Historik SIMBA sedan 1994….utifrån samtal med
SIMBAS initiativtagare
Varför och hur bildades SIMBA
•

Dåvarande sjukhusdirektör Ingemar Alfredsson konstaterade att det sakandes samverkan med primärvården,
och det var inte bra för sjukhuset.

En fungerande vårdkedja skulle vara bra för sjukhuset, tänkte sjukhusdirektören.
•

Kommunen fanns inte på kartan, dem pratade man inte alls med - tänkte inte på dem.

•

Sjukhus direktör inledde samtal med dem som hade makt att fatta beslut inom politiken, landstinget och
kommunerna samt berörda politiker.

Primvården var splittrad en del ville vara med andra inte.
Socialchefer och kommunerna ville vara med, såg vinster och kom med som en stark part.
Politiken involverades, politiken såg fördelar och beredde vägen för samverkan.

.

• Tillsammans bildade de olika parterna en styrgrupp för samverkan med deltagare av
ledande befattningar inom sjukhus, kommun och primärvård.

• Styrgruppen anställde gemensamt en processledare för att leda utvecklings processen.
Initialt syfte var att få fram varför vårdkedjan inte fungerar.
Processledaren gjorde intervjuer med i stort sett samtliga professioner/yrkeskategorier och
inom alla verksamheter för att få fram vad som brister i vårdkedjan och förslag på vad man
ska göra för att få en fungerande vårdkedja..
Tog fram metoder för analys av brister, som genomlysningar, vattentrappa, mm.
Planerade utbildningar

Framgång i förändring/förbättringsarbetet
10 % är Struktur 90% är Kultur
STRUKTUR
• Styrning

• Ledning
• System
• Kompetens
• Teknik ________________________________________
KULTUR
• Ideologier
• Attityder
• Moral
• Värderingar
• Förhållningssätt

• Känslor
• Beteende
• Bemötande

• Partena startade ett gemensamt förändringsarbete i syfte att få en fungerande vårdkedja.
- Bedrev utbildning i systemiskt arbete tvärprofessionellt och med blandade professioner från olika
verksamheter
- Arbetade med lär tillfälle ex. ”NISSE”, lär tillfällen som visade på att alla gjort rätt men att det inte
blev bra för patienten
Lär tillfällen som ökade insikten om allas gemensamma ansvar för en fungerande vårdkedja

Summering av insatser som var avgörande i bildandet av
Simba
Ledningen inom sjukhus, primärvård och kommun hade ett
• tydligt gemensamt mål
- att uppnå en ”Fungerande vårdkedja ”
Att berörda beslutsfattare samverkar, att ett gediget grundarbete görs i
att kartlägga grundorsak till brist, envishet och uthållighet, kraft och tid
- framförallt tid för alla professioners deltagande i utbildning och lär
tillfälle.

