Esther SimLab – metodstöd som utvecklar teamsamverkan
och realiserar ett personcentrerat förhållningssätt
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Bakgrund
På grund av de utmaningar som uppkommit vid
införandet av den nya lagen om samverkan vid
patientens utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(2017:612), initierade Jönköpings Län Esther
SimLab. Fokus är träning av s.k. ”icke-tekniska
färdigheter”. Dessa färdigheter innefattar bland annat
kommunikation, bemötande och samverkan i det direkta
mötet med patient/närstående.
Med enkelhet som nyckelbegrepp sker träningen i två
delar:
Del 1 - berör utskrivningsprocessen
Del 2 - berör mötet för samordnad individuell plan (SIP)
Som avslutning designar verksamheten en fortsatt
samverkansplan för hur de nya kompetenserna skall
användas, omsättas och spridas.

Tillsammans skapar nyckelpersoner inom profession
och patient/närstående på detta sätt nya perspektiv och
förmågor. Allt resulterar i en förståelse för varje individs
unika situation. Lärmodellen har varit en del i SKL:s
utbildningssatsning SIP för äldre under hösten 2018 och
nu sker en spridning inom Patientkontrakt.
Syfte
Förståelsen som skapas i träningsformen inom Esther
SimLab utvecklar teamsamverkan, realiserar ett
personcentrerat förhållningssätt och bidrar konkret till
ökad möjlighet för bättre hälsa och jämlik vård.
Co-design
Esther SimLabs modell har co-designats med deltagande
verksamheter och Levande bibliotek i Jönköpings Län.
Rekrytering av patient/närståenderepresentant sker från
Levande bibliotek och Peer-nätverk.

Figur 1: Lagen om samverkan vid patientens utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612)
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Figur 2: Keens kompetenshand

Vad är viktigt för dig?
Figur 4: Pågående simulering av samordnad
vårdplanering. Samtal med patient, arbetsterapeut,
distriktssköterska, biståndshandläggare och
vårdsamordnare tillsammans.

Figur 3: Lärandepyramiden
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Resultat, blir det bättre för Esther?
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”Jag får den vård och
omsorg jag behöver,
när jag behöver och vad
jag behöver”
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Träningen ger
vårdgivarna möjlighet
att se hur små
förändringar gör stor
skillnad för patienten.

Ett lärande i realtid
som gör avtryck, där
såväl deltagare som
observatörer får unika
möjligheter att se
och uppleva vad som
sker i en patients/
närståendes resa.

Simulering,
team-träning

Figur 5: Esther SimLabs modell

Man får en förståelse,
om och hur alla
olika delar fungerar
tillsammans.

Att man både
lär och fångar
förbättringsområden
direkt på plats, och
med alla deltagare
i samma rum, är en
framgångsfaktor
för det fortsatta
utvecklingsarbetet.

Områden där Esther SimLab använts som metodstöd

Figur 6: Menti.com

Vem är Esther?
”Esther” är en symbolisk person med komplexa
vårdbehov som kräver integrerad vård och
samordning mellan sjukhus, primärvård, hemvård
och omsorg.

Figur 7: Kirkpatricks modell för utvärdering av
utbildningsprogram
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