, metodkunskap, förbättringskun-
skap, utvärdering och diskussion av resultat. 

Vi menar att såväl fördjupade jämförelser och experimentsituationer bör gå att ordna i 
samverkan mellan landsting, kommuner, verksamheter och forskarsamhället för att for-
mulera frågeställningar, design för aktiviteter, föreslå metoder för utvärdering, ordna 
kommunikation runt resultat med mera. 
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Inledning 
I och omkring staden Anchorage i Alaska finns vårdsystemet Southcentral Foundation 
(SCF), en icke-vinstdrivande organisation som ägs av ursprungsbefolkningen. Uppdraget 
för SCF beskrivs i deras vision som “A native community that enjoys physical, mental, 
emotional and spiritual wellness”. I en ledare år 2012 lyftes i New York Times fram att 
“Alaska Natives have something to teach doctors and patients in the rest of the world”. 
SCF har vunnit en rad priser för sitt framgångsrika reformarbete och bedriver idag aktivt 
sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande aktiviteter som en naturlig del av primär-
vårdens uppdrag. Ungefär 500 mil sydöst om Anchorage ligger vårdsystemet 
Intermountain Healthcare (IH), som också visar upp mycket goda medicinska och 
kostnadsmässiga resultat och vars mission är “Helping people live the healthiest lives 
possible”.  

Både SCF och IH signalerar i vision och mission att de strävar mot att arbeta med sjuk-
domsförebyggande arbete. Men frågan är hur har man organiserat arbetet med sjukdoms-
förebyggande och hur arbetar man med styrning och ledning av frågorna? I denna rapport 
presenteras de två vårdsystemen och deras sjukdomsförebyggande arbete. Uppdraget som 
vi har fått av Socialstyrelsen tar sin utgångspunkt i behovet av att få fram underlag som 
inkluderar slutsatser med modeller som kan främja tillämpning av sjukdomsförebyggande 
metoder i Sverige. Det görs här genom att skapa kunskapsunderlag från väl fungerande 
arbetssätt och i vårdsystem utanför Sveriges gränser. Avsikten är att bidra med idéer och 
inspiration om möjliga angreppssätt och metoder som i någon mening kan vara tillämp-
bara i svensk kontext.  

Båda vårdsystemen behöver naturligtvis förstås utifrån deras sociala och ekonomiska 
kontext, som i många avseenden skiljer sig från det svenska vårdsammanhanget. Inter-
mountain Healthcare är ett integrerat hälso- och sjukvårdssystem inom ett avgränsat 
geografiskt område i framförallt delstaten Utah. Organisationen är både försäkringsorga-
nisation och vårdgivare inom primärvård och sjukhusvård. Det omgivande samhället 
präglas av en kultur med relativt starkt utvecklat socialt sammanhang och solidaritets-
tänkande. Även om organisationen är non-profit, så måste arbetet bedrivas lika affärs-
mässigt som i en vinstdrivande vårdorganisation. Modeller för kvalitetsutveckling har 
legat till grund för det omfattande utvecklingsarbete som lett till kliniska resultat bland 
de bästa i USA1. SCF är precis som IH en icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårds-
organisation som bedriver vård för cirka 65 000 av ursprungsbefolkningen i Alaska. 
                                                           
1 Se t.ex. rapporten Intermountain Healthcare: Styrning för kvalitet i ett högpresterande system 
av Daneryd m.fl. (2014).  
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Verksamheten inriktas mot medicinsk vård, beteendeinriktade insatser2, tandvård och 
traditionell medicin. Vårdsystemet har en stark koppling till och tar sin utgångspunkt i 
traditionella värderingar från ursprungsbefolkningen, samtidigt som man nyttjat moderna 
modeller för tjänstedesign och organisering av vården. SCF rankas precis som IH som ett 
av de främsta vårdsystemen i USA3. De båda organisationerna har med andra ord en stark 
förankring i de lokala kontexterna men nyttjar systematiskt modeller för att skapa hållbara 
organisationsmodeller för leverans och utveckling av vård.  

Precis som de innovativa aktörer som varit drivande i utvecklingen av vården inom 
Intermountain Healthcare och Southcentral Foundation behöver även vårdutvecklare i 
Sverige ta hänsyn till balansen mellan lokala förhållanden och nya angreppssätt som 
bäddas in i dessa sammanhang. Med studien vill vi därför bidra med kunskapsunderlag 
om realisering av de sjukdomsförebyggande metoderna, genom att både få med beskriv-
ningar av de lokala kontexternas betydelse såväl som de nya angreppssätt och metoder 
som nyttjas.  

En utgångspunkt för att kunna ringa in de relevanta frågeställningarna ur ett svenskt per-
spektiv är de resultat som presenterats i rapporten Översättning av riktlinjer: Fallstudier 
av sjukdomsförebyggande metoders genomslag av Elg m.fl. (2016). I rapporten studera-
des fyra svenska regionala vårdsystem och deras implementering med fokus på Social-
styrelsen fastställda metoder för sjukdomsförebyggande. I föreliggande rapport tar vi 
fasta på problematiken och i likhet med tidigare studie fokuserar denna rapport på de 
strukturer och processer som används för att styra, leda och organisera arbetet med de 
sjukdomsförebyggande metoderna. Här handlar det om att empiriskt studera hur man 
försöker skapa hållbara lösningar för preventionsarbetet på Southcentral Foundation och 
Intermountain Healthcare.  

Vi fokuserar två övergripande teman i denna rapport: 

• Kunskap om strategier och arbetssätt som tillämpas i framgångsrika hälso- och 
sjukvårdsorganisationer utanför Sveriges gränser, och som har ett särskilt fokus 
på hur sjukdomsförebyggande åtgärder integreras i kliniska processer, samt 

• Att identifiera verktyg och metoder som kan stötta det svenska arbetet med 
implementering och realisering av de sjukdomsförebyggande metoderna. 

  

                                                           
2 Den term som används är ”behavioural health”. 
3 Se t.ex. Gottlieb, K. (2013). The Nuka System of Care: improving health through ownership 
and relationships. 
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Mer specifikt, och med utgångspunkt i de områden som identifierades i studien av Elg 
m.fl. (2016) kartläggs och analyseras följande frågeställningar: 

• Hur har policymål för de sjukdomsförebyggande metoderna formulerats och 
fastställts? 

• Vilka arbetssätt används på makro, meso- och mikronivån för att styra och leda 
arbetet? 

• Om och i så fall hur tillämpas exempelvis särskilda ramverk eller vårdmodeller?  

• Hur används indikatorer för att styra och leda på makro-, meso- och mikronivå? 
Hur samspelar sådana indikatorer mellan de olika nivåerna? 

• Vilka uppfattningar finns hos ledande aktörer inom de båda systemen om ända-
målsenligheten (effekter) av angreppssätt och arbetssätt för att få till stånd en 
ändamålsenlig sjukdomsförebyggande verksamhet? 

• Vilka drivkrafter och hinder finns för att utveckla, föra in och använda sjuk-
domsförebyggande metoder återfinns i de två studerade fallen? 

Att lära av högpresterande system  
Innan vi närmar oss teorier som ramar in studierna av de två högpresterande systemen 
klargörs hur vi ser på möjligheter och begränsningar att lära av erfarenheter gjorda i andra 
kontexter. En viktig inspirationskälla för utveckling och innovation är och har under lång 
tid i olika branscher varit lärande av högpresterande system. Såväl erfarenheter som forsk-
ning visar att det finns goda möjligheter att lära från så kallade högpresterande system, 
men också att det finns fallgropar och hinder. Många är medvetna om vad begränsningar-
na och möjligheterna består i men det förtjänar ändå att beskrivas kort.  

Att imitera idéer för utveckling utan anpassning till kontexten som ska förändras har inte 
visat sig vara en framgångsrik strategi. Det handlar snarare om vad som fungerar för vem 
i vilken kontext. Ett sätt att hantera det är att beskriva de centrala värderingar och 
principer som styr strategier och aktiviteter i den studerade organisationen. Idéer om vad 
som är god praktik, till exempel från högpresterande verksamheter, behöver därför över-
sättas till den egna verksamhetens logik i en lärprocess. Det kan bland annat göras genom 
att noggrant välja delar som kan stärka den egna förmågan eller att ”smälta om” idéerna 
så att de blir skräddarsydda för verksamheten. Det bekanta måste möta det nya. Metoder 
och verktyg kopplar ihop värderingar och principer med hur organisationen drivs. 
Följaktligen finns det alltid en risk med att imitera metoder och verktyg utan att förstå 
den ideologiska överbyggnaden. Saknas sådan insikt riskerar utvecklingsarbetet ha kort 
hållbarhet och dessutom att vara mottaglig för nya trender (Røvik 2008).  



 

4 

Metod 
Vi utgår från en fallstudieansats med två case i vårt arbete. De två studieobjekten är 
Intermountain Healthcare och Southcentral Foundation och deras respektive angreppssätt 
och metoder för att arbeta med sjukdomsförebyggande. Vi strävar efter att förstå flera 
nivåer och systemdelar i organiserandet. Som exempel kan nämnas administrationens 
aktiviteter med att utveckla och etablera teknik, former och arbetssätt för att löpande styra 
och leda arbetet. Fallstudiemetodiken ger möjligheter till förståelse av de komplexa 
processer som sker i och mellan de olika systemdelarna.  

För att få svar på våra frågor har vi använt oss av nyckelinformanter i de båda vårdsyste-
men. På Intermountain Healthcare intervjuades sex (6) personer och på Southcentral 
Foundation intervjuades fem (5) personer. I den sistnämnda verksamheten ingick även ett 
strukturerat besök i primärvårdsverksamheten. De nyckelpersoner som intervjuades har 
centrala roller och förståelse för de sjukdomsförebyggande metoderna.  

Intervjuguider anpassades till respektive informantgrupp och togs fram och testades för 
genomförbarhet och fullständighet.   

De bibliografiska databaser vi huvudsakligen använde är PubMed, Science Direct, 
Emerald och Scopus. Vidare skannades hemsidorna hos bland annat WHO, EU, OECD, 
NHS, Kings Fund och Nuffield Trust. Enskilda tidskrifter som fokuserar de frågor vi 
behandlar skannades på innehåll. Sökningar gjordes på engelskspråkiga sidor och sök-
perioden begränsades till åren 2000–2016.  

Centrala sökord var primary health care, prevention, disease prevention, accountable care, 
integrated care, performance indicators, behaviour health i olika kombinationer. Utgångs-
punkten för litteraturgenomgången var i första hand avsedd att få en överblick och fånga 
viktiga studier med fokus på organiseringen av det sjukdomsförebyggande arbetet. Denna 
del av studien rapporteras i avsnittet ”Hur arbetar man med att organisera sjukdomsföre-
byggande arbete i vårdsystem? – En kortfattad internationell utblick i litteraturen”. 

Några teoretiska utgångspunkter 
En central utgångspunkt för designen av vår studie är att sjukdomsförebyggande arbete 
behöver organiseras och bedrivas på olika nivåer i en verksamhet, alla med det gemen-
samma målet att skapa bättre värde för berörda patienter. För att få struktur i förberedelser 
för och genomförande av det empiriska arbetet har vi utgått från en systemmodell. Denna 
modell har fungerat som heuristik – det vill säga ett sammanhängande ramverk som på 
ett tillräckligt tillfredsställande sätt ramar in våra frågor, och hjälper oss att fånga in en 
mångfald av systemaspekter som vi behöver ta hänsyn till. En brist är dock att modellen 
inte hjälper till att förklara varför vissa saker sker, den hjälper oss enbart att få syn på och 
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hålla ordning på olika nivåer. För att skapa bättre förklaringar – varför man lyckas respek-
tive misslyckas med insatser av sjukdomsförebyggande arbete – behöver vi använda an-
dra systemteoretiska modeller, något som vi återkommer till i senare delar av rapporten.  

Systemmodellen är ett vanligt sätt att dela in, och mer generellt beskriva var insatserna 
inom ett specifikt område – såsom sjukdomsförebyggande metoder – hör hemma. In-
delningen i olika systemnivåer, se bilden nedan.  

 
 

 

Bild 1  Hälso- och sjukvård som ett sammanhängande system 

 

I centrum för modellen står patienten och dennes egenvård. Denna del handlar om 
patientens helt egna initiativ i form av livsstilsförändringar utan direkt koppling till hälso- 
och sjukvårdskontakt. Här fokuserar vi våra frågor kring de aspekter i vårdsystemet som 
skapar förutsättningar för beteendeförändringar hos den enskilde patienten. Hur har man 
löst frågor kring patientens delaktighet och engagemang i vården? Sådana frågor bottnar 
i att många av dagens medborgare själva vill välja, vara med och påverka utformningen 
av de tjänster de ska ta del av (McColl-Kennedy m.fl. 2017). Samtidigt präglas service i 
allmänhet, och vård i synnerhet, av en trend mot individualisering, där många gärna ser 
skräddarsydda lösningar, vilket leder till efterfrågan på en mångfald av flexibla lösningar 
i den verksamhet som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Under senare år har det också 
skett en tyngdpunktsförflyttning där beslutsfattande inte ses som en top-down process 
utan snarare en där flera olika aktörer från interagerande system deltar. På liknande sätt 
sker det också en rollförskjutning mellan de professionella som levererar och de patienter 
som är mottagare av tjänsterna. Begreppet medskapande används i allt högre omfattning 
för att beskriva denna tyngdpunktsförskjutning. När vi pratar om medskapande förändras 
också frågorna till – Vad ska göras av vårdgivaren, vad görs i interaktionen och vad kan 
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göras av patienten? Ett tydligt exempel från ett annat sammanhang är det arbete som 
Skatteverket har bedrivit för att låta medborgarna själva sköta en större del av arbetet 
hemma i stället för i ett möte med en handläggare på skattekontoret. På samma sätt 
använder sig bankerna idag av e-tjänster för att effektivisera och höja kvaliteten på 
tjänsterna och samtidigt individualisera dem och på så sätt möta olika kunders behov. 
Möjligheten att öka kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna har sin kärna i att det 
kan finnas en outnyttjad potential i patienternas kompetens och kunnande för att förändra 
den egna livsstilen, så att den blir sjukdomsförebyggande. Här finns med andra ord en 
outnyttjad reserv som kan bidra till genomförandet. Vi har särskilt intresse för hur man 
arbetar med dessa frågor i de två studerade vårdsystemen.  

En första ”organisatorisk” nivå i systemmodellen är mikro, det dagliga arbetet där tjänster 
erbjuds – det vill säga det som vi i vardagstal benämner ”golvet” där det kliniska arbetet 
sker. Nivån benämns ibland mikronivån och innefattar de medarbetare som tillsammans 
på regelbunden basis, eller vid behov, möter de mottagare som tar emot tjänster. Utifrån 
styrning, resurser och professionellt yrkeskunnande genomför de själva produktionen. 
Det är också här som de sjukdomsförebyggande metoderna måste realiseras. En meka-
nism som här verkar framträda och ha betydelse i utvecklingsprocesser är att represen-
tanter för olika yrkesprofessionella i den kliniska praktiken har varit delaktiga i utform-
ningen av hur man ska arbeta med metoderna. Denna mekanism har bland annat lyfts 
fram av Evetts (2009) och Elg m.fl. (2015). Ett systematiskt arbete med sjukdomsföre-
byggande metoder behöver utgå från att mikronivån på olika sätt kopplas ihop med de 
andra delarna i vårdsystemet. Vi har ju i tidigare studie sett hur det omgivande systemet 
stödjer eller försvårar olika insatser. Nästa systemnivå, mesosystemet, spelar en viktig 
roll i detta och beskrivs nedan. 

