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Syftet: Tydligare formering av SKL:s stöd för 
utveckling av den Nära vård 

Bakgrund till uppdraget 

 SOU 2016:2 Effektiv vård, Göran Stiernstedt 

 

  Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård (ikraftträdande 2018-01-01) 

 

 Tillsättningen av regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh som 

utifrån förslagen i Effektiv vård stödja landstingen, berörda myndigheter 

och organisationer i arbetet med att samordnat utveckla en modern, 

jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 

primärvården. 

 

 

 

 

 



Uppdrag samordnare Nära vård Emma Spak 
 

 Samverkanspart till regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh 

 Samordnad SKL:s stöd till medlemmarna i utvecklingen av en 

modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på 

primärvården. 
 

Digitala tjänster 

Gränssnitt mellan kommun och landsting 

Kunskapsstyrning, utbildning och forskning 

 Verksamhetsutveckling och ledarskap 

 

 
 

 

 

Definition av begreppet Nära vård  

Vad är närhet? 

Hur ser den gemensamma målbilden ut? 



Att definiera Närhet  

 

Från VGR:s omställningsarbete 

Patientens/brukarens upplevelse är 

central för definitionen av närhet 



Vad är Nära vård? 

 



Kommunal sjukvård, 

omsorg och 

socialtjänst 

Primärvård 

Sjukhusvård och 
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Vad är Nära vård? 

 

Statliga  

Myndigheter 



 Process/ 
Avslut  

 Ej 
process/ 
   Ej 
avslut 

En enhet Flera 
enheter     

Vårdsituationer 

Leading Health Care 

Vem är den Nära vården till för? 



Nära vård –Kärnvärden 

Utgår från patientens/brukarens individuella 

förutsättningar och behov  

Utgår från att preventiva och proaktiva insatser 

uppströms är det mest rationella arbetssättet 

Utgår från att relationer är centrala för kvalitet 

och effektivitet 

 Skapar jämlik vård för jämlik hälsa 

 Skapar trygghet och självständighet 

 Skapas tillsammans med gemensamt 

ansvarstagande och tillit 

 

 

 

 

 



Nära vård - Hur når vi dit? 

- Modigt uthålligt ledarskap  

- Verksamhetsnära ledarskap med mandat och kompetens 

- Politiskt ledarskap med stabilitet och långsiktighet 

- Omställning i små steg med sikte på del gemensamma målet 
 

- Kulturförändring i vardagen, utbildning och kunskapsstyrning 
 

- Tillsammans genom delaktighet för såväl patienter/brukare som personal 
 

- Genom insikten att efficiency och effectiveness inte är samma sak 
 

- En djupt rotad övertygelse att förändringen är möjlig 

 

 

 

 



Det måste få vara roligt att 
arbeta! 



Vad kan jag göra för att bidra till 

arbetsglädjen och utvecklingen av 

den nära vården? 


