Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågor - allmänna
• Vad kan nära vård innebära:
- för dig i ditt arbete?
- för enheten?
- för organisationen som helhet?
- i relation till andra externa aktörer, till exempel kommunerna?
• Föreställ dig år 2035 och att vi alla har ställt om till nära vård.
- Hur kommer det att vara för invånaren att möta hälso- och sjukvården och
omsorgen?
- Hur kommer det vara för dig att arbeta i hälso- och sjukvården och
omsorgen?

Diskussionsfrågor chefer/ledare
• Utifrån målbilden för nära vård, vad skulle din enhet behöva göra mer och
mindre av?
- Vi behöver göra mer av …
- Vi behöver göra mindre av …

• Nära vård innebär att vi ska ta oss närmare sörmlänningarna i
våra relationer och i vår tillgänglighet.
- Vad kan det innebära konkret?
• Digitaliseringen ska göra hälso- och sjukvården digifysisk (digitala verktyg ska
komplettera det fysiska mötet på ett bra sätt).
- Vad krävs för att digitala verktyg ska bli det naturliga valet för sörmlänningen
och medarbetaren?

Diskussionsfrågor chefer/ledare
• Hur kan vi skapa trygghet och förtroende under omställningen till nära vård?
- i arbetsgruppen
- för dem vi är till för
• Vad behöver du för stöd för att kunna bidra i omställningen till nära vård?
• På vilket sätt kan omställningen till nära vård göra oss attraktiva som
arbetsgivare?

Diskussionsfrågor chefer/ledare
• Hur kan vi tydligare involvera patient, närstående eller invånare som en resurs i
de utvecklingsarbeten vi gör?
• Hur arbetar din enhet med att ta till sig ny kunskap?
• Hur arbetar din enhet med kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte?
• Hur arbetar du och din enhet för att ha tillgång till rätt kunskap i mötet med
patienten?

Diskussionsfrågor Medarbetare
Tillsammans
• Hur kan du och din enhet ge ökat ansvar till de patienter och närstående som kan
och vill?
• Hur kan du och din enhet bli ännu bättre på att möta individens behov och
förväntningar?
• Hur kan vi bli ännu bättre på att tillgodose individens individuella behov av
information?

Diskussionsfrågor Medarbetare
Tillsammans
• Hur kan du ta ett större ansvar för patientens nästa steg?
• Hur kan du och kollegorna på din enhet ta större hänsyn till hela patientens
vårdbehov?
• Målbilden för nära vård innebär att vården ska vara sömlös för patienten. Det
kräver ett ökat samarbete över verksamhets- och organisationsgränser.
- Hur kan du och din enhet öka samarbetet med andra verksamheter för
sörmlänningarnas bästa?

Diskussionsfrågor Medarbetare
Nära

• Nära vård innebär att vi ska ta oss närmare sörmlänningarna i våra relationer och
i vår tillgänglighet.
- Vad kan det innebära konkret?
• Hur kan vi göra det lättare för sörmlänningen att komma i kontakt med hälso- och
sjukvården?
- Vad kan din enhet göra för att underlätta?
• Finns det delar i vårdutbudet på din enhet som med fördel för patienten skulle
kunna bedrivas i mer öppna former utanför vårdens lokaler?

Diskussionsfrågor Medarbetare
Nära

• I den nära vården är primärvården navet – som kan ta ett större helhetsansvar för
patienten och vara en sammanhållande länk i vårdkontakten.
- Vad kan det innebära för sjukhusvård, psykiatri och tandvård?
- Hur kan sjukhusvård, psykiatri och tandvård bidra till att göra
primärvården till nav?
• Hur kan den nära vården ge oss bättre förutsättningar att erbjuda en likvärdig
vård för invånarna oavsett var de bor?
• Hur kan du och kollegorna på din enhet bidra till att förbättra kontinuiteten för
patienten?

Diskussionsfrågor Medarbetare
God hälsa, vård och omsorg
• Hur kan hälso- och sjukvården hjälpa individen att stärka sin egen hälsa?
- Vad kan din enhet göra?
• Ge exempel på hur din enhet kan effektivisera arbetssätt till nytta för
patienten - stort som smått?
• En del i omställningen till nära vård handlar om ökad digitalisering.
- Vilka möjligheter och utmaningar kan digitaliseringen skapa ur ett
jämlikhetsperspektiv?

Diskussionsfrågor Medarbetare
God hälsa, vård och omsorg
• Hur skulle din enhet och patienterna ni möter kunna dra större nytta av
digitaliseringens möjligheter?
• Vilka typer av patientkontakter på din enhet skulle lämpa sig för digital
kommunikation?

Diskussionsfrågor Medarbetare
Förutsättningar och framgångsfaktorer
• Vad behöver du för stöd för att kunna bidra i omställningen till nära vård?
• Vad innebär personcentrerad vård för dig?
• Hur kan vi tydligare involvera patient, närstående eller invånare som en resurs i
de utvecklingsarbeten vi gör?
• Hur kan vi skapa trygghet och förtroende under omställningen till nära vård?
• arbetsgruppen
• för dem vi är till för

Diskussionsfrågor Medarbetare
Förutsättningar och framgångsfaktorer
• Hur gör du med att ta till sig ny kunskap?
• Hur kan ni på enheten arbeta med kontinuerligt lärande och erfarenhetsutbyte
• Hur kan ni på enheten arbeta för att ha tillgång till rätt kunskap i mötet med
patienten?
• Vad behöver du för att kunna arbeta på toppen av din kompetens?