Den andra nivån består av det stödsystem som ser till att den första nivån – mikrosystemet 
– får förutsättningar att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Denna del i systemet benämns 
ibland mesosystem och finns i det större systemet som stödjer mikrosystemet med olika 
former av support. Mesonivån kan innehålla stödstrukturer för förbättringsarbete, IT-
system som kopplar ihop olika verksamheter. Vi behöver med andra ord länka samman 
mikrosystemet med ett omgivande stöd som ger förutsättningar för att bedriva verksamhet 
på ett verkningsfullt sätt. Det inbegriper förstås även den tekniska infrastrukturen där 
medarbetare på olika sätt får möjlighet att fullfölja sitt arbete. En del i ledarens uppdrag 
kopplat till kvalitetsarbete består i att vara lyhörd för medarbetares förutsättningar för att 
utföra uppdraget. På så sätt blir mesonivån ”oljan i maskineriet” som gör att produktionen 
fungerar smidigt och att den också utvecklas. I denna del av systemet finns, med andra 
ord, den infrastruktur som gör det möjligt att driva det sjukdomsförebyggande arbetet.  

  



 

7 

Makrosystemet – i vår definition det övergripande systemet, som leder ett enskilt vård-
system – innehåller de delar som handlar om politik, policyutveckling, administrativ led-
ning och resursfördelning i systemet. Här skapas prioriteringar inom ramen för de tilldela-
de resurserna. På nivån skapas visionerna för utvecklingsfrågorna. Här åsyftas det ledar-
skap som bedrivs på policynivå och av chefer som påverkar utfallet av kvalitetsutveck-
lingsarbetet. Samspelet mellan de olika systemnivåerna är viktigt och makrosystemet 
måste därför på en rad olika sätt samspela med de andra nivåerna. Ledningens aktiva 
medverkan skapar förutsättningar för delaktighet och motivation och därigenom en högre 
aktivitet. Det leder också till förbättrade möjligheter att säkerställa ett långsiktigt arbete 
med frågorna.  

Poängen med att dela upp systemet i olika nivåer handlar bland annat om att man måste 
förstå att ansvariga individer på de olika nivåerna behöver samspela. Det räcker inte med 
att driva frågor som sjukdomsförebyggande arbete på enbart en nivå. Studier om 
högpresterande system visar att samtliga nivåer måste vara medvetna om behovet av 
samspel och gemensamt driva frågor om kvalitetsutveckling framåt4.  

                                                           
4 Se till exempel studier av hur Toyota Production Systems arbetar med verksamhetsutveckling.  
En rapport om arbetet med att kvalitetsutveckling inom vårdsystemet Intermountain Healthcare 
finns beskrivet i rapporten Intermountain Healthcare: Styrning för kvalitet i ett högpresterande 
system (Daneryd m.fl. 2014).  
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Hur arbetar man med att organisera 
sjukdomsförebyggande arbete i vårdsystem?  

– En kortfattad internationell utblick i litteraturen 
I nedanstående presenteras en översikt över den litteratursökning som genomförts i 
föreliggande studie. Speciellt inriktas denna del på att presentera vad som avses med 
integrerade vårdsystem och vad som forskningen säger om dessa system i relation till 
sjukdomsförebyggande arbete. Syftet är att sätta våra fallstudier på Intermountain 
Healthcare och Southcentral Foundation i ett teoretiskt sammanhang. Dessa två organisa-
tioner uppfyller, enligt vår mening, kriterier för vårdsystem som innebär att de hålls 
ansvariga (accountable) för resultat som har betydelse för patienter och befolkning. Att 
betona ansvar (accountability) för resultat leder då till avgörande fördelar: 

• Det uppmuntrar innovation under hela vårdförloppet. 

• Kvaliteten förbättras och kostnader kan minska. 

• Samarbete stimuleras mellan vårdgivare i vårdförloppet. 

• Policymakers får en bra bild av vad systemet åstadkommer. 

• Förutsättningarna för att patienter och befolkning får en starkare röst vad 
beträffar den egna vården.  

 
 

Ett motiv till att det behövs fler empiriska studier kring vårdsystem som uppfyller ovan-
stående kriterier är att forskningen endast sparsamt tillhandahåller beskrivningar som gör 
det möjligt att förstå hur exempelvis ett sjukdomsförebyggande arbete är uppbyggt inom 
ett system eller en organisation som anser sig arbeta “integrerat” eller vara en “account-
able care organization”.  

Vi har i vår litteraturstudie valt att försöka skapa en bild som visar hur själva begreppet 
sjukdomsförebyggande beskrivs och vilken vikt som läggs vid företeelsen. Vårt intryck 
är att sjukdomsförebyggande är ett begrepp som placeras mycket högt i policydokument, 
oavsett om det kommer från publika organisationer som WHO eller från organisationer 
som utför vård, som Intermountain Healthcare eller Kaiser Permanente. I nedanstående 
utvecklar vi begreppen kring integrerade och ”accountable” vårdsystem.  
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I ett internationellt perspektiv menar många forskare att hälso- och sjukvårdssystem i 
huvudsak är utbudsorienterade, det vill säga att olika vårdgivare levererar delar i den vård 
som befolkningen får. Ekonomiskt ersätts dessa vårdgivare baserat på aktiviteter och 
volymer. Denna organisationsmodell har en del nackdelar (McClelland m.fl. 2014): 

• Fokus läggs på den vårdprocess som patienten går igenom och inte på slut-
resultatet. 

• Det är inte säkert att det finns någon vårdgivare som är ansvarig för vård-
resultatet. 

• Låg grad av innovation. 

• Det finns risk för att incitament för samarbete mellan vårdgivare saknas. 

• Möjligheten för individer och befolkning att ha synpunkter på helheten i 
systemets funktion minskar. 

 
 

Ovanstående medför att det är svårt att angripa kvalitets- och kostnadsproblem som 
uppstår i vårdsystemet. Argument förs fram att det som nu behöver ske är ett radikalt och 
fundamentalt skifte i synsätt på vad systemen ska åstadkomma, nämligen att vården blir 
mer behovsdriven.  

Den problematik som beskrivits ovan och med den vision om vad som skulle kunna vara 
möjligt har resulterat i ett antal förslag till praktiska modeller för hur vården skulle kunna 
organiseras och hur verksamheten kan styras, ledas, följas upp och vilka mekanismer man 
kan använda för utveckling och förändring. 

Det man strävar efter vid design av nya system (eller förbättringar av gamla) är det para-
digm som refereras till som “Triple Aim”. Begreppet innebär att man vill förbättra kvalite-
ten i vården, minska kostnadsutvecklingen samt förbättra resultaten, både på individ- och 
befolkningsnivå. Men hur hanteras då det sjukdomsförebyggande arbetet inom begreppet 
integrerad vård?  
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Integrerad vård (Integrated Care Models) 
Litteraturen visar att sätten att förstå vad som avses med “integrated care” kan variera 
betydligt. Integrerad vård används till exempel som synonym till termer som “samordnad 
vård” (coordinated care) och “sömlös vård” (seamless care). Integrerad vård ses som 
motsats till fragmenterad och episodisk vård. Det finns dock ingen vedertagen definition 
av begreppet, vilket sannolikt hänger samman med att vårdsystemen är olika och att inne-
hållet då kommer att formas av vilka perspektiv som används i det konkreta fallet.  

Det knyts dock stora förväntningar till vad en utvecklad integrerad vård kan bidra med 
för bättre kvalitet och minskat tryck på kostnadsutvecklingen. I syfte att bidra till klarhet 
om hur begreppet kan tolkas har WHO har tagit fram ett dokument som beskriver 
begreppet integrerad vård och preventionens plats i detta. Nedan framgår huvuddragen i 
dokumentet (WHO 2016a). 

I figuren nedan framgår aktörerna i ett system och vilka roller de förväntas ha. Observera 
att modellen är en generisk beskrivning på hög systemnivå. Service user/carer är den aktör 
där resultaten ska märkas, det vill säga som “ska uppleva förbättrad tillgänglighet och 
omhändertagande, samt att få information och kunna ge information”. 

 

 
 

Bild 2 Integrated care – aktörer i ett system och förväntade roller för  
förbättrad tillgänglighet och omhändertagande för brukaren 
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WHO lyfter fram tre typer av definitioner, en processbaserad, en patient/klientbaserad 
och en systembaserad.  

1. Processbaserad definition 

Integration ses här som en sammanhängande uppsättning av metoder och modeller för 
finansiering, ledning, organisering, leveransservice där vård ges på rätt vårdnivå. Syftet 
är att skapa koordineringsmekanismer för anpassning och samarbete inom och mellan 
olika aktörer inom vården. Målet med dessa metoder och modeller är att förbättra vård-
kvaliteten, livskvalitet, patienttillfredsställelse samt systemeffektivitet för människor 
genom att knyta samman flera tjänster, leverantörer och sammanhang. Om resultatet av 
dessa integrerande ansträngningar leder till fördelar för människor, kan resultatet kallas 
integrerad vård.  

2. Patient/klientbaserad definition 

Definition utgår från patientens och klientens perspektiv genom att – “My care is planned 
with people who work together to understand me and my carer(s), put me in control, 
coordinate and deliver services to achieve my best outcomes”. 

3. Systembaserad definition  

Den systembaserade definitionen utgår från att leverans av integrerad hälsovård 
definieras som en strategi för att stärka människan i centrum i hälso- och sjukvårdssyste-
men. Detta sker utifrån idén att främja vård genom högkvalitativa tjänster för den enskilde 
patientens olika livsfaser. En sådan vård är utformad i enlighet med mångfalden av behov 
hos befolkningen och den enskilde. Vårdtjänster ges samordnat i multidisciplinära team i 
olika delar och olika nivåer av vårdsystemen. Ett sådant system bör på ett effektivt sätt 
säkerställa bästa resultat genom effektivt resursanvändande grundat på bästa tillgängliga 
evidens, med feedback för att kontinuerligt förbättra resultat och för att tidigt ta itu med 
orsakerna till ohälsa och främja välbefinnande genom övergripande och sektorsöver-
gripande åtgärder. 

WHO exemplifierar med att storleken av en tänkt integrationsprocess kan ha olika 
omfattning. Exempelvis handlar det om integration av vård för särskilda individer, för 
människor med särskilda sjukdomar eller hela befolkningsgrupper eller en hel befolkning. 
Det vill säga det kan handla om nivåer av integration på mikronivå där vårdplaner för 
enskild individ tas fram, på mesonivån där det kan handla om vårdplanering och rutiner 
för grupper av patienter med liknande problematik eller på makronivån där man riktar sig 
till en befolkning och stratifierar behov och skräddarsyr insatser. Viktiga aspekter som 
lyfts fram är (se t.ex. Ham & Desilva, 2009):  
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• Tidsomfattningen för vården kan vara en utgångspunkt, t.ex. om det handlar 
om en särskild vårdepisod eller ett livslångt tillstånd som kronisk sjukdom. 

• Integrationen kan vara olika intensiv; en intensiv integration är till exempel om 
sjukvård och socialtjänst integreras och nya organisatoriska modeller uppstår. 

• Integration kan vara horisontell, vertikal eller virtuell. 

• Vikten av en samsyn mellan beställning, utförande och uppföljning. 

• Att integration kan nås/inte nås inom organisationer utan att man medvetet inte-
grerar  

• Integration lyckas bäst på servicenivå. 
 
 

WHO har ett starkt fokus på prevention i sitt program för implementering av “The 
European Framework for Action on Integrated Health Services Delivery.” I dokumentet 
lyfts fram att samordnade ansträngningar måste ske utifrån ett fokus på primärvården för 
att en behovsinriktad vård ska bli verklighet. Detta innebär aktiviteter inom fyra domäner: 

• Att identifiera befolkningens hälsa och mångfacetterade behov samt att ingå 
partnerskap med befolkningar och individer. 

• Säkra att vårdens processer svarar mot befolkningens behov. 
• Anpassa till andra vårdfunktioner, omsorg och specialistvård, så att vården ut-

förs optimalt. 
• Stödja strategiskt ledarskap för förändring (change management). 

Populationsbaserad vård 
Den integrerade vården koncentreras, som i ovanstående avsnitt diskuterats, till stor del 
på att knyta samman olika delar av vården samt att integrera den med välfärdens övriga 
aktörer, till exempel socialtjänsten. Ansträngningar görs inom en rad områden bland annat 
för äldre och med kroniska sjukdomar. Även om delar av dessa initiativ knyter an till 
populationer så bedrivs de i första hand utifrån ett fokus på individen. Tillgången till vård 
för individer har en stor betydelse för hälsan. För att komma åt hälsan i en population 
finns däremot evidens som visar att livsstil, påverkan från den omgivande lokala miljön 
och mer allmänna determinanter för hälsa spelar roll (Alderwick m.fl. 2015). Dessa 
aspekter kräver delvis andra lösningar än de ovan nämnda individinriktade insatserna. 
Populationsbaserad vård kan ses, som strävan att ta itu med hälsorelaterade behov i en 
definierad befolkningsgrupp (Valentijn m.fl. 2013). Tjänsterna bör baseras på behoven i 
en befolkning (inklusive politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga egenskaper) i 
en strävan att utveckla och se till att få en jämlik fördelning av hälsan och välbefinnandet. 

WHO analyserar kontinuerligt och systematiskt hälsoutvecklingen globalt och i regioner. 
Organisationen poängterar att hälsoläget i Europa i hög grad är beroende av den demo-
grafiska utvecklingen (med åldrande befolkning) och våra levnadsvanor, som gör att vi 
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drabbas av livsstilssjukdomar. I WHOs nuvarande globala strategi för “health for all” 
ingår hörnpelare som befolkningsorienterad hälso- och sjukvård – där prevention, sjuk-
domsförebyggande, patientmedverkan, life course needs, accountability – lyfts fram som 
centrala delar (WHO 2016b). 

I en rapport från King’s Fund lyfter även Alderwick m.fl. (2015) fram forskning som 
pekar i samma riktning som WHOs slutsats. Några av dessa punkter som pekar på behovet 
av en populationsbaserad vård är:  

• Stora och undvikbara skillnader i hälsoutfall mellan olika sociala grupper. 

• Ohälsosam livsstil som i allt högre utsträckning polariseras inom populationer. 
De friska blir friskare och de med ohälsosam livsstil lever ett allt mer ohälso-
samt liv.  

• De tidiga livserfarenheterna bland barn och unga som får en stor påverkan på 
hälsan och välbefinnandet senare i livet.  

 

Behovet av en populationsorienterad strategi kan ses i ljuset av ovanstående och kräver 
ett utökat samarbete mellan olika aktörer i välfärden, såväl offentliga, privata som civil-
samhället. Alderwick m.fl. (2015) påpekar att ett sådant angreppssätt fordrar ett system-
perspektiv snarare än ett ”organisationstänk”. Bilden nedan är ett försök att visa skillnader 
i de olika typerna av vård (fritt översatt efter Alderwick m.fl. 2015: 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 3 Populationsorienterad vårdstrategi 
 

  



 

15 

För att sammanfatta denna korta litteraturöversikt ser vi att det finns ett antal olika 
systemövergripande ansatser som i någon mening pekar på behovet av sjukdomsföre-
byggande och hälsofrämjande ansatser. Utifrån vår forskningsgenomgång har vi däremot 
inte kunna identifiera speciellt mycket av empiriska ansatser där dessa frågor studeras. 
Endast ett fåtal studier tar sig an frågor om sjukdomsförebyggande arbete på integrerade 
sätt. Det finns med andra ord ett stort behov av att studera goda exempel på hur organi-
sationer faktiskt arbetar med de här frågorna. Våra två fallorganisationer lyfts fram i 
sammanhanget – integrerad vård och populationsbaserad vård. Som vi kommer se i fall-
beskrivningarna och i den efterföljande diskussionen har de inslag av både integrerade 
och befolkningsbaserade insatser. Med detta som bakgrund vill vi därför i kommande 
delar av rapporten presentera studierna av Intermountain Healtcare (IH) och Southcentral 
Foundation (SCF). 
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Intermountain Healthcare 
Detta hälso- och sjukvårdssystem i USA är en av några få verkligt betydelsefulla nationel-
la och internationella förebilder för vård av hög kvalitet och till en rimlig kostnad. En rad 
svenska beslutsfattare har under åren gjort studiebesök hos denna vårdorganisation, som 
kommit att bli en av några få förebilder utomlands – samtidigt som svensk hälso- och 
sjukvård är en förebild för Intermountain Healthcare (IH). En forskargrupp (under ledning 
av framlidne professor Johan Calltorp) påbörjade under år 2013 ett samarbete med Inter-
mountain med inriktning mot fördjupad förståelse av en framgångsrik vårdorganisation, 
kunskapsutbyte samt forskningsprojekt för internationell jämförelse. Den fördjupade 
förståelsen parallellt med kunskapsutbyte är nödvändig för en kritisk granskning av de 
hälso- och sjukvårdssystem som vi jämför oss med. Det gäller speciellt för det pågående 
svenska nationella arbetet med kunskapsstyrning, eftersom det utgår från vår nationella 
nivå, medan motsvarande arbete på IH bygger på arbete ”bottom-up”. En första jämför-
ande rapport är publicerad och kan tjäna som introduktion (Daneryd 2014). Ytterligare 
dokumentation är under utarbetande i form av vetenskapliga publikationer inom ramen 
för ett expanderande samarbete.  

