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Bakgrund – behov av förändring 
- Goda resultat, hög medicinsk kvalitet 

- Sämre kvalitet avseende kontinuitet, tillgänglighet, delaktighet 

- Historiskt fokus på sjukhus och akutsjukvård 

- Hälsan i olika grupper (jämlik vård) 

- Demografi (Äldre befolkning) 
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- Historiskt fokus på sjukhus och akutsjukvård 

- Hälsan i olika grupper (jämlik vård) 
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- Ändrat sjukdomspanorama  

Åtgärder måste syfta till: 
- Bibehållen eller ökad kvalitet 

- Ökad jämlikhet 

- Bättre resursanvändning 



Att definiera Närhet  
 

Från VGR:s omställningsarbete 

Patientens/brukarens upplevelse är 
central för definitionen av närhet 



Vad är Nära vård? 
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Vad är Nära vård? 
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För att nå målbilden bör varje åtgärd : 
 

•  Utgå från patientens/brukarens 
individuella förutsättningar och behov  

•  Utgå från att hälsofrämjande, 
förebyggande och proaktiva insatser 
uppströms är det mest rationella 
arbetssättet 

•  Utgå från att relationer är centrala för 
kvalitet och effektivitet 

•  Bidra till jämlik vård för jämlik hälsa 
•  Bidra till trygghet och självständighet 
•  Skapas tillsammans med gemensamt 

ansvarstagande och tillit 
  

Målbild 
- En god och nära vård utgår från 

individuella förutsättningar och 
behov. 
- En god och nära vård bygger på 

relationer, är hälsofrämjande, 
förebyggande och proaktiv. 
- En god och nära vård bidrar till 

jämlik hälsa, trygghet och 
självständighet och grundas i 
gemensamt ansvarstagande och 
tillit. 

 



Primary care isn’t manufacturing, it’s not linear. It’s about doctors and patients and how 
well they connect. It’s about messy human relationships. And it’s about partnering. 
 

It is only through solid relationships that you can begin to get at insidious underlying 
health issues such as depression, domestic violence, and obesity. 
 

   Dr. Douglas Eby, family physician and medical director of Southcentral Foundation, Alaska 







Det måste få vara roligt att 
arbeta! 





Vad kan jag göra för att bidra till 
arbetsglädjen och utvecklingen av 

den nära vården? 
 


