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Famnas roll i strategin

Samordna idéburna utförare och verka för ökad 
samverkan mellan huvudmännen 

Fokus på 
värdeskapande för brukare/patienter
verksamhetsutveckling
inkludering av socialtjänstens område



Nationell eHälsa



Tre exempel

Famnas Värdeforum – utvecklingsprogram för 
systematisk kvalitetsutveckling med stöd av bl.a. 
kvalitetsregister
Personcentrerad dokumentation och uppföljning –
en innovation i Famnas testbädd 
BOSSE på nätet – en nationell eTjänst för stöd till 
personer med funktionsnedsättningar
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Värdeskapande –
utgångspunkten i eHälsa
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Famnas medlemmar – idéburna utförare

Betaniastiftelsen, BOSSE – Råd, stöd och kunskapscenter, Bräcke Diakoni, Familjehemsstiftelsen i 
Skaraborg, Ersta Diakoni, Förbundet S:t Lukas, Föreningen Solåkrabyn, Edsätra äldreboende, 
Föreningen Framtidståget, Föreningen Saltå by, Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm, Föreningen 
Solberga by, Föreningen Tunabergs gruppboende, Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Göteborgs 
Räddningsmission, Haganäs Ekonomisk Förening, Hajdes Ekonomisk Förening, Hopp,  HSB 
Omsorg, Hyllie Park Äldreboende AB, Löjtnantsgården/Immanuelskyrkan Vård AB, Linköpings 
stadsmission, LP-arbetet i ABC-området, Mariagårdens medarbetarförening, LP-verksamhetens 
ideella riksförening, Föreningen Origo Resurs, Psoriasisförbundet, Riksföreningen Frivilliga 
Samhällsarbetare, Psoriasisföreningen i Stockholms län, Sociala Missionen, Selenekollektivet för 
kvinnor, Sorgmottagningen, Skåne Stadsmission, Stiftelsen Credo, Stiftelsen Fyrljuset, Stiftelsen 
Gabriel/Hospice Gabriel, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg, Stiftelsen Gyllenkroken, Stiftelsen 
Isaak Hirschs Minne, Stiftelsen Josephinahemmet,  Stiftelsen Kristen Familjehemsvård, Stiftelsen 
Margaretagården, Stiftelsen Sanna, Stiftelsen Stockholms Sjukhem, Stiftelsen Stora Sköndal, 
Stiftelsen Vidarkliniken, Stockholms Stadsmission, Stiftelsen Unga Kvinnors Värn, Unizon, Svenska 
Röda Korset, Wonsa. 
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Ledarskaps-
utveckling

Infrastruktur för 
mätningar

Förbättrings-
kompetens och 

kapacitet

Ta vara på 
medarbetarnas 

engagemang

Värdeskapande 
för 

de vi finns till för

Kvalitet som organisationsstrategi
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Famna – en nationell utvecklingsaktör 
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Fortsätt skapa värde, med hjälp av eHälsa!
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Viktoria.loo.skyman@famna.orgfamna.orgyman@
www.famna.org
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Personcentrerad processorienterad 
dokumentation (PDU)

Beatrix Algurén,  Jönköping University



E-hälsa är ett brett begrepp som innefattar ”inte bara
teknikutvecklingen, utan handlar om ett sinnestillstånd, ett
tankesätt, en attityd, och ett engagemang för nätverkande som
ett globalt tänkande, i syfte att förbättra vård och omsorg, lokalt,
regionalt och globalt genom att använda informations- och
kommunikationsteknik.”

Eysenbach (2001) 



Personcentrerad vård och omsorg

”Personcentrerad vård och omsorg kan beskrivas som 
en vård och omsorg som strävar efter att synliggöra 
hela personen och prioriterar tillgodoseende av 
andliga, existentiella, sociala och psykiska behov i lika 
hög utsträckning som fysiska behov.”

Svensk sjuksköterskeförening



Personcentrerad vård och omsorg
Fyra karakteristika 

1. Att bemötas med värdighet, medkänsla och respekt 
(självbestämmande, respekt, integritet)

partnerskap
1. Att erbjuda samordnad vård och omsorg
2. Att erbjuda individuell-anpassad vård och omsorg
3. Att stödja människor att känna igen sina resurser och utveckla sina 

egna styrkor och förmågor för att kunna leva ett självständigt och 
meningsfullt liv. 

hälsofrämjande
Health Foundation, 2014
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Att stödja människor att känna igen sina resurser
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… och utveckla sina egna styrkor och förmågor



Att stödja människor för att kunna leva ett meningsfullt liv



Att stödja människor för att kunna leva ett meningsfullt liv

KASAM (Antonovsky, känsla av sammanhang) 

Begriplighet
Hanterbarhet
Meningsfullhet 
(motivationskomponenten)



Att stödja människor för att kunna leva ett meningsfullt liv







Kartläggning- bedömning 1 Uppföljning- bedömning 2



Idéburna innovationer
Famnas testbädd för personcentrerad 

vård och omsorg

www.famna.org/testbadd
www.brackediakoni.se/testbadd

Beatrix Algurén
beatrix.alguren@ju.se

http://www.famna.org/testbadd
http://www.brackediakoni.se/testbadd
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