Med en ökande internationalisering blir internationella jämförelser allt viktigare, men ett 
generellt intryck är att det kan var svårt att omsätta de internationella studiebesökens 
ögonblicksbilder av framgång, till konkret arbete efter hemkomsten till Sverige. Därför 
är fördjupad förståelse för olika kontexter av största betydelse för att säkerställa att kun-
skap från studiebesök verkligen används och på rätt sätt. 

Såsom i många andra länder finns flera rankninglistor i USA som utgår från medicinska 
resultat men härtill finns också rankningslistor för kreditvärdighet (dvs. ett indirekt mått 
på hur ekonomin sköts). Intermountain Healthcare (IH) är rankat som ett av de främsta 
hälso- och sjukvårdssystemen i USA genom att under många år ha levererat vård med hög 
kvalitet och till en rimlig kostnad. Organisationen har nu högsta kreditvärdighet, enligt 
Moody av samtliga motsvarande vårdsystem i USA. Organisationen grundades år 1975, 
är not-for-profit och ansvarar för vård till mer än 50 procent av befolkningen i delstaten 
Utah genom 22 sjukhus och 185 öppenvårdskliniker. IH är ett integrerat vårdsystem och 
är både försäkringsgivare och utförare av vård – med primärvård och sjukhus i samma 
organisation.  

Beroende på vilken eller vilka delar av vården man avser att jämföra, så kommer olika 
framgångsfaktorer hos IH i förgrunden. Ur ett generellt perspektiv bör dock nedanstående 
områden lyftas fram. 
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Värdegrund ger helhetssyn på patienten 
Organisationens främsta kännetecken är att Vision, Mission, Values är mycket väl kända 
som både plattform för arbetet och riktmärke för arbetet framåt: 

Our vision is to be a model healthcare system by continually learning and providing 
extraordinary care in all its dimensions:  

• Clinical Excellence – We will deliver the best clinical care in a consistent, inte-
grated way. 

• Patient Engagement – We will provide a compassionate healing experience, and 
we will engage patients in decisions about their health and care. 

• Operational Effectiveness – We will be wise and careful stewards of our resour-
ces to enable extraordinary care. 

• Physician Engagement – We will create systems and processes that help our 
physicians best serve their patients. 

• Community Stewardship – We are committed to serving the diverse needs of 
the Intermountain region, and to providing generally available medical services 
to all residents, regardless of ability to pay. 

• Employee Engagement – We value our employees as our most important 
resource. 

Gemensamma mål för hela organisationen 
Övergripande mål är några få och kallas för Board Goals. De är framtagna genom ett 
mycket omfattande arbete och mot bakgrund av prioriterade strategiska områden, vilka 
varierar över tid. Valet av och utformningen av dessa mål beror på en kombination av 
behov av utveckling/förbättring av vårdens kvalitet, vårdvolymer, risker och ekonomiska 
resultat. För närvarande finns inte isolerade Board Goals för preventionsarbetet, men de 
är inbäddade i flera andra mål och mätetal. Chefer och andra nyckelpersoner över en viss 
nivå får inte ut hela lönen om inte målen uppnås, vilket gör att målen blir mer av gemen-
sam angelägenhet. Det kan uppfattas som ett omvänt belöningssystem, men som alla lik-
nande system som är väl etablerade sedan många år så fungerar det i sin kontext. Obser-
vera att det inte är ett bonussystem – det förekommer inte i denna organisation. Utöver 
de övergripande målen finns självklart ett antal andra mål för de olika enheterna i 
organisationen. 
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Processorienterad organisation för  
systematisk kvalitetsutveckling 

Likt många framgångsrika vårdsystem i internationell jämförelse har man ett djupt för-
ankrat och väl etablerat synsätt på patienten som huvudaktör i ett tvådimensionellt sys-
tem, i en tydlig och väl fungerande matrisorganisation. Den konventionella linjeorganisa-
tionen finns tillsammans med processorganisationen, och resultat redovisas i båda dimen-
sionerna, vilka båda är förhållandevis starka, det vill säga den ena lever inte på den andras 
bekostnad. Egentligen finns även en tredje dimension genom den förbättringskultur där 
varje nytt förslag till förbättring testas systematiskt enligt PDSA-cykeln, oavsett om det 
är nya rön från Nobel-pristagare eller ett förslag av en medarbetare inom IH.  

Infrastruktur som helt stödjer processorienterat arbetssätt 
Organiseringen kring processerna bygger på att processens behov – det vill säga ytterst 
ska patientens behov kunna omsättas i utförandet av vården och i utveckling av processen. 
Det finns nio (9) övergripande processer (Clinical Programs), vilka samlar merparten av 
all vård, och som i sin tur består av ett stort antal Care Process Models. Samtliga Clinical 
Programs och ett stort antal av Care Process Models innehåller sjukdomsförebyggande 
åtgärder.  

Teambaserat tvärdisciplinärt och tvärprofessionellt arbetssätt 
Enligt grunderna för processorientering i alla branscher finns ansvariga för varje process 
och processteam, vilka byggs upp av de kompetenser som är nödvändiga för att genom-
föra och utveckla respektive process. Därigenom blir team enligt definition tvärdiscipli-
nära och tvärprofessionella. I den processorienterade organisationen finns riktlinjer för 
hur detta arbete ska utformas, och det finns en hög beredskap att hjälpa till på kvalitets-
avdelningen, Healthcare Delivery Research. 

Faktabaserade beslut på alla nivåer 
Många år med digitalisering ger stora databaser med mängder av information, men man 
mäter och redovisar endast resultat som är relevanta för vården och processerna. Det inne-
bär överlag att man koncentrerar mål och mätetal till det som är kliniskt relevant. Mål och 
mätetal för sjukdomsförebyggande arbete finns inbakat i de flesta vårdprocesser, även om 
det inte tydligt syns i de övergripande målen och mätetalen. Exempel på sådana mätetal 
finns i IH Lifestyle Metrics där man mäter BMI och förändringar i vikt, andel patienter 
med viss typ av fysisk aktivitet registrerad i journal eller databas samt patienter som har 



 

20 

fått råd om fysisk aktivitet eller kost5.  

Välfungerande kliniska informationssystem  
IH var den första organisation i USA som började med kliniska beslutstöd, vilka succes-
sivt utvecklats inom ramen för digitalisering. Man utvecklar just nu nästa generation av 
informationssystem tillsammans med ett av de större IT-företagen i partnerskap, vilket 
ska ställas i kontrast till att köpa helt färdig produkt och anpassa sig eller att utveckla helt 
själv. Till skillnad från Sverige har hela vårdkoncernen IH en gemensam plattform för 
IS/IT, vilken integrerar alla delar av patientuppgifter samt organisationens beslutstöd. 
Genom ett framskridet arbete med att integrera AI (Artificiell Intelligens) ligger man långt 
framme för utsökning av både strukturerad och ostrukturerad data ur patientjournalerna. 
Detta är en hörnsten i det sjukdomsförebyggande arbetet, eftersom man kan identifiera 
patienter och patientgrupper i riskzon och följa utvecklingen över tid. Nedan visas ett 
exempel på Intermountain Healthcares kriterier och process för identifiering av pre-dia-
betes patienter. Kriterierna finns även inbyggda i IT systemet.  

 

 

 
Bild 4 Kriterier för identifiering av pre-diabetes patienter  

på Intermountain Healthcare 

  

                                                           
5 Se Care Process Model https://intermountainhealthcare.org/ext/Dcmnt?ncid=520199293, 
[tillgänglig 170326]. 
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Nära samordning mellan kvalitetsperspektiv och  
ekonomiska perspektiv 

Likt de flesta framgångsrika vårdorganisationer finns en nära och odramatisk närhet 
mellan lednings- och styrningsperspektivet för verksamheternas kvalitetsutveckling 
respektive ekonomistyrning. Därigenom vet man mycket väl vad både kvalitet och 
kvalitetsbrister kostar. 

Alla chefer och ledare kan förändringsledning 
IH har sedan närmare 25 år ett förändringsledarskapsprogram, kallat ATP (Advanced 
Training Program), vilket alla chefer och övriga nyckelpersoner ska genomgå. Det finns 
möjlighet för ”utomstående” att delta. För övriga medarbetare inom IH finns mindre 
omfattande varianter. Inom USA finns ett stort antal liknande program vilka startats upp 
i samarbete, utanför USA finns cirka ett halvdussin.  

Sjukdomsförebyggande arbete vid Intermountain Healthcare 
Detta arbete följer till stor del arbetet inom ramen för processorienteringen, men härtill 
finns ett preventionsarbete som gränsar till och ryms i vårdkoncernens sociala engage-
mang och välgörenhet genom att merparten av ”överskottet” återgår till samhället genom 
olika insatser. Den dominerande delen av preventionsarbetet har konventionell inriktning 
enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, det vill säga en del i det dagliga och fortlöpande 
vårdarbetet. Men på senare år har man även prioriterat att identifiera och definiera de 
patienter som är högkonsumenter av vård i alla dess former, främst på akutmottagningar, 
och man arbetar alltmer med riktade insatser enligt det beslutsstöd som finns för alla 
vårdprocesser i organisationen.  

Övriga hörnstenar i det sjukdomsförebyggande arbetet är att med ett positivt tänkande 
(mindset) identifiera riskfaktorer hos individer/patienter, identifiera riskindivider/risk-
patienter, utbilda, motivera, bygga relationer samt samarbeta med olika aktörer i sam-
hället. En hörnsten är arbetet med Area Deprivation Index (ADI), vilket fokuserar på 
socioekonomiskt utsatta delar av samhället liksom närmare beskrivning och analys av 
sjukdomspanorama och behov inom dessa grupper. En förutsättning är ett helhetstänkan-
de kring individen ur samtliga perspektiven för primär-, sekundär- och tertiär prevention. 
Två viktiga mål för arbetet är att med riktade insatser hjälpa dem som är högkonsumenter 
av hälso- och sjukvård (high utilizers), att förhindra att fler individer/patienter hamnar i 
den gruppen. 

Fyra Process Models för preventionsarbetet är viktiga att belysa enligt följande:  
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Care Process Model – Lifestyle and weight management 

Modellen kan anses vara en grundläggande guide för arbete med förebyggande arbete 
kring livsstilsfaktorer. Därigenom inkluderar den fysisk aktivitet, nutrition, vikt, sömn, 
stress, socialt stöd, psykisk hälsa, bruk av alkohol och tobak. Till skillnad från många 
program inom området fokuserar detta och övriga preventionsprogram vid IH inte endast 
på vad som måste göras, utan även varför och hur. En fördjupad förståelse för eller hos 
individen är en framgångsfaktor. 

Programmet innehåller syfte och principer, strategier och verktyg för teamarbete, tekniker 
för beteendeförändringar för att ge en plattform för arbetet, men samtidigt lämna öppet 
för att olika vårdgivare inom hälso- och sjukvårdssystemet kan behöva arbeta på något 
olika sätt. Man använder en 5 A-modell för beteendeförändring – Assess (bedöm livsstil 
och riskbeteende), Advise (ge råd kring risker och intervention), Agree (gör överens-
kommelse om mål), Assist (hjälp till att göra handlingsplan), Arrange (arrangera för 
remittering, rapportering, uppföljning). Av central betydelse är att ge ansvar till enskilda 
och team av vårdgivare samt involvera individen/patienten ur ett långsiktigt perspektiv. 
Sjukdomsspecifikt preventionsarbete ryms ofta på ett eller annat sätt i olika ”bundles”, 
det vill säga ett knippe av kvalitetsindikatorer vilka redovisas tillsammans. Ett konkret 
exempel är diabetes där ”bundle” utgörs av HbA1c (< 8 %), blodtryck (<140/90), värde-
ring av njurskada (någon av tre objektiva metoder) samt ögonundersökning (minst 
vartannat år). En nackdel med ”bundles” är att man kan överträffa resultat för flera para-
metrar, men det räcker med ett underkänt resultat för att få underkänt. Därmed riskerar 
kunskap om måluppfyllelse eller ej att bli endast relativ. 

För denna Care Process Model planerar man eventuellt att använda ”Life style bundle” 
som en möjlig utveckling för samlad resultatredovisning av preventionsarbete avseende 
livsstilsfaktorer. En sådan kan vara Lifestyle Metrics, vilka beskrivits ovan. Men det kan 
också vara mål och mätetal, vilka efterfrågas av olika organisationer och i olika samman-
hang, exempelvis från Affordable Care Act (användning hälsoplaner och förekomsten av 
individuella sådana) eller Medicare och Medicaid (screening för övervikt samt rådgivning 
för att reducera övervikt). Genomgående för resultatredovisningen på IH är det omfatt-
ande bakgrundsarbetet för att ta fram mål och mätetal, med ambitionen att använda så få 
som möjligt men som återspeglar vårdprocessernas robusthet och utveckling.   

Care Process Model – Adult diabetes mellitus 

IH har under många år genomfört stora studier kring förebyggande arbete för diabetes, 
och de resultaten ligger inte bara till grund för det egna arbetet, utan även för ett starkt 
nationellt engagemang med ett överbryggande samarbete mellan AMA (American 
Medical Association) och CDC (Centre for Disease Control). En tredjedel av alla ameri-
kaner är i riskzonen för diabetes mellitus typ 2, varav en fjärdedel av dem utvecklar diabe-
tes inom 3–5 år. Ett problem är att 9 av 10 inte vet om att de är i riskzonen. Därför läggs 
stor kraft på att identifiera de patienter som har pre-diabetes och de som är i riskzonen. 
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Huvuddelen av arbetet sker i primärvården, men identifiering av riskindivider är viktig 
vid alla vårdenheter. När man nu utvecklar nästa generation av informationssystem, ges 
också möjlighet att med hjälp av utsökning av både strukturerad och ostrukturerad data i 
journaler få en samlad bild av riskfaktorer. För diabetes kan det innebära att vårdgivaren 
uppmärksammas på den samlade bilden av flera mätvärden i gränsområdet mellan friskt 
och sjukt, vilka normalt var för sig inte skulle leda till åtgärd. 

Utbildningsprogrammet heter ”Weigh to Health” och riktar sig till både patienter och 
anhöriga. Med de grundprinciper och strategier som ovan angivits för utbildning – med 
kostråd och råd för graderad ökning av fysisk aktivitet – har man som mål att nå en lång-
siktigt hållbar förändring av livsstilen. 

I det överbryggande nationella samarbetet med CDC (Center for Disease Control) och 
AMA (American Medical Association) använder man sig av ett kommersiellt digitalt 
system för utbildning (Omada Health), vilket lanserat ”16 weeks, 4 single phases, 1 life-
changing experience”. Den första fasen är att ändra kostvanor under fyra veckor, den 
andra att öka graden av fysisk aktivitet under fyra veckor, den tredje fasen består i att 
förbereda mentalt för kommande utmaningar, och den sista fasen att ytterligare förstärka 
de hälsofrämjande aktiviteterna. Övergripande mål är att uppnå en viktminskning på 
minst 5 procent – den egna utvärderingen vid IH visar att en sådan viktnedgång reducerar 
incidensen av diabetes mellitus med 34–40 procent. Kostnaden för denna åtgärd är totalt 
cirka USD 550.  

Det nationella samarbetet som beskrivits ovan är ett högt prioriterat område. Inom IH 
pågår ett omfattande strategiskt arbete inför nästa år, vilket inbegriper värdering av kost-
nadsanalys, ansökan om ackreditering för Care Process Model i det nationella arbetet, 
med mera. 

