VÄRDEFORUM
skapar värden
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Fokus – där värde skapas
Varför går vi till jobbet? Vilka värden vill vi skapa? För vem?
Dessa är viktiga frågeställningar och utgångspunkten i Värdeforum. Hur skapas värde?
Vems perspektiv har man när man talar om kvalitet? I Värdeforum tar vi inte bara brukarens
eller patientens perspektiv utan här utvecklas framtidens vård och omsorg där brukaren eller
patienten är en självklar medskapare till sin egen hälsa.
I den idéburna sektorn finns en tradition att se människors behov och agera utifrån dessa.
I Värdeforum använder vi en konkret, tydlig metod som är lätt att använda i den dagliga verk
samheten. Hur kan vi med systematiskt kvalitetsarbete förbättra verksamheten i vardagen? Allt
sker i små, hanterliga steg, för att se om en förändring verkligen är en förbättring för brukaren.
Värdeforum är en plattform för värdeskapande och lärande som tagits fram i samverkan
mellan Famna och Qulturum, utvecklingsenheten i Landstinget i Jönköpings län.

”Alla är trötta
på förändringar.
Ingen är trött
på förbättringar.”
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”Ska man förändra
måste det ske i människors
hjärtan och tankar,
all annan
förändring sker bara
på pappret”.
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Forskning och engagemang
– grunden för Värdeforum
Värdeforum är ett program för utveckling av kvalitet och ledarskap. Genom att skapa en kultur
för ständiga förbättringar i mötet mellan brukare/patient, vårdgivare och närstående går det att
på ett systematiskt sätt förbättra kvaliteten. På det viset skapas värde – för dem vi finns till för.
Värdeforum använder metoder som byggts utifrån två viktiga delar. Dels forskning om hur
världens bästa vård och omsorg fungerar. Dels kunskap och erfarenhet om drivkrafter och
engagemang i den idéburna sektorn. Detta ger unika förutsättningar för att utveckla verksamhet,
skapa mer värde och kunskap om hur man på bästa sätt utvecklar vården och omsorgen.
De som deltar i programmet bildar ett förbättringsteam. På gemensamma lärandeseminarier
använder man nya metoder och delar kunskaper och erfarenheter med andra. Under ledning
av en coach tillämpar man metoder och verktyg i den egna verksamheten. Resultatet blir ett
konkret förbättringsarbete, en förståelse för systemet man verkar i och vad det är som skapar
förbättringar. Tillsammans byggs en grund för att kontinuerligt arbeta med kvalitetsutveckling
och ta tillvara alla medarbetares engagemang och kompetens.

”Vi har jobbat med
tydlighet i första kontakt med klienten.
Arbetet i Famnas Värdeforum
har fått oss att tänka och angripa problem
på ett annat sätt. Det har fått oss att lyfta
problem från individnivå
till system- och organisationsnivå”
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”Mikrosystemperspektivet
är viktigt. Det förstod vi nog inte
i början. Då tyckte vi att vi valde en
liten bagatell att jobba med,
men det har visat sig vara
ett väldigt bra val.”

Mikrosystemet
– det är i mötet värden skapas
I Värdeforum utgår vi från idén om att värdet skapas i mikrosystemet. Det är den plats där
brukare eller patient, vårdgivare och närstående möts för att tillsammans skapa värden. Det är i
mikrosystemet det finns stora möjligheter att påverka kvaliteten. Det är där man lär av varandra,
och vågar också rikta blicken utåt för att se vad andras erfarenheter kan ge.
Vi har alla olika roller i systemet; patient/brukare, anhörig, myndighets
representant, vård- och omsorgspersonal, beslutsfattare. I mikro
systemet befinner vi oss alla på samma nivå. Ur patientens
perspektiv och behov ser vi möjligheter till förbättringar.
I vardagen görs små förändringar, och sedan undersöker
man om det leder till förbättringar.
Det kan till exempel betyda att man prövar att
duka middagsbordet vackert med färgglada
servetter och dukar. Påverkar det aptiten hos
de gamla? Eller att man möblerar om i
matsalen för att skapa en lugnare miljö
vid måltiderna.
Att förstå sin roll i systemet är en förut
sättning för värdeskapande. Mikrosyste
met är inbäddat i sitt mesosystem, t.ex.
organisationen som med ledningen och
stödfunktioner skapar förutsättningar
för mikrosystemet att skapa värde.
Organisationen är i sin tur en del av ett
större makrosystem, t.ex. samhället som
med lagar, avtal och finansiering reglerar
villkor för att bedriva vård och social omsorg.
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Syfte

Mönster
och
Resultat

Skapa en
gemensam
förståelse för
mikrosystemet

Processer

”Det är inte så lätt att
låta det ta tid. Ofta är man
så lösningsfokuserad, vi är duktiga
på att hitta snabba lösningar
i akuta situationer. Nu har vi fått
lära oss att det är bra om det får
ta lite tid. Allt måste inte vara
brandkårsutryckningar.”
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De vi
ﬁnns till för

