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Personcentrering är ett förhållningssätt för hälso- och sjukvården – inte en 
styrmodell 

Personcentrering kommer praktiken 
att betyda olika saker, i olika 
situationer, för olika individer

Personcentrering innebär att
utgå från individens behov,
preferenser och resurser

Personcentreringen ska  
omfatta alla delar i patientens 

vårdprocess
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Personcentrering ur ett patientperspektiv
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Förändringsbehov
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Hur kan m an arbe ta  tillsam m ans m e d  invånare  i 
utform ninge n av hälso- och sjukvårde n och om sorge n?

• De laktighe t i utform ninge n av hälso- och 
sjukvårde n och om sorge n kan äga rum  på 
alla  nivåe r, i olika  fase r och ta  olika form

• De t finns olika m e tode r och aktivite te r
• Me dborgard ialog  
• Patie nt- och b rukårråd
• Brukarsam ordnare  
• Inflytande koord inator  
• Patie nt/ b rukare  i le dningsgruppe r
• Tjänste de signproce sse r 
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Användarfokus i s tyrning  och le dning  

• Styrning  och le dning  bör i större  
utsträckning  
– ha e tt användarfokus
– base ras på  kunskap  kring  

patie nte rs och b rukare s 
be hov, e rfare nhe te r och 
p re fe re nse r

• Stor pote ntia l i ökad  patie nt- och 
b rukarm e dve rkan i 
utve cklingsarbe te
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De sign som m e tod och 
förhållningsätt inne bär

• Se  användare (patie nte r, b rukare , närståe nde och 
m e darbe tare ) som e xpe rte r på sina e gna e rfare nhe te r.

• Involve ra de  som är be rörda i arbe te t , från
utforskande t och idé fram tagninge n till te stande t av 
nya m öjliga lösningar.

• Unde rsöka sam m anhang utifrån ind ivid- och 
syste m pe rspe ktiv, m e d  fokus på be hov och 
drivkrafte r.

• Före slå önskade fram tide r ge nom prototype r och 
visualise ringar.



På m ånga stä lle n i världe n används de sign och labb  
för a tt utve ckla  offe ntlig  se ktor

http://publicsector-map.designforeurope.eu/en/



Vi te s ta r nya  sä t t  a t t  ta  fra m  p olicy - sa m a rb e te  m e d  
Sa m sjuklig he tsu t re d ning e n 

Sam arbe te  i tre  s te g : 

Ste g  1 – Ta fram  e n m ålb ild  
tillsam m ans m e d  
e rfare nhe tse xpe rte r

Ste g  2 – Diskute ra och analyse ra 
konse kve nse r av m ålb ilde n för 
styrning , le dning  och 
organisation m e d  kom m une r 
och re g ione r 

Ste g  3 – Te sta utre dninge ns 
förslag  ge nom  prototype r



EgenerfarnaAnhöriga
11

Djupintervjuer

9

6
Anhöriga

MÅLBILDER

UTKAST

EgenerfarnaAnhöriga

✓
SLUTFÖRANDE

Så här har vi arbetat med att ta fram målbilderna

88



Tidig hjälp med psykisk ohälsa och missbruk 

Stöd och vård som är lätt att hitta, komma i 
kontakt med och som är tillgänglig när jag 
behöver den 

Tillgång till fungerande behandling och 
möjlighet att välja utifrån det som passar 
mig 

Stöd och vård som hänger ihop som en 
helhet

Inte bli utestängd från stöd och vård och få 
hjälp med både beroende och psykisk ohälsa 

Bli lyssnad på, få förståelse och bli 
behandlad med samma respekt som andra 

Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min 
situation och ha inflytande över min vård 
och omsorg

En fungerande vardag och ett meningsfullt 
sammanhang 

En person som jag kan lita på och som följer 
med i hela processen 

Att vården och omsorgen lyssnar på, 
involverar och ger stöd till mitt nätverk 

Målbilder för vård och stöd ur ett patient- och brukarperspektiv 



Bli stärkt i min egen förmåga att hantera min 
situation och ha inflytande över min vård och 
omsorg

Fokus på individens 
resurser, styrkor och 

drivkrafter – inte bara 
på problemen  

Utbildning om sin 
specifika problematik 

och verktyg för att 
kunna hantera sin 

situation

Få hopp och stöd att 
tro på sin förmåga 

att bli frisk

Vara en del i teamet 
som arbetar med 

ens vård och omsorg
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