Care Process Model – High blood pressure  

Högt blodtryck är ett av de vanligaste kroniska tillstånden i primärvården inom IH och 
målsättningen för år 2017 är att samtliga patientbesök ska inkludera blodtryckskontroll 
och att 75 procent av patienterna ska ha värden inom referensnivå. Åtgärden är inbyggd 
i grundersättningen för alla besök, oavsett vem som betalar. IH har tagit fram utförlig 
anvisning för hur blodtryck ska tas och det finns också en detaljerad algoritm för uppfölj-
ning och rådgivning samt behandling. Värdet för blodtryck byggs nu in som en riskfaktor 
bland strukturerad data i det nya informationssystemet. 

Ett konkret exempel på arbetet i vårdvardagen är att blodtrycket kontrolleras innan patien-
ten träffar läkaren. Är det då för högt placeras ett rött hjärta på dörren till undersöknings-
rummet, vilket gör att läkaren är förberedd innan mötet med patienten och kan ställa rätt 
frågor enligt protokoll och fatta beslut om ytterligare kontroll, uppföljning eller aktiv 
behandling. 
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Bild 5 Exempel på detaljerad algoritm för uppföljning och rådgivning  
samt behandling. 

 

Care Process Model – Substance use disorder 

Denna modell för preventionsarbete ska ses i ljuset av ett livsstilspanorama i Utah, vilket 
skiljer sig en del både från USA i genomsnitt och från Sverige. Konsumtionen av alkohol 
är låg, men det finns ett ökande missbruk av opioder, huvudsakligen förskrivna men även 
illegala. Drogbruket har en nära koppling till livsstil, psykisk och fysisk ohälsa och mor-
talitet. Endast cirka 10 procent av drogberoende i USA får behandling både för underligg-
ande psykisk ohälsa och beroende. Preventionsprogrammet bygger på ett ”ekologiskt för-
hållningssätt” med individen/patientens sjukvård i centrum, och omgivningen i form av 
familj, arbetsgivare och skola, samt samhälle. Programmet innehåller både strategiska 
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och operativa insatser på samtliga nivåer, och här märks än en gång samhällsengage-
manget från Intermountain Healthcare tydligt. 

Sammanfattning sjukdomsförebyggande arbete inom 
Intermountain Healthcare 

 

• Det sjukdomsförebyggande arbetet bedrivs huvudsakligen integrerat i en mång-
årig väletablerad modell för processorientering med kärnprocesser (Clinical 
Programs) och huvudprocesser (Care Process Models).  

• Sjukdomsförebyggande insatser finns dels inbäddat i dessa processer, och här-
till finns ett ökande antal separata Care Process Models. 

• Mål och mätetal för processerna bygger på ett omfattande analysarbete för att 
identifiera det som verkligen är relevant att redovisa och styra mot. 

• Ett gemensamt IS/IT-system med integrering av patientjournal och beslutstöd 
ger unika möjligheter att identifiera riskindivider och följa resultatet över tid. 

• Alla chefer och andra nyckelpersoner i vårdsystemet måste ha kompetens inom 
förändringsledning för systematisk kvalitetsutveckling. 
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Southcentral Foundation – NUKA System of Care  

Inledning 
Southcentral Foundation (SCF) är ett en icke-vinstdrivande hälso- och sjukvårds-
organisation som bedriver vård för cirka 65 000 av ursprungsbefolkningen i Alaska. 
Verksamheten inriktas mot medicinsk vård, beteendeinriktade insatser6, tandvård och 
traditionell medicin. Visionen är – A Native Community that enjoys physical, mental, emo-
tional and spiritual wellness. Den resa som Southcentral Foundation genomfört för att på 
bred front arbeta mot visionen började i mitten på 1990-talet. Vid den tidpunkten visade 
mätningar att man hade låg kvalitet i vården och de medicinska resultaten var bland de 
sämsta i USA. Efter ett omfattande utvecklingsarbete gick kostnaderna ner och kvaliteten 
på vården förbättrades avsevärt. I dag betraktas Southcentral Foundation som ett av de 
mest framgångsrika exemplen på nyskapande och integrerad vård som tar hänsyn till inte 
bara de medicinska behoven utan också mental, emotionell och själslig hälsa. 

I detta avsnitt beskriver vi viktiga delar i Southcentral Foundations strategi för att åstad-
komma denna förändring. Man utgår från ett relationsbaserat angreppssätt för hela vård-
systemet – som kallas NUKA System of Care. NUKA kombinerar integrerade vård- och 
omsorgstjänster med en bredare strategi för att förbättra välbefinnandet hos hela befolk-
ningen – till exempel genom initiativ som syftar till att ta itu med våld, övergrepp och 
psykosociala problem genom preventionsarbete i primärvården, utbildning och samhälls-
engagemang. Särskilt fokus i avsnittet ligger på att beskriva de integrerade teamen, vilka 
har en avgörande betydelse i primärvården när det gäller att möta behoven hos befolk-
ningen. Förändringsprocessen har inneburit en omfattande omdefiniering av vårdperso-
nalens roller i systemet med tydliga uppdelningar i uppgiftsbeskrivningar som hanteras i 
integrerade team. I linje med de nya rollerna har man också arbetat med den fysiska 
arbetsmiljön för att skapa optimala förutsättningar för det integrerade teamarbetet.  

Fallbeskrivningen om Southcentral Foundation inleds med en kort inledning om patien-
ternas roll i vårdsystemet, i det man kallar ”customer-owners”. Därefter beskrivs hur man 
har organiserat de integrerade teamen i primärvården. En av funktionerna i teamet – 
beteendeterapeuten – beskrivs särskilt eftersom denne har en särskild roll i det sjukdoms-
förebyggande arbetet. Avslutningsvis presenteras några av de viktigare utvärderings-
modellerna som används i vården.  

                                                           
6 Den term som används är ”behavioural health”. 
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Kundägt system 
Efter att Southcentral Foundation (SCF) initierade reformarbetet i mitten av 1990-talet 
utformades ett avtal mellan vårdorganisationen och Alaska Native Tribal Health Consor-
tium (ANTHC). Ledare inom ursprungsbefolkningen och ANTHC hade insett behoven 
av att ta ansvar för hälso- och sjukvården, eftersom de nuvarande sätten inte lyckades lösa 
de problem man stod inför. Genom avtalet möjliggjordes ett delat ansvar och ledarskap 
för att leverera tjänster till just denna grupp. När avtalet var på plats öppnade det upp nya 
sätt att integrera mål och värden som utgår från ursprungsbefolkningens behov. För att 
ytterligare stärka ägarskapet började man använda begreppet customer-owners (kund-
ägarskap) i stället för patienter. Det handlar om att arbeta-med och inte arbeta-för. För 
SCF så är det inte en lek med ord. Man har till exempel en styrelse som består av med-
lemmar från Alaskas ursprungsbefolkning. I fortsättningen används dock begreppet 
customer-owners sparsamt, eftersom det har en tendens i svensk vårdkontext att leda in 
på spår som rör konsumism och styrmodeller. Risken finns då att SCFs ursprungliga mo-
dell för att organisera vården kan försvinna in i en diskussion om kundbegreppets betydel-
se. Vi använder oss i stället av begrepp som ursprungsbefolkning och patient.  

Finansieringssystemet underlättar också relationen mellan vårdsystemet och befolk-
ningen. Varje år får Southcentral Foundation ett statligt bidrag för att möta behoven hos 
en definierad population inom ett definierat geografiskt område. Det innebär att ledare 
och personal vid SCF – där de flesta kommer från Alaskas ursprungsbefolkning och 
dessutom är patienter i vårdsystemet – har speciella förutsättningar för att bygga lång-
siktiga relationer med den befolkning som de arbetar för.  

Vision, mission och ledande principer 
Den vision som driver SCFs arbete är “A native community that enjoys physical, mental, 
emotional and spiritual wellness”. Redan i visionen kan man se att det inte enbart är de 
medicinska resultaten som spelar roll för inriktningen av verksamhetens arbete. Stor upp-
märksamhet riktas mot de mer emotionella och själsliga behoven hos befolkningen. En 
förklaring till den uppmärksamhet som SCF har fått ligger också i det faktum att hälso- 
och sjukvården är kulturellt inbäddad. I missionen ligger att arbeta nära ursprungsbe-
folkningens samhälleliga strukturer för att uppnå välbefinnande och hälsa. Relationerna 
mellan SCF och ursprungsbefolkningen visas kanske som tydligast genom initiativ för att 
utveckla och driva själslig vård. Detta beskrivs av ledande företrädare för vårdsystemet 
som en central del av arbetet och kan inte sällan vara den aspekt av hälsan som spelar 
störst roll. Denna omsorg om befolkningen har också fått en viktig roll i det konkreta 
arbetet genom bland annat aktiviteter för healing och traditionell medicin. Utöver den 
själsliga, traditionella vården har man lyft fram en dimension som ofta anses vara den 
främsta anledningen till SCFs framgång, nämligen de beteendeinriktade insatserna som 
bedrivs genom en beteendeterapeut (Behavioural Health Consultant). Ur perspektivet 
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sjukdomsförebyggande är SCFs vision mycket intressant. Redan här signaleras ett utökat 
socialt ansvar där temperaturmätaren för framgång är om befolkningen upplever ett väl-
befinnande – fysiskt, mentalt, andligt såväl som affektivt – som går bortom frånvaron av 
sjukdom (Collins 2015).  

Visionen har varit intakt i 20 år. För att operationalisera inriktningen av arbetet och för 
att förtydliga det strategiska uppdraget formulerades 13 vägledande principer. Akrony-
men för principerna är R-E-L-A-T-I-O-N-S-H-I-P-S, se nedan.  

Operating principles (Southcentral Foundation): 

• Relationship between the customer/owner, the family, and provider must be 
fostered and supported. 

• Emphasis on wellness of the whole person, family and community including 
physical, mental, emotional and spiritual wellness. 

• Locations that are convenient for the customer-owner and create minimal stops 
for customer/owner. 

• Access is optimized and waiting times are limited. 

• Together with the customer/owner as an active partner. 

• International whole system design to maximize coordination and minimize 
duplication. 

• Outcome and process measures to continuously evaluate and improve. 

• Not complicated but simple and easy to use. 

• Services are financially sustainable and viable. 

• Hub of the system is the family. 

• Interests of the customer/owner drive the system, determine what we do and 
how we do it. 

• Population based systems and services.  

• Services and systems build on the strengths of Alaskan Native cultures. 

 

Flera av punkterna sätter stort fokus på patienten, dennes familj och ursprungsbefolk-
ningens samhälle och gemenskap. De ses som aktiva partners i såväl vårdproduktionen 
som utveckling av vården. Utöver de relationella aspekterna i vården, som vi återkommer 
till senare i avsnittet, lyfts också några principer fram för vad som är god vård. Den ska 
till exempelvis vara anpassad så att väntetider begränsas, att lokalerna organiseras be-
kvämt och att olika stopp för patienterna minimeras.  
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Kritik mot traditionella sätt att bedriva vård  
utgångspunkt för reformerna 

Det traditionella sättet som vård bedrivs på idag har varit en av utgångspunkterna för 
reformer och nytänkande på SCF. Kritiken riktas mot att den medicinska modellen ”The 
doctor’s office medical model” inte fungerar för komplexa vårdbehov idag. Ett praktiskt 
exempel på komplexiteten är att man på SCF uppskattar att cirka 50 procent av vård-
behoven handlar om beteendeförändringar snarare än medicinska insatser. Men vad är det 
då som är knepigt med den klassiska medicinska modellen enligt SCF? Ett av de stora 
problemen, menar man, är att varje del av vårdsystemet optimerar sina resurser och sin 
finansiella position och att det faktiskt kan leda till sämre resultat. Patienten ses utifrån 
SCFs perspektiv som en medproducent, vilket ytterligare leder till en delvis ökad kom-
plexitet som måste hanteras. Inte nog med att det finns stor variation i vårdbehov; patien-
ten har också egna önskemål och drivkrafter.  

Med andra ord kan en alltför långt driven standardisering och specialisering uppdelat i en 
rad uppgifter skapa stora problem i en verksamhet som bör ha flexibilitet för att hantera 
just den variation som patienten för in. Detaljstyrning, och minskad grad av handlings-
utrymme är en grogrund för stress och försvårar det professionella arbete som ofta behö-
ver utgå från krav som är situationsbetingade utifrån specifika behov hos patienten och 
dennes hälsoproblem (Landsbergis, 1988).  

“The doctor’s office medical model” riskerar, enligt SCF, att missa helhetsperspektivet, 
genom att denna modell inte värderar resultaten utifrån ett sammanhängande perspektiv 
– det vill säga de medicinska, emotionella, kognitiva eller själsliga behoven hos patient 
och närstående. I den traditionella modellen är produktionsperspektivet viktigare än 
patientens perspektiv. Företrädare för SCF beskriver denna klassiska ”medical model” 
utifrån ett antal steg i den medicinska vården – 1) Patienten kontaktar vården och beskri-
ver symptom – 2) Vårdpersonalen genomför utifrån den initiala kontakten en genomgång 
av patienthistorik och undersöker patienten – 3) Nästa steg i processen är differential-
diagnostik med tillhörande tester som i sin tur leder till en diagnos – 4) När diagnos väl 
är satt öppnas upp för medicinering, procedurer och råd – 5) Avslut inför nästa besök.  

Ett argument som lyfts fram bland ledare på SCF är att när produktionen får gå före 
patientperspektivet så riskerar man att missa sitt uppdrag, det vill säga vem man är till 
för. En betydande risk är också att bristen på helhetssyn gör att det blir svårt att utifrån 
kundens perspektiv identifiera var grundorsakerna till problem finns. Det är också risk 
för målkonflikter mellan olika funktioner som kan ha motstridiga intressen. I Southcentral 
Foundation har man tagit fasta på problemen och organiserat om primärvården för att 
hantera grundorsakerna på ett bättre sätt. Utifrån målet att skapa hälsa i populationen över 
tid behöver man se de delar av vården som aktivt går att arbeta med – exempelvis kroniska 
tillstånd, vanor, val, optimering av olika former av behandlingar – utifrån en vård som är 
effektiv och långsiktig med starka inslag av personlig coaching, utbildning, stödjande 
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insatser och ett relationsbyggande mellan patient och vårdgivare som behöver koordi-
neras. Men ett sådant arbetssätt kräver omorganisering av vården. På SCF beskrivs detta 
som NUKA Model of Care. NUKA är ett begrepp som används av ursprungsbefolkningen 
med betydelser som starka, gigantiska strukturer och levande väsen. Vad innebär NUKA-
modellen och vilka är de viktigaste principerna? I nästa avsnitt beskrivs modellen med 
särskilt fokus på hur man har lyft in det sjukdomsförebyggande arbetet i primärvårdens 
integrerade team. Ett motiv till att bädda in hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete i det integrerade teamarbetet är, som tidigare nämnts, att utvärderingar visat att en 
stor andel av kontakter i primärvården har komponenter som relaterar till behov av 
beteendeförändring (t.ex. alkoholmissbruk, tobak, depression, kost).  

Genom att aktivt leda för de frågorna i primärvården har man också uppnått en del an-
märkningsbara resultat och effekter på systemnivå, bland annat färre besök i primärvår-
den och i den akuta sjukvården.  

Integrerat teamarbete i primärvården 
Idag finns sex (6) kliniker i SCFs primärvårdscenter i Anchorage. Alla är samlokaliserade 
i samma byggnadskomplex och är fysiskt designade på samma sätt utifrån principer om 
att göra det enkelt, smidigt och effektivt för såväl vårdpersonal som patienter. Byggna-
derna är moderna och intrycket är att det svävar en varm atmosfär och ett helhetstänk när 
det gäller arkitekturen. Varje klinik har sex (6) team som utför vårdtjänsterna. Dessa inte-
grerade team bygger på en idé om relationsbaserad kontinuitet i vården (Dale & Lee 
2016). Varje team har ungefär 1200–1400 patienter listade.  