Professionella

Göra, mäta, lära!
I Värdeforum arbetar deltagarna med konkreta förbättringar i den egna vardagen. Helt kort inne
bär arbetssättet att man gör små förändringar och ser om de leder till förbättringar. Vi arbetar
med en verktygslåda full med enkla metoder som direkt kan användas i verksamheten. I verk
tygslådan finns effektiva metoder för att utforska, mäta och utveckla kvalitet. Det handlar om att
göra, mäta och lära – reflektionen och diskussionen är viktiga ingredienser.
Man får också lära sig hur man identifierar ett problem.
Ofta är man snabb med att hitta lösningar, innan man
faktiskt vet vad som egentligen orsakat problemet. Och
då är det inte säkert att man löser rätt problem, även om
lösningen verkar bra.
Även medarbetare som inte deltagit i Värdeforums
program har lätt att ta till sig arbetssättet. Många har
vittnat om att metoderna är tydliga och enkla att
förstå och använda i vardagen. Då blir det lättare
att få med sig kollegorna på hemmaplan.
Ibland är det bra att låta utveckling ta lite tid.
Att göra små förändringar. Se om de leder till
förbättringar. Att göra, mäta, lära.

PGSA

Agera
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”Det bästa är att verktygen, metoderna,
är så enkla att använda. Det var lätt
för andra medarbetare att ta till sig dem och
att använda dem i vardagen”.

”När vi satte upp resultaten
synligt blev det tydligt för alla.
Det blev också väldigt lätt att
identifiera avvikelser.”

Mätningar visar utvecklingen
Må

Ny metod
testas!

Mål

Tid
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Mäta och visa
För att kunna veta om en förändring leder till en förbättring måste man mäta. En viktig del
i att utveckla kvalitet, och en viktig del av metoden, handlar om att mäta. Ju tydligare man
visar upp resultaten vid mätningar i vardagen desto tydligare blir det när
kvaliteten förbättras. Faktum är att så fort man börjar mäta medför det
”Först var det svårt att hitta
att beteendet förändras. Därför är metoderna för att mäta, visa och
reflektera viktiga ingredienser i Värdeforum.
någonting att mäta. Hur mäter

man kvalitet? Vi blev lite förvånade
när det gick, och nu är det mycket
lättare att hitta det mätbara.”

Vi lär av varandra och ser på
det välbekanta med nya ögon
I Värdeforum skapas förutsättningar för ömsesidigt lärande. Många gånger tycker deltagarna
att det som ger allra mest är när den egna gruppen får se, lyssna på och diskutera med andra
organisationer om hur de skapar förbättringar i sina verksamheter. Själva diskussionerna och
reflektionerna är viktiga. Det är genom att se hur andra gör, och reflektera över den egna verk
samheten med hjälp av andra, som ger nya perspektiv och ett ömsesidigt lärande. Att se på väl
bekanta saker med nya ögon.
Värdeforum är ingen vanlig utbildning, det är en plattform för lärande och erfarenhetsutbyte.
I programmen träffas vi i Värdecaféer. Det är lärandeseminarier där alla bidrar. I Värdecaféerna
inspireras man av metoderna och diskussionerna och använder dem i konkreta situationer på
hemmaplan.
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”Med Värdeforum har vi
fått ett par glasögon
som gör att vi ser bättre!
Det har förenklat
kvalitetsarbetet mycket”.
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Värdeforum i praktiken
Värdeforum består av Värdecaféer, Coachträffar och en Vernissage. Värdecaféerna är lärande
seminarier där deltagarna inspireras av varandra och får med sig verktyg och nya arbetssätt
tillbaka till vardagen. Man får stöd för att kunna ta med det man lärt tillbaka till vardagen. Där
prövar man verktygen och omsätter sina kunskaper på en gång och gör ett konkret förbättrings
arbete. Varje program avslutas med en Vernissage. Det är då det är dags att fira – att göra det
tydligt vilket fint arbete man har gjort, stanna upp, reflektera och dra lärdom. Man visar upp
resultatet av förbättringsarbetet för varandra och inbjudna gäster, och visar hur man kommer att
arbeta vidare med systematisk kvalitetsutveckling.

Konkret förbättringsarbete i de egna verksamheterna
Värdecafé 1
Coachträﬀ 1

Värdecafé 2

Coachträﬀ 2

Värdecafé 3

Coachträﬀ 3

Värdecafé 4

Coachträﬀ 4

Vernissage

Coachträﬀ 5

Coachträﬀ 6

Utbildning och handledning av förbättringscoacher

Inom Värdeforum finns olika program. De har lite olika inriktning, men alla utgår från frågor
i vårdens och omsorgens konkreta vardag. De utgår från mikrosystemet, platsen där brukare/
patienter, närstående och vårdgivare möts och tillsammans skapar värde. De deltagande teamen
har lite olika sammansättning beroende på inriktning, men gemensamt för dem alla är att de till
sammans bidrar till en strategisk kvalitetsutveckling för hela organisationen, där medarbetarnas
engagemang blir tydligt och tillvaratas systematiskt. Med andra ord: kvalitet som organisations
strategi.
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Orsak och verkan
Kategori 1
Primär
orsak
Sekundär
orsak

