
Nya arbetssätt och behovsdriven utveckling på 
nyöppnade Vårdcentralen Gallerian i Region 
Sörmland



Så här har vi gjort –
från teori till praktik

● Hälsofrämjande

● Personcentrering

● Närvård

● Kroniker

● Digitalisering

● Hållbar arbetsmiljö

Framtidens Hälso- och sjukvård 2.0, Region Sörmland https://regionsormland.se/demokrati-insyn/styrande-dokument/

Beteenden och behov för personer i kontakt med vården, SKL. 

https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/personcentreradvard/primarvardeninnovativaarbetssatt.8801.html

Bortom It. Om hälsa i en digital tid. Institutet för framtidsstudier. 2016 https://www.iffs.se/bortom_it

https://regionsormland.se/demokrati-insyn/styrande-dokument/
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard/personcentreradvard/primarvardeninnovativaarbetssatt.8801.html
https://www.iffs.se/bortom_it




Lokaler för öppenvård. Kunskapsunderlag för planering av vårdcentraler och mottagningar. Göteborgs Universitet, Chalmers, PTS 2016 

https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20f%C3%B6r%20V%C3%A5rdens%20Arkitektur/utvecklingsprojekt/lokaler-for-

framtidens-oppenvard/pts-rapport_lokaler-foer-oeppenvaard.pdf

https://www.chalmers.se/SiteCollectionDocuments/Centrum/CVA%20Centrum%20f%C3%B6r%20V%C3%A5rdens%20Arkitektur/utvecklingsprojekt/lokaler-for-framtidens-oppenvard/pts-rapport_lokaler-foer-oeppenvaard.pdf


Organisation i linje och  
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DialogLab –
behovsdriven verksamhetsutveckling

DialogLab



DialogLab – en organisation för 
behovsdriven utveckling på 
vårdcentralen Gallerian 

Vi utvecklar vården tillsammans 
med målet att stärka patientens 
ställning i vården



Varför ett DialogLab?
Arbetssätt och förutsättningar för utveckling – centralt i innovationsförmåga.

 DialogLab ger en struktur för utveckling tillsammans med de som 

berörs och en arena för samverkan med externa aktörer.

Tar oss från förbättringsarbete till utvecklingsarbete där vi möter upp 

framtiden

* https://www.vinnova.se/contentassets/9786a76853dc4a9a9ed54b21c9321fdd/innovation-och-fornyelse-inom-112-svenska-myndigheter.pdf

** http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074095/FULLTEXT01.pdf

https://www.vinnova.se/contentassets/9786a76853dc4a9a9ed54b21c9321fdd/innovation-och-fornyelse-inom-112-svenska-myndigheter.pdf
http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1074095/FULLTEXT01.pdf


Vår process

Förberedelse

Formulera utmaningen

Undersöka Förstå & 

Fokusera

Idégenerera & Testa Implementera

Initiera GenomföraPlanera Följa upp



Vi har hittills jobbat med

Lätt att få hjälp

 Insikter om lokalerna

 Stöd i utveckling av webbtidbokningen

Segmenteringsmodellen

 Hur når vi olika perspektiv inom en 
målgrupp i utvecklingsarbetet?



Höstens uppdrag – Lätt att få hjälp

”Tillgänglighet associeras ofta med att patienten snabbt ska få tillgång till 
besök och behandling i vården”

Fem dimensioner av tillgänglighet

● Förtroende och legitimitet

● Kunskap och information

● Ändamålsenlighet

● Kostnad

● Fysisk tillgänglighet

Vårdanalys, 2018:8 https://www.vardanalys.se/rapporter/fran-mottagare-till-medskapare/

Vårdanalys, 2014:3 https://www.vardanalys.se/rapporter/lat-den-ratte-komma-in/

Formulera utmaning Undersöka Förstå

https://www.vardanalys.se/rapporter/fran-mottagare-till-medskapare/
https://www.vardanalys.se/rapporter/lat-den-ratte-komma-in/


DialogLab –
behovsdriven verksamhetsutveckling

Hälsotorg på vårdcentral



Konceptet hälsotorg i Region 
Sörmland

• Mötesplats för hälsa

• Drop-in

• Fokuserar på att främja hälsa

• Ingen journalföring

• Finns i sjukhusentréerna Mälarsjukhuset, 
Kullbergska sjukhuset och Nyköpings 
lasarett.

• Testas nu i projektform på vårdcentral



Fokusområden
● Tobak

● Kost

● Psykisk hälsa



Vilka jobbar på Hälsotorget?

● Jennie, 
Folkhälsovetare/Processledare 

● Daroon, Ifrah, Inger el. Kicki, 
Vårdguide/Undersköterska

● Övrig personal från 
vårdcentralen beroende på 
aktivitet



Tack!
● Iréne Bävman Fjäll, verksamhetschef, 

irene.bavmanfjall@regionsormland.se

● Linda Lännerström, 

verksamhetsutvecklare, projektledare 

DialogLab och Hälsotorg på vårdcentral, 

linda.lannerstrom@regionsormland.se

● Lisa Malmberg, processledare DialogLab, 

tjänstedesigner, 

lisa.malmberg@regionsormland.se

mailto:irene.bavmanfjall@regionsormland.se
mailto:linda.lannerstrom@regionsormland.se
mailto:lisa.malmberg@regionsormland.se