Varje team är samlokaliserade fysiskt (se bilden nedan) och består av läkare, case manager 
(sjuksköterska), assistent (health care assistant), administratör och en beteendeterapeut 
(behavioural health consultant, BHC). Varje team arbetar tillsammans med patientens 
hälsoproblem, gör upp planer och fattar beslut om vården i linje med visionen om medi-
cinsk, emotionell, mental och själslig hälsa. Det är case managern som leder arbetet med 
triage, ger råd via telefon, och arrangerar möten med teamet och dess medlemmar. 
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Bild 6 Illustrativ bild på samlokaliserade integrerade team  

En viktig nyckel för teamens framgång är att man har definierat sina roller på ett tydligt 
sätt. Några av de olika arbetsuppgifterna som ingår i respektive uppdrag presenteras i 
korthet nedan.  

• Case Manager – koordinerar vården, håller i planeringsmöten (huddles), an-
svarar för det förebyggande arbetet, utbildningsinsatser, labbrapporter, uppfölj-
ning. 

 

• Administratör – håller i första kontakt med patienten. Ser till att patienten får 
vad de behöver från teamet, processar läkemedelsförskrivningar och patient-
journalen. 

 

• Läkare – fokuserar på initial utvärdering och diagnos. Anpassar vårdplan när 
vårdmål inte nås. Stödjer teamet i prioriteringar. Fastställer plan för uppföljning. 

 

• Assistent (CMA, Certified Medical Assistant) – check-in screening, blodprover, 
sårbehandling och preventiv screening (t.ex. depression, alkohol- drog- och 
tobaksanvändning). 

 

• Behavioural Health Consultant – stödjer och motiverar patienten för att öka 
välbefinnande, hanterar kroniska tillstånd och stödja livsstilsändringar 
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Rollen som Behavioural Health Consultant 
Beteendeterapeuten (Behavioural Health Consultant, BHC), har en nyckelroll för teamet 
på flera sätt. Denne liknas vid en ”GP of Psychology” och har bredd i kunskaper och 
färdigheter om individuellt anpassade interventioner mot patienter och familjer. BHC har 
ofta en masterutbildning. Områden där beteendeterapeuten sätts in är bland annat vid 
psykiska tillstånd såsom depression och ångest, kroniska tillstånd som smärta, diabetes 
och astma samt vid behov av livsstilsförändringar (rökning, alkohol, droger, kost och 
fysisk aktivitet).  

BHC arbetar med individuellt anpassade interventioner för patienter och familjer och 
utgår från en teoretisk kunskapsbas från psykologi och beteendevetenskap.  

Interventionerna av BHC är effektiva då de sätts in snabbt när hälsoproblemet upptäcks. 
Studier har visat bättre patientnöjdhet, förbättrad nöjdhet bland personal, förbättrade 
patientresultat, minskade kostnader för vården och minskat nyttjande av akut sjukvård. 
En anledning till att man uppfattar de snabba insatserna som effektiva är att fler patienter 
får direkt tillgång till adekvata insatser med lägre risk för stigmatisering. Man kan också 
se en lägre grad av ”drop-off” när patienten får möjlighet att tidigt ta del av olika former 
av interventioner.  

BHC bistår också med värdefullt stöd till övriga i teamet utifrån sin kunskapsbas i 
psykologi, gruppdynamik och stress. Genom denna kunskapsbas får man konkret och 
kontinuerligt arbetsplatsnära stöd i arbetsmiljöfrågor. SCF sätter också stort fokus på 
utbildningsinsatser och träning för att bygga effektiva team. Några av de aktiviteter som 
genomförs beskrivs i nästa avsnitt. En anledning till att vi väljer att presentera dem är att 
de fyller en viktig funktion för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. 
När gamla strukturer och system (läs: medical doctor’s office) bryts upp och fokus i stället 
kanaliseras till välfungerande team så behöver man också förstå hur olika individer i 
teamet kan bidra på bättre sätt till helheten, hur man kan bryta upp normer och värderingar 
som är rotade i ett klassiskt professionstänkande och hur man kan stödja gruppdynamiska 
processer på ett bättre sätt. Träningen och utbildningen, som i stor utsträckning är team-
baserad, hjälper till med detta.  

Utbildning på Southcentral Foundation 
Träning och utbildning av personal är, som nämndes i föregående avsnitt, en central del i 
NUKA-filosofin. Under 2000-talet har SCF investerat i kompetensutvecklingssatsningar 
som till stor del bedrivs in-house. En av anledningarna till att man i så stor utsträckning 
som möjligt vill ha ägarskapet kring kompetensutvecklingen är att det möjliggör ett curri-
culum där värden får en central roll. Vision, mission och vägledande principer kan vävas 
in i utbildningspaketen.  
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Insikten om att hålla kurser in-house väcktes i samband med att kritiken mot ”medical 
doctor’s model” växte fram. De externa kurserna förstärkte distinktioner mellan olika 
yrkesgrupper och försvårade därigenom integration mellan olika professionsgrupper. I 
och med att man började organisera utvecklingen själv skapades ett eget lärande och 
kompetensutvecklingscenter. Utbildningar genomförs i moderna byggnader med den 
senaste informationstekniken. Man använder också egen personal som lärare. Till exem-
pel utbildar framgångsrika läkare och case managers i teamarbete – ofta deltar hela team 
för att maximera lärandet tillsammans. Utbildningsinsatser genomförs också för nyan-
ställda där de får lära sig om NUKA-modellen och om ursprungsbefolkningens kultur. De 
genomgår också träning tillsammans i specifika lärmiljöer i centret. Dessa lärmiljöer är 
uppbyggda på samma sätt som primärvårdsklinikerna med en design av den fysiska mil-
jön som underlättar gemensamt lärande. Avancerad videoutrustning med mera används 
för teambaserat lärande i de integrerade teamen. Noterbart är även att personal som tar 
emot patienter får genomgå totalt sju (7) veckors träning och utbildning innan de får arbe-
ta kliniskt. De får sedan delta i mentorsprogram där de under 6–9 månader får handled-
ning för att bättre klara av sina arbetsuppgifter.  

Mätningar för att lära och följa upp  
NUKAs vision och mission ger vägledning om riktning för verksamheten. Genom den 
tydliga inriktningen mot hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande signalerar ledningen 
budskapet om vilka vägar som bör följas. Enligt företrädare för vårdsystemet länkas samt-
liga verksamheter, arbetsenheter, medarbetaren och kunder/patienter till visionen och de 
tre viktiga nyckelpoängerna med verksamheten – delat ansvar, engagemang för kvalitet 
och familjers välbefinnande. Denna inriktning som formulerades och inrättades av SCFs 
styrelse skapar en ram för utvärdering och förbättring, mot vilket allt arbete bör inriktas 
och utvärderas. Uppdraget för styrelsen och högsta ledningen är att skapa en miljö som 
säkerställer att samtliga team och medarbetare kan hålla den lagda kursen och samtidigt 
mäta framstegen längs vägen. Hela utvärderingssystemet bygger på den tanken. Data-
analyser och utvärderingar skapar förutsättningar för beslut, som i sin tur kan knytas an 
till förbättringsarbete och till uppfyllandet av vision och mission – exempelvis inom 
verksamhetens mål ”delat ansvar” finns tre nedbrutna mål, varav ett är ”Uppnå excellens 
inom kundägartillfredsställelse”.  

Utifrån de mer övergripande målen ställer man sig sedan frågan om vad som driver denna 
tillfredsställelse. En mekanism är tillgänglighet till vården. Genom att bryta ner de mer 
övergripande och för vården viktiga målen, går det att konkretisera och identifiera faktis-
ka åtgärder som kan bidra till visionen. Just tillgängligheten är en av de dimensioner som 
förbättrats genom att se till att minska tiden till några timmar från att vård söks till att 
man får träffa personal i primärvården.  
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Precis som fallstudien om Intermountain Healthcare, som genomförts inom ramen för 
föreliggande studie, så har Southcentral Foundation en rejäl organisation för dataanalys 
som jobbar med mätningar för att lära om och följa upp verksamheten. Ett omfattande 
arbete för att omstrukturera en delvis fragmentarisk uppföljningsstruktur för cirka 15 år 
sedan innebar att man vävde samman modeller för informatik och analys med den nya 
NUKA-modellen. Denna förändring innebar att man satte samman ett gemensamt team 
som arbetar med analys och utvärdering utifrån en ny teknisk plattform. Kärnan i SCFs 
mätningar är att de ska skapa förutsättningar för kloka beslut för den kliniska nivån.  

En viktig investering som genomförts de senaste fem åren är en ny IT-plattform med bland 
annat elektronisk patientjournal som man menar fungerar överbryggande mellan primär-
vård och sjukhusvård. Systemet möter en rad behov i verksamheten, bland annat: 

• Ifyllande av patientuppgifter sker relativt snabbt. 

• Verktyget kan användas på laptops. 

• Flera datakällor inom primärvården kopplas ihop till ett överskådligt system. 

• Patienter tillåts att göra bokningar, se testresultat och kommunicera med vård-
teamen via webben.  

 
 
 

Genom de tekniska plattformar man investerat i skapas möjligheter att genomföra analy-
ser och uppföljningar på ett systematiskt sätt. Utvärdering genomförs i tre nivåer på regel-
bunden basis. För det första en månadsbaserad rapportering där ledare på SCF får upp-
daterad information on-line genom balanserat styrkort, data på trender i resultat, och data 
på variationer mellan vårdgivare. Den sistnämnda presentationen uppdateras varje vecka. 
För det andra har det skapats en dashboard för varje team i primärvården där man för 
viktiga mått kan se resultat på deras prestationer. Jämförelser mellan teamen är också 
möjliga i denna rapportering. För det tredje presenteras visualiseringar av hur vårdperso-
nal presterar i relation till andra jämlikar.  

Exempel på mätningar som visar på effekter av reformarbetet är följande (Gottlieb 2013): 

• År 1996 hade endast 35 % av patienterna utpekad primärvårdspersonal. Av dem 
kände 43 % inte till vilka de var. Nu är mer än 95 % av patienterna kopplade till 
ett specifikt integrerat primärvårdsteam. Vårdpersonalen känner till sina patien-
ters namn, såväl som deras historier, preferenser och familjerelationer. 

• Före NUKA var tog det i genomsnitt 4 veckor för en patient att få komma till 
primärvården. Nu erbjuder SCF möjlighet att komma samma dag antingen 
personligen eller via telefon eller e-post (kundens val). 

• Genom att införa ovanstående förbättring reducerade SCF antalet individer på 
väntelista från cirka 1300 till nästan noll på ett år. 
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• Väntetiden för telefonrådgivning före NUKA var över 2 minuter, och är nu be-
gränsad till mindre än 30 sekunder. 

• En minskning med 36 % sjukhusdagar, 42 % minskning av ER och akutvård 
samt 58 % minskning av besök hos specialist har genomförts under 10 år. 

• Personalomsättningen är en fjärdedel av nivån jämfört med 5 år tidigare. 

• 25 % ökning av barnimmuniseringar. 

• Kundtillfredsställelse med utgångpunkt i kultur och tradition ligger på 94 %. 
 
 
 

Man följer även, precis som Intermountain Healthcare, mått från HEDIS (Healthcare 
Effectiveness Data Information Set) för att kunna jämföra sig med andra vårdverk-
samheter7. HEDIS är ett väletablerat system av mått som används av stora delar av den 
amerikanska sjukvården. I och med att måtten i HEDIS är tydligt definierade så finns 
stora möjligheter till jämförelser. Idag når man 90:e percentilen, det vill säga man ligger 
bland de 10 procent bästa, för bland annat följande mått:  

• Diabetes LDL <100 

• Diabetes care annual testing 

• Diabetes hba1c control 

• Cardiovascular disease control <100 

• HPV Vaccine for female adolescents 
 

För andra mått så når man 75:e percentilen i HEDIS:  

• Breast cancer screenings 

• Cardiovascular disease LDL screenings 

• Cervical cancer screenings 

• Pediatric BMI screening 
 
 
 

En viktig aspekt av SCFs arbete med mätningar är att de har stort fokus på resultat. En av 
företrädarna för vårdsystemet säger ”We don’t wish for process – we wish for outcome”. 
Varje gång mätningar lyfts in i processen menar man att det innebär inskränkningar i den 
professionella autonomin. Därför läggs betydligt större fokus på resultatmåtten.  

En annan viktig aspekt av tillämpningen av mätningar är att informationssystemet i första 
hand designats för dem som ska leverera vården och inte för dem som leder den. Tanken 
är att man låter de olika verksamheterna jämföras med varandra. För vårdteamen och 
vårdverksamheterna är det deras resultat i förhållande till andra som är intressanta. Det 

                                                           
7 För mer information om HEDIS se http://www.ncqa.org/hedis-quality-measurement, 
[tillgänglig 170309]. 
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som informationssystemet möjliggör är med andra ord jämförelser mellan de olika verk-
samheterna. Rapportsystemet organiseras utifrån detta. I stället för att styra verksamheter-
na i vad som ska göras (process) är tanken att de ska lära från varandra. Variation i resultat 
och synliggörande av data skapar förutsättningar för att lära. Varje vecka presenteras ny 
information om resultaten. När man jobbar på detta sätt och när vårdgivaren genomför 
arbetet på nya sätt så menar man på SCF att det finns incitament för att faktiskt lära och 
förbättra. Det skapar dynamik.  

Ledningens uppdrag innebär att försöka lära vårdpersonalen att de måste vara ”excellen-
ta” och tillåta dem att kontinuerligt hitta bättre sätt att arbeta. Ibland finns det ett tydligt 
definierat arbetssätt som att ta blodtryck, mäta blodsocker men när det gäller angreppssätt 
för till exempel viktreduktion, fysiskt träning och kontroll av blodsockernivåer, blodtryck 
så finns ”minst 1000 sätt att göra det …”. Poängen på SCF är: ”välj ett men vi kommer 
inte styra er i …”. 

 

 
 

Bild 7 Exempel på Balanced Scorecard hos SCF 
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Ytterligare ett centralt verktyg på SCF är deras ”action lists”. Genom att det finns en god 
tillgång till data på patientnivå har man centralt byggt system för att identifiera patienter 
som är i behov av insatser. Listor på patienter tas ut med jämna tidsintervall och skickas 
till primärvårdsteamen som då proaktivt kan arbeta med patienterna. Det kan gälla patien-
ter som behöver eller har missat olika former av screening, de som har varit inlagda på 
sjukhus eller patienter som räknas som ”high-utilizers”, det vill säga individer som konsu-
merar mycket vård. Utifrån specifika kriterier kan dessa individer identifieras och insatser 
sättas in.  
 

 

Bild 8  Exempel på Action list 
 

Sammanfattning av SCFs arbete med sjukdomsförebyggande 
• Sjukdomsförebyggande arbete är en central del i uppdraget. Man har insett be-

tydelsen av de hälsofrämjande insatserna och det sjukdomsförebyggande arbe-
tet i primärvården. De integrerade teamen har dessa frågor på en framskjuten 
plats. En framgångsfaktor är att beteendeterapeuter har placerats in i primär-
vårdens team.  

 

• Samverkan med ursprungsbefolkningen är fastställd genom partnerskap. Detta 
möjliggör ett sjukdomsförebyggande arbete som är kulturellt inbäddat i vård-
verksamheten. Det faktum att man kan bli remitterad till en schaman eller 
medicinman som arbetar i samma byggnadskomplex som den ”medicinskt 
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traditionella” primärvården visar betydelsen av den själsliga vården. Sjukdoms-
förebyggande arbete vävs in i den ordinarie verksamheten i primärvården. Inte-
grerade team som inkluderar beteendeterapeuter som stödjer patienter att göra 
beteendeförändringar spelar en avgörande roll.  

 
 

• Processorientering och tjänstemodeller är grunder för organisering. En röd tråd 
i reformerna, som skedde på SCF för cirka 20 år sedan, är att man utgår från 
tjänstemodeller för organisationen. Det finns en förståelse för att koordinering 
och genomförande av vård i hög utsträckning påverkas av det sätt man organise-
rar arbetet. Det är ur det perspektivet i första hand inte en fråga om resurser utan 
snarare att hitta mer effektiva sätt att bedriva arbetet i vården.  