Problem

”Vad vi tar med oss från
Famnas Värdeforum?
Mycket! Verktygen – de är
väldigt praktiska och tydliga.
Resan man gör tillsammans,
man får nya perspektiv.
Och hur systempåverkan ser
ut i organisationen. Vi kan
påverka processerna!”
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Programmen
Förbättra och Coacha
Förbättra och Coacha innehåller två parallella program. En grupp på fyra till
sex personer från verksamheten, gärna med olika professioner samt om det är
möjligt brukare, patienter eller närstående deltar i programmet. En deltagare
utbildas till förbättringscoach för att kunna stödja teamet och leda processen.
Förbättringsteamet arbetar med ett konkret förbättringsarbete i den egna
verksamheten med hjälp av varandra och kursledarna. Programmet syftar till
att öka kompetens och kapacitet för att arbeta med systematiskt förbättrings
arbete.
Den som blir coach får parallellt utbildning för att kunna stödja, inspirera
och förankra teamets arbete. Tillsammans fortsätter man arbetet i den egna
vardagen.

”Det är ett strukturerat sätt
att arbeta med kvalitet.
Vi sätter upp tydliga
och konkreta mål, vi mäter
resultat och vet att det är ett
långsiktigt arbete. Ofta vill man
ju se stora resultat direkt,
men det här är bara början.
Vi har också lärt oss hur viktigt
det är med återkoppling och att
utvärdera teamarbetet”.

Leda
I Leda deltar ledningsgrupper, hela eller delar av den. Leda riktar sig till
chefer, antingen högsta ledningen, enhetschefer eller motsvarande.
Ledningsfunktionen spelar en avgörande roll för att skapa förutsättningar för
en uthållig förbättringskultur. I det här programmet får man lära sig hur man
stödjer systematiskt förbättringsarbete i vardagen och man får förståelse för
ledningens roll för värdeskapandet i mikrosystemet. Hur man skapar förut
sättningar för lärande i vardagen. I Leda lär man sig om hur man vet om en
förändring leder till en förbättring. Men man möter också vikten av omvärlds
bevakning, och hur man frigör och tillvaratar drivkrafter och engagemang för
en värdeskapande vardag.
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”Det är både roligt, intressant
och spännande. Vi avsätter tid för
spännande samtal som man annars inte
har tid för. Det har också lett till
att vi i ledningsgruppen
känner varandra bättre
och blir tryggare som grupp”.
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Kvalitetsledning
Kvalitetsledning vänder sig till chefer och kvalitetsansvariga. Här är målsättningen att se över
och utveckla ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, för att säkra och utveckla verksam
hetens kvalitet. Utgångspunkten är Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9, där det tydligt
framgår att ledningssystemet ska användas för att säkra och utveckla kvaliteten i verksamheten.
Under programmet arbetar man med sitt eget ledningssystem och kommer att ha stor glädje av
andras erfarenheter och goda exempel.

Mäta
När organisationen har kommit längre i sitt systematiska kvalitetsarbete är detta program
lämpligt. Vi utgår från verksamhetens processer och arbetar vidare med mätningar och kvali
tetsindikatorer. Mätningar är underlag för förbättringar i mikrosystemet, för kunskapsbaserade
beslut i ledningen och för att göra verksamhetens kvalitet synlig.

”Vad har vi lärt oss?
Att det är lätt att hitta lösningar
innan man vet vad problemet är,
och att göra tvärtom – analysera
problemet först. Och metoder
för att veta om förändringar blir
förbättringar”.
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Kompetens och evidens
Satsningar på kvalitet som organisationsstrategi, där alla fokuserar på att skapa bättre vård
och omsorg, är avgörande för att utveckla vården och omsorgen. Värdeforum handlar om
systemförståelse och förbättringsarbete, med ursprung i forskning om hur världens bästa vårdoch omsorgssystem fungerar.
Idéburna organisationer kännetecknas bland annat av ett tydligt fokus på värdeskapande ut
ifrån behov som identifierats hos dem vården och omsorgen är till för. Värdeforum kombinerar
denna drivkraft med systematiskt kvalitetsarbete, vilket är ytterligare en framgångsfaktor för
att förbättra vården och omsorgen.
Upplägget av Värdeforum, med sin närhet till vårdens och omsorgens vardag, skapar relevans
och trovärdighet, och ger förutsättningar för ömsesidigt lärande och kompetensutveckling.
Detta leder till att de deltagande organisationerna ökar sin förmåga att åstadkomma bättre
vård och social omsorg i en föränderlig omvärld. Effekterna gör att var och en i vårdens vardag
kan känna stolthet och ta ansvar för att ständigt förbättra – och skapa värde för dem man
finns till för.
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Värdeforum är ett program för utveckling av kvalitet
och ledarskap.
Inom Värdeforum finns olika delprogram:
Förbättra och Coacha, Leda, Kvalitetsledning samt Mäta.
Mer information finns på Famnas hemsida,
www.famna.org

Famna
Box 16355
103 26 Stockholm
www.famna.org
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