 

• Fysisk design av arbetsplatser optimeras för att stödja kliniskt arbetet. I de nya 
arbetssätten i NUKA-modellen har man insett betydelsen av att fysiskt organi-
sera arbetet för att skapa möjligheter till samarbete. Samlokalisation, undersök-
ningsrum, samtalsrum är viktiga ingredienser för att uppfylla målen för SCFs 
arbete.  

 

• Rollfördelning och samarbete inom och mellan vårdprofessionerna är nycklar 
till ett hållbart arbete. Genom att skapa tydlig ansvarsfördelning i vårdteamet 
lyckas man få till en faktisk integration. Att man dessutom kontinuerligt arbetar 
för att förbättra gruppdynamik och feedback stärker möjligheterna att åstad-
komma en effektiv vårdproduktion. 

 

• Kontinuerlig träning och kompetensutveckling ger teamen och individerna 
möjlighet till professionell utveckling och lärande. Den filosofi som SCF anam-
mat bygger på att man vill väva ihop kompetensutveckling för team och indivi-
der med de kärnvärden som man förmedlar. Det har lett till att mycket av träning 
och utbildning sker in-house. Teambaserat lärande är en central del i denna stra-
tegi, snarare än professionsspecifik utbildning.  

 

• Stöd för analys och prioritering finns på central nivå. Analys och uppföljning 
kräver hög kompetens och goda förutsättningar genom tekniska plattformar. 
Liksom på IH satsas mycket resurser på att ha statistikstöd för uppföljning och 
analys. Här har man genom den enhet som arbetar på central nivå lyckats ta 
fram framgångsrika modeller för stöd till beslutsfattande på olika nivåer, 
exempelvis kriterier för att identifiera patienter som är stora konsumenter av 
vård.  
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Diskussion 
De två studerade verksamheterna Southcentral Foundation och Intermountain Healthcare 
arbetar båda aktivt med sjukdomsförebyggande arbete. Det finns både skillnader och lik-
heter i de angreppssätt och metoder som tillämpas. Viktigaste likhet är att båda vård-
systemen har väl etablerade förbättringskulturer för kontinuerlig kvalitetsutveckling. 

En viktig skillnad är att Intermountain Healthcare successivt, med nya initiativ, utvecklar 
sitt uppdrag till skillnad från Southcentral Foundations där det sjukdomsförebyggande 
arbetet ligger inbäddat i den grundläggande idén för primärvården. Det finns också stora 
skillnader i patientpopulationens storlek och socioekonomiska förhållanden. Det är dock 
mycket intressant att lägga dessa två organisationer sida vid sida för att identifiera hur 
man organiserar styrningen och ledningen av de sjukdomsförebyggande metoderna och 
hur arbetet sker konkret. När vi gör det ser vi några gemensamma aspekter av arbetet som 
är värda att lyfta fram och som också kan ha betydelse ur ett svenskt perspektiv.  

Men vad som fungerar i en organisation kan vara direkt kontraproduktivt i ett annat 
sammanhang. Vi är därför försiktiga med att direkt relatera våra iakttagelser till svensk 
vårdkontext. När organisationer försöker överföra idéer på ett imiterande sätt tycks sanno-
likheten för att lyckas bli låg. Det gäller alltså att mottagarna – här de som arbetar i ett 
vårdsystem – har fokus på förutsättningar och möjligheter i den egna verksamheten när 
nya modeller översätts och omformas till eget sammanhang. Så har de studerade verksam-
heterna gjort. Man lägger stort fokus på att designa vården utifrån de egna förutsätt-
ningarna. I Southcentral Foundation, men sällan inom Intermountain Healthcare, tar man 
in externa konsulter med fokus på verksamhetsutveckling och organisering. Men man 
arbetar aktivt med förbättringsarbete och forskning i den egna verksamheten för att hitta 
bättre sätt att bedriva vården.  

Så, vad är det som gör deras arbete med sjukdomsförebyggande intressant? Våra fall-
studier ger en bild av två verksamheter som systematiskt angriper frågorna på en rad olika 
sätt. Utmaningen är att redovisa och styra efter resultat som ibland visar sig först efter 
flera år. Därför är även jämförelse av arbetssätt av central betydelse. Här väljer vi att 
diskutera fyra dimensioner som framträder som viktiga i hur man i de två fallen arbetar 
med sjukdomsförebyggande, nämligen – 1) strategisk styrnings- och ledningsfokus på 
frågorna – 2) lärande om de sjukdomsförebyggande metoderna – 3) aktivt arbete för att 
skapa tekniska stödsystem och processer som underlättar analyser och genomförande av 
sjukdomsförebyggande arbete i vardagen samt – 4) hur det sjukdomsförebyggande arbetet 
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integreras i den fysiska designen av vårdens arbetsplatser. I den sista dimensionen ser vi 
hur digitalisering gör det möjligt att flytta det sjukdomsförebyggande arbetet närmare 
medborgare och patienter. 

Både Intermountain Healthcare (IH) och Southcentral Foundation (SCF) lägger stor 
tonvikt vid att kommunicera de bärande idéerna för uppdraget. Genom vision och mission 
får arbetet riktning och mening. Men detta måste också konkretiseras i en strategisk pro-
cess där mål ställs upp som åtföljs av ett engagerat ledarskap. Vi diskuterar därför betydel-
ser av detta aktiva ägarskap i termer av resurssättande. Kritiska komponenter är då hur 
man knyter strategiskt viktiga partners till arbetet och hur man på strategisk nivå priori-
terar sjukdomsförebyggande arbete bland olika patientgrupper. I båda systemen kopplas 
även resurser för förbättringsarbete och forskning med inriktning mot sjukdomsförebygg-
ande in i de dagliga verksamheterna. Detta skapar också förutsättningar för långsiktighet. 
Det finns som vi ser det en dynamik i arbetet – i en strävan efter ständiga förbättringar. 
Både SCF och IH arbetar kontinuerligt på ett aktivt sätt för att identifiera nya former för 
att bedriva vården.  

Den andra övergripande iakttagelsen av framgångsfaktorer är praktiskt lärandet om det 
sjukdomsförebyggande arbetet in i det kliniska arbetet. I båda fallstudierna framhölls kon-
tinuerlig träning och utbildning av de professionella för att de ska lära sig att hantera 
frågorna i skarpa situationer. Det finns också fasta rutiner för att kontinuerligt träffas över 
organisationsgränser där frågorna diskuteras av kliniskt verksamma. Det görs även genom 
att man proaktivt arbetar med storytelling och berättelser om vad som kan åstadkommas 
genom sjukdomsförebyggande. Det finns också i båda de studerade vårdsystemen hög 
kompetens om behovet av och metoder för beteendeförändring bland patienterna liksom 
hur kompetens används för att möta behoven Denna kompetens vill vi särskilt lyfta fram 
då det skapar en trygghet i vårdens team för att kunna hantera patienters behov. Lärande 
om och för sjukdomsförebyggande handlar således om att förstå och utveckla former för 
tillämpning av arbetssätt och metoder hos de professionella.  

Vår tredje övergripande iakttagelse är att både SCF och IH arbetar aktivt för att skapa 
tekniska stödsystem och processer som underlättar arbetet i vardagen. En formulering 
som börjar höras lite här och var är ”det ska vara lätt att göra rätt” och i våra fallstudier 
finns flera lösningar som faktiskt gör det lättare att göra rätt. Det gäller till exempel 
arbetsprocedurer för sjukdomsförebyggande som bäddas in i elektroniska patientjourna-
ler, algoritmer för att identifiera patienter som är i behov av förebyggande insatser och 
standardiserade analys- och utvärderingsinstrument som underlättar beslut i vardagens 
vårdproduktion. Nya sätt att kommunicera med patienter spelar också en viss roll i arbetet, 
men här framhålls särskilt utvecklingspotentialerna och behoven av fortsatt medveten 
användning av nya medier. Digitaliseringen lyfts fram som en möjliggörare för vård som 
kan genomföras på ett distribuerat sätt, där tid och rum inte är avgörande för god vård. 
Genom en grundläggande tanke om vårdgivarkontinuitet i båda dessa vårdsystem, finns 
goda möjligheter för långsiktigt arbete med riskindivider och patienter. 
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Integrering genom fysisk design av vårdens arbetsplatser är den fjärde och sista övergrip-
ande iakttagelsen av framgångsfaktorer. Den fysiska arbetsplatsen utformning är en sakta 
men säkert framväxande idé om hur arbete kan organiseras på bättre sätt. Det handlar 
både om den omedelbara organiseringen av arbetsplatsens och den geografiska lokalise-
ringen. När det gäller sjukdomsförebyggande spelar dessa frågor en viktig roll. Framför-
allt ser vi hur SCF valt att fysiskt samlokalisera team. De har genomtänkta planer för 
rumslig placering av undersökningsrum, samtalsrum och ledning av primärvårdspersonal 
för att optimera arbetet. Devisen ”out of sight, out of control” beskriver väl varför de 
anstränger sig för att jobba med den fysiska miljön. Men även vid IH lyfts de här frågorna 
fram, genom att arbetsplatserna successivt utvecklats för ett äkta teambaserat arbetssätt 
med processorientering som grund. Precis som sker i Sverige, strävar man efter att loka-
lisera sjukdomsförebyggande aktiviteter på nya sätt i kultur- och samhällscentrala institu-
tioner, exempelvis skolor, bibliotek och kyrkor.  

Sammanfattningsvis visar bilden nedan en översikt på de olika initiativ som vi menar har 
betydelse för hur ledning och styrning av sjukdomsförebyggande arbete utformas.  

 

 

 

Bild 9 Identifierade dimensioner – centrala för det sjukdomsförebyggande  
arbetet i fallorganisationerna 
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Strategiskt strategisk ledning och styrning med  
fokus på sjukdomsförebyggande 

Med strategisk ledning och styrning avser vi de aktiviteter som riktas in på att förvalta 
och utveckla det sjukdomsförebyggande arbetet på en övergripande systemnivå. Det är 
alltså ledningens arbete för att stödja och realisera det sjukdomsförebyggande arbetet i 
klinisk vardag som vi avser. Ledningen för ett sjukvårdssystem agerar långt ifrån själv-
ständigt, den politiska styrningen av vården och inte minst dess konstruktion är avgörande 
för ledningens handlingsutrymme.8 Finansiering och ersättningsmodeller spelar här en 
stor roll i vad som görs och vad som inte görs. Den specifika frågan om varför man driver 
sjukdomsförebyggande arbete tas dock inte upp i föreliggande rapport förutom att vi 
diskuterar den som en viktig aspekt att ha i åtanke vid eventuell ”hemtagning” av idéer 
från den amerikanska vårdkontexten till den svenska offentligt finansierade vården.  

Här diskuteras, utifrån fallbeskrivningarna ovan, vad som sker på övergripande nivå, vad 
ledningen ägnar sig åt och vilka betydelser dessa aktiviteter har.  

Uppdraget för Southcentral Foundation är beskrivet i deras vision som – A native 
community that enjoys physical, mental, emotional and spiritual wellness medan 
Intermountain Healthcare i sin mission beskriver detta som – Helping people live the 
healthiest lives possible. Båda verksamheterna uttrycker redan här att man strävar mot 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Uppdragets inriktning, här definierat 
som vision och mission, har mycket stor betydelse för signaler om vad som ska priorite-
ras. Kopplingar mellan uppdraget och de övergripande målen för verksamheten länkas 
sedan samman. Här ser vi lite olika metoder som tillämpas i de båda studerade vård-
systemen.  

”Board goals” används inom IH för att leda och styra områden inom det sjukdomsföre-
byggande arbetet. Ledningen sätter varje år mål för samtliga nivåer i organisationen. Mål-
uppfyllelse är nödvändig för att hela den avtalade lönen ska utbetalas för chefer över en 
viss nivå samt några nyckelpersoner. I båda de studerade systemen använder man sig av 
balanserade styrkort där verksamheternas arbete följs upp.  

Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är att ledningen i de två studerade fallen 
uppfattar kopplingar mellan visionen och det vardagliga arbetet. Det kanske till och med 
är så att den kopplingen möjligen är viktigare än hur visionen är formulerad. Även om 
varje visionsprocess är unik och ofta oförutsägbar så utgörs hörnpelarna i en god visions-
process av delaktighet och förankring. Erfarenheten från både SCF och IH är att den 

                                                           
8 Naturligtvis spelar verksamhetsformen roll för vad organisationen kommer arbeta med. Båda 
de studerade verksamheterna är non-profit som också påverkar vad de är intresserade av. Vi be-
handlar dock inte den frågan specifikt, eftersom det är de idéer och arbetssätt som är i fokus för 
vår studie.  
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strategiska samsynen mellan de högsta företrädarna för vårdsystemet och de professio-
nella vävs ihop i en mängd aktiviteter, allt från träning och utbildning till ersättnings-
modeller och uppföljning. Att identifiera de vägar där visionen kopplas samman med det 
vardagliga arbetet har öppnat vägar fram i arbetet.  

Prioriteringar i det sjukdomsförebyggande arbetet 

I det strategiska arbetet sker en prioritering av patientgrupper. Denna prioritering utgår 
från idéer om att man ska försöka arbeta med antingen specifika diagnosgrupper (t.ex. 
diabetes, högt blodtryck) eller med mångbesökare. På central nivå arbetar man aktivt med 
identifiering av de olika grupperna. Det innebär att de kliniskt verksamma får konkret 
stöd i sitt arbete. Ledningens nyckel är att man har skapat kriterier, som i relation till data 
om patienterna, ligger till grund för att generera listor på patienter som uppfyller specifika 
villkor. På så sätt får de kliniskt verksamma, de som möter patienterna, vetenskapligt 
grundade prioriteringar som vägleder deras sjukdomsförebyggande arbete.  

En av arkitekterna bakom SCFs arbete med dessa prioriteringslistor, Steve Tierney, 
beskriver behovet av att förstå patientpopulationen utifrån tre grupper.  

Den första gruppen patienter är de som behöver väldefinierad och relativt standardiserad 
vård i termer av screening, vaccinering m.m. Gruppen är relativt enkel att organisera och 
det sjukdomsförebyggande arbetet i gruppen kan lätt förbättras. Ansvarsfördelningen av 
uppgifter är inte speciellt svårt att hantera och det går att identifiera bättre sätt att arbeta 
genom lärande jämförelser. Vilka producerar effektiv vård och vilka gör det inte? Vad kan 
läras av dem som bedriver vården mer effektivt?  

Den andra gruppen patienter är mer komplex. De har kroniska sjukdomar men har relativt 
stabila tillstånd som kontinuerligt behöver övervakas. De uppgifter som behöver genom-
föras för dem kan ske ungefär på samma sätt som för den första gruppen. Exempel på 
hälsoproblem i denna grupp är diabetes, högt blodtryck, hypotyreos. Mycket av arbetet i 
gruppen är standardiserat arbete som i vissa fall kräver specifika insatser och som ibland 
innebär justeringar av medicinering, behandlingar och terapier. Tierney menar att ungefär 
85 procent av patientpopulationen innefattas av de här två grupperna, det vill säga en stor 
andel av samtliga som söker vård.  

Den sista gruppen, 15 procent, svarar för den största vårdtyngden och delas in i tre under-
kategorier. Den första är patienter med svåra akuta medicinskt tillstånd, exempelvis grup-
per med hjärtsjukdomar, nyligen identifierad cancer och diabetes. Det finns inte några 
eller mycket begränsade möjligheter att reducera eller förebygga insatserna hos dem. För 
denna grupp har de flesta besöken högt värde och innebär betydelsefullt värdeskapande 
för patienten. Den andra undergruppen består av patienter i livets slutskede. Här spelar 
varje besök och kontakt en viktig roll men på något annorlunda sätt. Det finns inte någon 
anledning att minska ner på antalet besök för gruppen. De båda underkategorierna är 
begränsade i tid, antingen genom att de stabiliseras eller att patienten avlider.  
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Det finns alltså en poäng, menar Tierney, att om man hanterar den första gruppen, det vill 
säga de 85 procenten, på ett effektivt sätt så finns också möjligheter att hantera de plöts-
liga behov som finns hos de två senare grupperna av patienter. Den sista tredjedelen av 
den tredje gruppen, cirka 2–5 procent av patientpopulationen, består av mångbesökare 
som driver kostnader och interventioner. Här har Tierney ett intressant resonemang om 
att hälsotillstånden hos individerna i denna grupp till stor del liknar andras. De kan till 
exempel kopplas till hjärtsjukdom eller allergier, men de socioekonomiska och psyko-
sociala påverkansfaktorerna kan vara lika viktiga. De modeller som används inom de 
andra grupperna, med mer standardiserad vård, har inte så god giltighet för denna mång-
besökargrupp. Här är det mer viktigt att identifiera mönster i beteenden hos enskilda indi-
vider och att engagera sig på en personlig nivå. Här spelar vårdplaner en stor roll och 
teambaserat arbete i primärvården har visat sig ha stor betydelse, ofta med insatser av 
beteendeterapeuten.  

Samverkan i partnerskap 

En viktig framgångsfaktor för det sjukdomsförebyggande arbetet har i båda de studerade 
fallen varit samverkan i partnerskap med externa aktörer. För IH har det inneburit att man 
kan flytta ut aktiviteter till skolan och kyrkan. Man upplever att närheten till befolkningen 
ökar när de arbetar på det sättet. På liknande sätt har kopplingen till ursprungsbefolkning-
en i Alaska varit en dörröppnare för en mer effektiv och patientcentrerad vård. Närmande 
till externa parter har inneburit att vårdverksamheten fått större tillit i patientpopulationen. 
Förtroendet för vården ökar alltså, men det behövs förståelse för hur olika aktörer kan 
samverka. Ett exempel på ramverk för gemensamt långsiktigt agerande intressenter (indi-
vider, gemenskaper och organisationer) för bättre hälsa i USA har tagits fram av Robert 
Wood Johnson Foundation i samarbete med Rand Corporation och ett flertal nationella 
professionella aktörer inom området. I arbetet är kulturbegreppet centralt och definieras 
som ”the sharing and alignment of beliefs, attitudes, values, and actions across a set of 
individuals, organizations and decision environments (e.g. where policies or laws are 
made)” (Chandra m.fl. 2016). Kultur är med detta synsätt alltså en drivande faktor i 
människors liv. Kultur ger delade synsätt, igenkänning, och kan användas för att påverka 
enskilda människors beteenden. Ett intressant perspektiv är att man hellre vill lyfta fram 
betydelsen av hur lokalsamhällets sociala sammanhang kan påverka hälsan än det mer 
traditionella synsättet att det är de kommunala strukturerna och institutionerna som 
medverkar till bättre hälsa. 
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Analys och utvärdering 

Analys och utvärdering av sjukdomsförebyggande är en central del i både SCFs och IHs 
verksamheter. De olika angreppsätt som tillämpas har sin bas i elektroniska patientjour-
naler och IT-system som möjliggör analyser och utvärdering på en mängd olika sätt. Men 
det finns också exempel på hur man använder enklare verktyg för att testa och utvärdera 
olika former av mätmetoder. Detta sker exempelvis genom datainsamling i verktyg som 
Excel. Man kan lätt tänka sig att mätningar som visar sig framgångsrika i utvecklings-
projekt också byggs in i mer avancerade automatiserade mätsystem. Tanken är då att man 
direkt ska få ut data från nya system, men det leder ofta fel. Det är bättre att börja i rätt 
ände och fundera på vilka mått som faktiskt bör användas för respektive syfte och först 
därefter resonera om hur dessa mått kan mätas. Gemensamt för de båda organisationerna 
är att de båda följer arbetet med såväl process- som resultatmått, även om SCF i högre 
utsträckning poängterar behov av de senare måtten. Nedan utvecklar vi detta med en mo-
dell som är något mer upplöst i distinktionen mellan process och resultat.  

Ett sätt att närma sig frågan om vilka aktiviteter kring sjukdomsförebyggande som bör 
mätas är via en modell för programlogik. Modellen har sitt ursprung i utvärdering av 
projekt och program. Logiken bygger på att ett projekts resurser knyts samman med 
planerade aktiviteter och effekter. Med hjälp av programlogiken försöker man förstå hur 
fördelade resurser används på effektiva sätt och om effekterna av insatserna är rimliga. I 
nedanstående bild illustreras hur olika delar hänger samman i en programlogik.  

 

 

Bild 10 Modell för programlogik – hur projekts resurser knyts samman med 
planerade aktiviteter och effekter   
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De olika delarna i programlogiken, med exempel och kopplingar till sjukdomsförebygg-
ande på SCF och IH, beskrivs i nedanstående:  

Resurser bidrar till ett program eller en aktivitet och inkluderar finansiella resurser, 
människor, utrustning och tid. Här kan man via IT-systemen i båda fallstudieorganisa-
tionerna fånga in resurser som läggs på sjukdomsförebyggande arbete. Här finns i båda 
vårdsystemen utmärkta hjälpmedel för att fånga in var resurserna sätts in. Mycket av detta 
sker genom de relativt nya IT-systemen.  

Väl definierade processer med beståndsdelarna, delprocesser, aktiviteter och arbetsupp-
gifter är vad organisationen gör med sina resurser för att uppnå syften med verksamheten. 
Det kan till exempel handla om i vilken utsträckning en screening för tobak för en viss 
patientgrupp genomförs eller om blodtryck mäts enligt arbetsflödesbeskrivningar. Ofta 
mäts i vilken grad processer/procedurer efterlevs genom outputmått, det vill säga kvanti-
fierade enheter som är direkta produkter av en insats eller en organisations aktiviteter. Det 
kan till exempel handla om i vilken utsträckning vissa tester genomförs eller i vilken 
utsträckning vissa patientgrupper ges en viss livsstilsrekommendation. Vi uppfattar det 
som att styrningen via processmått är relativt sett starkare på IH än på SCF. Till exempel 
i den ”annual wellness visit” som genomförs på IH så menar läkarna i primärvården att 
det gav effekt först när ersättningssystemet harmoniserade med aktiviteten, det vill säga 
när man fick betalt för genomförd insats. Vidare är blodtryckskontroll numera kostnads-
fritt inom ramen för alla läkarbesök, vilket screening för pre-diabetes inte är.  

Resultat fokuserar fördelarna eller förändringarna för en avsedd mottagare, exempelvis 
förbättrad hälsa hos en patient som behöver genomföra livsstilsförändringar. Mätningar 
mot resultat tenderar att vara svårare att mäta. När ska mätningen genomföras? Vad är det 
som gör att vi kan säga att en patients förbättrade hälsa är ett resultat av specifika insatser? 
Detta är klassiska orsak-verkan frågor som man brottas med. Resultat kan med fördel 
delas upp i tidiga resultat och resultat som genereras efter ett tag. Ett exempel är att i båda 
de studerade organisationerna används framåtriktade mätningar där patienter med risk-
beteende eller med försämrad hälsa identifieras och insatser sätts in. I samband med in-
satserna kan resultat mätas. Hur mår patienterna efter att insatserna har satts in? Exempel 
på sådana insatser är pre-diabetes på IH och mångbesökare på SCF. För de båda grupperna 
erbjuds möjligheter till sjukdomsförebyggande insatser.  

Resultatmått används både för personal och för patienter – till exempel i samband med 
användning av beteendeterapeuter ser man ökad patientnöjdhet, förbättrad nöjdhet bland 
personal, förbättrade patientresultat, minskade kostnader för vården och minskat nyttjan-
de av akut sjukvård. Resultatmåtten kan således vara på individnivå där bland annat 
hälsan mäts i samband med intervention eller efter genomförda insatser Ett annat exempel 
är IHs Annual Wellness Plan 9 som möjliggör individdata över tid och gör att man därmed 
                                                           
9 Information som ges till patienten: 
https://intermountainhealthcare.org/ext/Dcmnt?ncid=521465769, [tillgänglig 170326]. 
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får bättre kontroll av hälsans utveckling. På liknande sätt understödjer datasystemen på 
SCF resultatuppföljningen över tid. Resultatmåtten kan också vara på organisationsnivå, 
till exempel genom att mäta patientnöjdheten på aggregerad nivå.  

Effekter är alla förändringar som ett resultat av en aktivitet, ett projekt eller en organisa-
tionsförändring. Just effekterna av det sjukdomsförebyggande arbetet upplevs svårt att 
mäta. Vad beror av vad? Det är inte alltid självklart – att bara för att man tillför resurser 
och bedriver vissa aktiviteter för en specifik insats automatiskt kan räkna med vissa effek-
ter. Flera av de intervjuade företrädarna på IH påpekade svårigheten i att mäta effekter av 
något som i hög utsträckning är kopplat till patienters egna initiativ och att hälsoeffekterna 
är svåra att mäta när de uppträder på lång sikt. Man menar att externa influenser och 
förändringar som görs av individer på egen hand kan ha minst lika stor betydelse. Ett sätt 
där SCF kan visa upp goda effekter är till exempel genom att mäta minskade besök i 
primär respektive akutsjukvård.  

Lärande om sjukdomsförebyggande arbete 
Många av de nya metoder och verktyg som tillämpas i vården översätts och förs in i verk-
samheterna genom ett antal olika sociala processer. Här spelar lärande om de sjukdoms-
förebyggande metoderna en avgörande roll. Vi vill således visa hur sådana lärande-
processer stödjer och skapar förutsättningar för tillämpning av de sjukdomsförebyggande 
metoderna. Till mångt och mycket knyter också lärandeaspekterna an till mekanismer 
som framställs i forskningen som framgångsrika sätt att genomföra förändringar. I och 
med att det sjukdomsförebyggande arbetet inriktas mot beteendeförändringar så är socia-
lisering och socialt lärande speciellt viktigt och spelar en avgörande roll för realiseringen 
av de sjukdomsförebyggande metoderna. Hur ändrar man en verksamhet som traditionellt 
inriktas på att medicinskt hantera hälsoproblem?  

I våra intervjuer med personal från Intermountain Healthcare och Southcentral Founda-
tion framträder något olika bilder. Kontinuerligt förbättringsarbete inom sjukdomsföre-
byggande arbete på IH bygger på en kombination av utvecklade vårdprocesser och prak-
tisk tillämpning av ny kunskap, vilket implementeras i daglig vårdrutin. Medan IH flitigt 
har fått arbeta med att utveckla uppdrag mot sjukdomsförebyggande genom en rad olika 
initiativ, så har SFC frågorna om hälsofrämjande och beteendeförändringar inbyggda i 
primärvårdens design från början. De olika sätten att organisera får också konsekvenser 
för hur lärandet går till.  

I och med att SFC hela tiden utgår från de integrerade teamen blir samverkan och sam-
ordning av insatser centralt. Inom forskningen brukar man benämna denna typ av team 
som rollintegrerade. I ett sådant team är det sociala samspelet mellan de olika medlem-
marna oerhört centralt även om att man har olika former av ansvar. Beteendeterapeuten 
ansvarar till exempel för stöd och välbefinnande hos patienten genom olika former av 
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tidiga beteendeinterventioner medan läkaren ansvarar för utvärdering och diagnos. De 
båda måste kunna fungera tätt tillsammans och här sker lärande om de sjukdomsföre-
byggande frågorna på daglig basis, i princip i varje möte med en patient. Man anpassar 
sig utifrån den specifika situationen och hela modellen om integrerade team bygger på att 
man faktiskt skapar en gemensam situationsbetingad analys av patients tillstånd. På så 
sätt bygger man också möjligheter att tillsammans lära om specifika situationer.  

Även IHs arbete med sjukdomsförebyggande arbete sker delvis genom rollintegrerade 
team, men i högre utsträckning även utifrån ett arbetssätt där man utgår från sina vård-
processmodeller som i högre grad är sekventiella. En fördel med det väl etablerade pro-
cessarbetet hos IH är att processens krav (det vill säga ytterst patientens behov) inverkar 
på val av arbetsform. I stor utsträckning är arbetet läkarstyrt medan sjuksköterskor sköter 
rådgivningen. Denna modell bygger mer på att man följer processbeskrivningar och att 
ersättningssystem kopplas till ”följsamhet”. Ett sådant sätt att arbeta i team brukar beskri-
vas som rolldifferentierat. Man arbetar då i relativt högre utsträckning seriellt och ibland 
oberoende av varandra. Kraven på kommunikation mellan de olika rollerna är ibland höga 
men inte i samma utsträckning som det rollintegrerade teamet. En fördel med ett roll-
differentierat system är att utbytbarheten är högre än vid det integrerade teamet. I ett 
differentierat system får man inte samma dynamik i socialiseringen i arbetet. Det behövs 
då andra mekanismer för att få vårdgivaren att driva ett sjukdomsförebyggande arbete, 
speciellt om man inte har arbetat i så hög utsträckning med frågorna tidigare. På IH 
kompletterar man därför det rolldifferentierade arbetet för att stärka lärandet med bland 
annat storytelling. Vi beskriver kortfattat sätten att arbeta nedan.  

Med storytelling avses de processer där man aktivt arbetar för att skapa förståelse för 
vinster och betydelser för det sjukdomsförebyggande arbetet. Ett exempel från IH är att 
man hela tiden försöker knyta an till effektiviteten i insatserna genom devisen ”we count 
our successes in lives”. Berättelserna om hur man åstadkommer bättre resultat kan vara 
både personliga och evidensbaserade. Ett exempel från IH är en aktad plastikkirurg som 
har erfarenhet av att jobba med blodtryck. När kirurgen visar på berättelser om att de får 
ställa in operationer för att patientens blodtryck är för högt så skapas förändringstryck. 
Sådana berättelser är vanliga och när de återges av auktoriteter inom vårdprofessionen 
öppnar det upp nya vägar för andra. Även om de personliga berättelserna är viktiga be-
tonas den vetenskapliga evidensens betydelse. Till exempel nämndes att man lyfter fram 
en artikel från New England i Journal of Medicine där slutsatsen är att ”#1 preventable 
death” är hypertension. Det skapar på så sätt evidens för att arbeta med sjukdomsföre-
byggande. Men för Intermountain Healthcare är det också viktigt att det som berättas 
harmoniserar med ersättningssystemen, för att på så sätt skapa incitament för lärande och 
socialisering av nya idéer.  

Ytterligare en framgångsfaktor som vi kopplar till lärandet är att både SCF och IH arbetar 
med pilottester för att hitta strategier som minimerar effekterna av misstag och gör det 
lättare att lyckas. De börjar med att i begränsad omfattning testa hur idéer kan anpassas 
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till ett lokalt sammanhang – till exempel tester av ”behavioral change framework” för 
patientgrupper med hög risk på IH, ortopedpatienter och pre-diabetes som testas i speci-
fika miljöer. Detta sätt att testa och anpassa sina idéer till lokala situationer ger en möj-
lighet att upptäcka och lära hur hälso- och sjukvårdens system svarar på förändring. 
Strategin ger även ledare möjlighet att ändra på ledningskontrollen, eftersom risktagandet 
är mindre. Arbetssättet ger personalen egenmakt och stimulerar dem att förstå och glädjas 
åt att förbättra den egna situationen. Medan testning pågår i lokala sammanhang får man 
tillgång till förbättrade resultat och ny kunskap. I något skede av processen skalas arbetet 
upp.   

Det finns således flera sätt för att arbeta med lärande för att stärka implementeringen av 
sjukdomsförebyggande metoder. Även om det rollintegrerade arbetssättet underlättar lär-
ande i teamen så finns det i sammanhang av rolldifferentiering goda möjligheter att parera 
och skapa verktyg – bland annat storytelling – som genererar den nödvändiga gemensam-
ma bilden av uppdraget. 

Tekniska stödsystem och processer som  
underlättar arbetet i vardagen 

De tekniska stödsystemen spelar en viktig roll för utvecklingen av sjukdomsförebyggande 
arbete såväl på SCF som IH. Väl fungerande administrativa och tekniska stödsystem är 
ytterligare en metod som kompletterar och stödjer socialiseringen. De tekniska systemen 
stödjer bland annat datafångst genom deras elektroniska patientjournalsystem.  

De elektroniska patientjournalsystemen kan, genom en integrerad användning och in-
bäddning i vårdrutinerna, bli bärare av de sjukdomsförebyggande insatserna in i det kli-
niska arbetet. Genom att bygga in moment, som kopplar till sjukdomsförebyggande akti-
viteter, skapas förutsättningar för ett omhändertagande som även innefattar bedömningar 
och insatser som rör hälsan.  

Genom att bygga in arbetsmoment i IT-systemen, som ibland kallas att man gör tekniken 
smart, säkerställs att inte viktiga moment missas. Prioriteringar av patienter, i linje med 
den strategiska ledningsmodellen som diskuterades ovan, kan då bäddas in i möten med 
patienterna. Systemet stödjer då smarta prioriteringar av patienter. Ett annat praktiskt 
exempel är hanteringen av högt blodtryck på IH, vilket är en del av det man kallar 
problemlistan i EMR. Om en specialistläkare upptäcker att patientens blodtryck ligger 
utanför det normala hänvisas patienten till primärvården. Om blodtrycket bedöms 
som ”higher level” får patienten inte lämna specialistmottagningen innan besöket i 
primärvården har bokats.  

IH tillämpar också i hög utsträckning processmodeller, det man kallar Care Process 
Models. Varje sådan Care Process Model (CPM) innefattar – 1) Evidensbaserad riktlinje 
för behandling (best practice) – 2) Arbetsflödesbeskrivning för att generellt utveckla och 
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integrera riktlinjerna i vården som en ”shared baseline” (vilken aktivt kräver att behand-
lande läkare ska modifiera tillämpningen av riktlinjerna så att det passar de unika behoven 
hos respektive patient) – 3) Ett kliniskt informationssystem som identifierar och spårar 
medicinska resultat tillsammans med ekonomiska resultat – 4) Verktyg för beslutstöd 
(t.ex. för att fånga pre-diabetes patienter), vilket vanligtvis implementeras genom det 
elektroniska journalsystem som IH använder – 5) Utbildningsmaterial både för vårdgivare 
och för patienter. Processmodellen för exempelvis Diabetes Prevention Program10 gör det 
möjligt att arbeta på likartade sätt i de olika klinikerna inom IHs vårdorganisation.  

Integrering genom fysisk design av vårdens arbetsplatser 
Vi vill också lyfta fram fysisk design för att bli framgångsrik i vårdens genomförande. 
Denna aspekt framträdde tydligt under besöket på SCF. En naturlig fråga att ställa i sam-
manhanget är förstås vad det har att göra med sjukdomsförebyggande. Vi menar att det 
finns flera kopplingar som har stor betydelse. Vi har redan lyft fram betydelsen av de 
integrerade teamen och det sätt som man fysiskt samlokaliserar dem. Genom att fysiskt 
skapa ytor för teamen där det under arbetspassen går att samtala och koordinera verksam-
heten får man många möjligheter att tillsammans hantera specifika problem.  

Det finns också inom forskningstraditioner, som studerar människa-omgivande miljö, en 
stor samsyn kring den fysiska miljöns betydelse för hur vi fungerar tillsammans i grupper 
och även hur vi som enskilda individer upplever välbefinnande. En personlig känsla av 
att befinna sig i SCFs lokaler är att de känns inbjudande.  

Sammanfattning av diskussionen 
I diskussionen har vi lyft fram och diskuterat fyra viktiga dimensioner av sjukdomsföre-
byggande arbete på Southcentral Foundation och Intermountain Healthcare. Den gemen-
samma bilden som framträder är att de båda vårdsystemen aktivt arbetar strategiskt med 
frågorna och att de ligger på högsta ledningens bord. För att säkerställa att vårdpersonalen 
förstår betydelsen av att arbeta med sjukdomsförebyggande, sker olika typer av sociali-
sering beroende på hur vården organiserats. På SCF sker det dagligen genom att man 
huvudsakligen har rollintegrerade team, som kontinuerligt ger möjligheter att sätta in 
insatser för de patienter, som helt eller delvis, behöver jobba med beteendeförändringar 
och hälsofrämjande. De tekniska stödsystemen skapar förutsättningar och hjälp för det 
kliniska arbetet på en rad olika sätt. Tekniken bäddas in i de vardagliga mötena, vilket gör 
det enklare för vårdpersonalen att göra screening, tester och interventioner. Allt arbete 
med sjukdomsförebyggande sker i den kliniska vardagen där utformningen av arbets-
platser spelar en viktig roll för hur effektivt bemötandet blir.   

                                                           
10 https:/intermountainhealthcare.org/ext/Dcmnt?ncid=525955852. 
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Råd för fortsatt utveckling 
I det följande ger vi ett antal råd för utveckling baserat på de iakttagelser vi har gjort i de 
två studerade fallorganisationerna och diskussionerna av erfarenheterna ovan. 

1. Ha en strategisk avsikt – Det krävs att det sjukdomsförebyggande arbetet ges en 
strategisk roll och lyfts fram för att vara framgångsrikt och meningsfullt. En viktig 
anledning är att dagens vårdsystem traditionellt inte haft sjukdomsförebyggande 
som del i sitt uppdrag. Förändrade uppdrag av denna dignitet behöver utgå från 
strategiska avsikter. I de båda studerade vårdsystemen har de sjukdomsförebygg-
ande insatserna också fått större och strategiskt utrymme. Det är en strategisk 
prioritet då man insett att behoven hos befolkningen behöver tillgodoses på nya 
sätt. Redan i uppdraget specificerar man att vården behöver drivas mer hälso-
främjande och sjukdomsförebyggande. Precis som utredningen Effektiv vård 
(SOU 2016:2) poängterar, har man identifierat att det framförallt är inom primär-
vården som insatserna har stor betydelse.  

 

2. Säkra resurser – Framförallt kompetens behöver prioriteras för att kunna hantera 
utökade uppdrag till sjukdomsförebyggande insatser. Vi ser att både SFC och IH 
gör strategiska prioriteringar av resurser till primärvården för att detta uppdrag 
ska kunna få fotfäste. En kontinuerlig kompetensutveckling av befintlig personal 
är central i det arbetet men hos SCF har man även lyft in nya kompetenser i 
primärvårdens arbete, framförallt genom beteendeterapeuter (Behavioural Health 
Consultant), som kan liknas vid en masterexamen i psykologi.  

 
 

3. Balansera styrningen – Frågan om detaljstyrning av de sjukdomsförebyggande 
insatserna är komplex och hanteras olika på SCF och IH. På SCF är ansvaret för 
besluten i grundutförandet fördelat till de integrerade teamen, som utifrån deras 
professionella kompetens, gör en gemensam, kollektiv, bedömning av patientens 
problem och behov av insatser. I hög utsträckning värderas teamens arbete på re-
sultat och effekter. Ansvaret för hur man ska genomföra arbetet är alltså distribue-
rat till teamet. På IH är processtyrningen mer betydelsefull. Här arbetar man efter 
vad som kallas Shared Baselines och Care Process Models där man kommer 
överens om hur arbetet ska utföras och där man sedan följer upp processvaria-
tioner, det vill säga avvikelser från det som man har kommit överens om. Graden 
av detaljstyrning i det sjukdomsförebyggande arbetet skiljer sig alltså mellan de 
studerade verksamheterna. En mix av standardisering, individuella spår och team-
arbete i ett geografiskt område beroende på vårdnivå torde vara en framkomlig 
väg här.  
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4. Arbeta behovsstyrt med utgångspunkt i kunskap om patientens problem – Det är 
tydligt att det finns stora behov av sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande 
arbete i primärvården. Uppskattningar från SCF pekar på att cirka 50 procent av 
alla kontakter har komponenter som relaterar till behov av beteendeförändring 
(t.ex. alkoholmissbruk, tobak, depression, kost). Analyser av behov hos befolk-
ningen spelar alltså en viktig roll i hur uppdragen formuleras. Här behövs forsk-
ning och utvecklingsinsatser som syftar till att förstå behoven på ett djupare plan. 
Utredningar från experter är förstås en viktig del i detta, men det finns även behov 
av att involvera patienter och medborgare på en regelbunden basis för att få större 
förståelse om var och hur insatser bör sättas in. På SCF deltar patienter regel-
bundet i aktiviteter som syftar till att utveckla vårdsystemets förmåga att förstå 
behoven.  

 

5. Utveckla kompetens i förbättringskunskap – Både SCF och IH har bred kunskap 
om hur man driver förbättringsarbete på säkra och effektiva sätt. Till exempel 
genomförs pilottester – en form av lärandestyrt förbättringsarbete – i säkra miljöer 
för att maximera lärande och minimera effekterna av misstag, vilket i sin tur gör 
det lättare att lyckas. Båda vårdverksamheterna börjar med att i begränsad omfatt-
ning testa hur idéer kan anpassas till ett lokalt sammanhang, till exempel utprov-
ning av behavioral change framework11 för patientgrupper med hög risk på IH 
(ortopedpatienter och pre-diabetes, vilka testas i specifika miljöer). Genom att 
man bygger på etablerad förbättringskunskapsmetodik ökar sannolikheten för att 
lyckas med nya satsningar.  

 

6. Kontinuerligt utvärdera insatser för sjukdomsförebyggande – De insatser som 
görs för att förebygga sjukdom kan med fördel utvärderas ur flera perspektiv. 
Nedan ges några råd för utvärdering baserat på iakttagelserna från de studerade 
vårdsystemen. Poängen här är att kunskapen från analyser och utvärdering 
genomförs av personal från vårdsystemet för att kunna lära och identifiera områ-
den för förbättringar. Kompetensen byggs så inifrån systemet. Baserat på de stu-
derade organisationernas analys- och utvärderingsinsatser ser vi följande metodi-
ker och angreppssätt: 

  
 

  

                                                           
11 IH utvecklar modeller för att förstå vad som driver hälsosamt beteende. Det gäller såväl  
egen motivation till att åstadkomma beteendeförändring, som förmågor att förändra (skills).  
I modellerna strävar man också efter att lyfta in tekniska hjälpmedel och aspekter i omgiv-
ningen som kan stödja beteendeförändring.  
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a) Analys av behovsbilden hos befolkningen12 – Kartläggs genom statistiska 
undersökningar samt kvalitativa studier av befolkningens behov. De senare 
kan genomföras med traditionella metoder såsom fokusgrupper, intervjuer 
och patientmedverkan i olika sjukdomsförebyggande sammanhang. Finns 
patienten (enskilda individer, patientföreningar) med i analysarbetet och i 
beslutsforum om vårdens inriktning?  

 

b) Analys av värdet av insatserna för det egna vårdsystemet – För IH handlar 
det om hur många liv som kan räddas genom att man arbetar utifrån ett visst 
angreppssätt. Skattningar görs – och man är väl medveten om att det kan vara 
grova skattningar som endast visar på potentialen – utifrån befintlig forskning 
som sedan kommuniceras i vårdsystemet.  

 

c) Proaktiv identifiering av patienter som bedöms ha behov av sjukdomsföre-
byggande insatser – Identifiering av patienter kan exempelvis göras utifrån 
mångbesökarkriterier, olika hälsotillstånd som pre-diabetes, högt blodtryck.  

 

d) Utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån professionens perspektiv – Här 
kan bland annat genomföras såväl kvalitativa intervjustudier som statistiska 
undersökningar om hur vårdprofessionen bedömer värdet av det sjukdoms-
förebyggande arbetet. Man kan också göra detta framåtriktat genom att ha 
fokusgrupper där professionella deltar och bidrar till förslag på utveckling av 
arbetssätt. Denna punkt stärker professionens delaktighet i sjukdomsföre-
byggande metoder.  

 

e) Utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån patientens perspektiv – Hur ser 
patienten på den vård de får? Var den adekvat? Upplevdes att man fick hjälp 
med sina insatser? Vilka kritiska händelser gjorde att man faktiskt ändrade 
beteende (t.ex. genom behavioral change framework)? Genom att aktivt för-
stå patientens resa och upplevelse av förloppet finns mycket att lära. Denna 
typ av utvärdering kan genomföras med patientdagböcker eller intervjuer med 
patienter efter genomförd behandling. Kritiska händelseanalyser kan använ 
das för att identifiera skäl till beteendeförändringar. SCF kan bland annat visa 
att ju tidigare insatserna sätts in desto mer effektiva blir de. Likaså visar stu-
dier från IH att tidiga insatser inom pre-diabetes leder till högre motivation 
att medverka i sjukdomsförebyggande arbete. 

 

  

                                                           
12 Jämför SCF som identifierade att 50 procent av kontakterna i primärvården krävde beteende-
inriktade insatser.  
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g) Utvärdering av hur ofta insatser genomförs – Om man strävar efter att införa 
en viss metodik och styrning av hur det sjukdomsförebyggande arbetet ska 
bedrivas, kan det lämpligen följas upp med andelsmått, exempelvis hur stor 
andel av en viss patientgrupp som får en viss typ av insats. Utvärdering är ett 
vanligt sätt att arbeta med men som rätt så ofta stöter på patrull då regi-
streringar saknas. Utvecklare på IH poängterar att man ibland får arbeta med 
manuella registreringar och att det kan göras inom ramen för utvecklings-
projekt med mera. Ibland behöver denna typ av utvärdering föregås av punk-
ten d), det vill säga utvärdering av insatsernas effektivitet utifrån professio-
nens perspektiv. 

 

h) Utvärdering av resultat och effekter av insatser – Här visar våra fallstudier 
att resultat och effekter kan mätas på en rad olika sätt. Utgångspunkter kan 
vara såväl organisations-, populations-, som patientperspektiv. Ur ett organi-
sationsperspektiv kan man ställa sig frågan om insatserna leder till minskat 
nyttjande av annan vårdkonsumtion? SCF kan till exempel visa att arbetet 
med de integrerade teamen har lett till minskat tryck både på primär- och 
akutsjukvård. Kan sjukdomsförebyggande insatser bland mångbesökare eller 
specifika diagnoser leda till förändrat vårdkonsumtionsbeteende? På samma 
sätt kan studier av hälsa över tid i befolkningen ge indikationer på hur vården 
bedrivs. Det är naturligtvis ett svårare uppdrag där många överlagringsvariab-
ler samvarierar. Men det finns ett stort värde i att löpande följa hälsans 
utveckling i befolkningen som en del i arbetet. Även patienters hälsotillstånd 
följs över tid, vilket gör att vården har möjlighet att på individnivå se effekter 
av insatser. Dessa individuella mätningar över tid kan sedan aggregeras för 
intressanta analyser över olika mönster i data.  

 

Vi som skrivit denna rapport menar också att det ur förståelse- och lärperspektiv kan 
finnas mycket att vinna på ett fördjupat regionalt arbete med nationellt stöd. En 
utgångspunkt skulle kunna vara de fakta som uppstår om man lägger ett “normalt” svenskt 
primärvårdssystem bredvid våra två amerikanska ”fall” och jämför i detalj. Vad skulle 
man då finna? Ett resultat skulle till exempel kunna vara att vi i Sverige har god med-
vetenhet om våra problem och möjligheter och att vi ligger bra till jämfört med South-
central Foundation och Intermountain Healthcare. Men jämförelsen kan också visa på 
möjligheter till förbättring på såväl makro-, meso- som mikronivå. 

Vår uppfattning är också att pilotverksamheter där olika idéer realiseras, utvärderas och 
kommuniceras på systematiskt sätt borde komma till stånd. Detta förutsätter troligen 
horisontell samverkan på makronivå för att bygga nödvändiga nätverk, ordna finansie-
ring, bjuda in forskning, sammanställa och redovisa erfarenheter. Men härtill krävs verti-
kal samverkan mellan micro-, meso- och macro-nivåerna. I researcharbetet inför vår 
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rapport, framkom att det finns ytterst få exempel bland hälso- och sjukvårdssystem i den 
internationella kontexten, vilka är framgångsrika i att utveckla denna typ av nätverk. 
Givetvis finns det ett mycket stort antal positiva avgränsade exempel, men få av dem 
befinner sig i en framgångsrik kontext av ett helt hälso- och sjukvårdssystem. 
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