
PATIENTEN FÖRST
tillsammans utformar vi framtidens sjukhus
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Strategier med fokus på samverkan – för 
patientens bästa

Mätbar förbättring av processer inom 
primär- och akutvården

Sänkta projektkostnader för nybyggen 
genom att stärka personalens 
involvering och engagemang



Sjukvårdens arbetsmiljö är inte hälsosam: 
Det blir allt svårare att rekrytera och behålla 
kvalificerad personal. Personalbristen leder 
till ökade sjukskrivningar och osäkerhet hos 
resterande personal. 
En tredjedel tillgängliga resurser slösas 
dagligen: Ineffektivt samarbete, bristfälliga 
system och processer som lätt görs fel gör att 
vårdpersonalen inte kan frigöra sin fulla 
potential. 
Vårdkvalitén lider: Vid överbelastning är det 
samtalet med patienten, information till 
patienter och anhöriga och proaktiv planering 
som lider först. 

vår syn på kompetensbristen

av 100 sjuksköterskor

är 43 redo att lämna



vårt bidrag: förbättringar för patienter 
och personal som märks

Konsekvent orientering mot patienten: 
Tillsammans identifierar vi knapparna som 
behöver tryckas för att uppnå gott 
ledarskap, arbetssätt och rätt teknologi.
Mätbara resultat: Vi står för förbättringar 
som patienter och personal drar nytta av 
inom 6 till 9 månader.
Innovativa metoder: Vi jobbar med enkla 
och gripbara metoder och involverar både 
patienter och personal.
Samverkan: Vi satsar på intern kompetens 
och delar vår kunskap aktivt. Vi mäter vår 
framgång i våra kunders framsteg.
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Etablerat 1992
Huvudkontor i Zürich, i Stockholm 
sedan 2017
Schweiz’ största konsultfirma som är 
specialiserad på sjukvård med 21 
konsulter år 2018
Inspiration.Impact: överföring av strategiska 
initiativ till den dagliga verksamheten
Långsiktiga kundrelationer (4 år och mer)
Omfattande förståelse för olika 
sjukvårdsorganisationer som universitets-, 
län- och regionsjukhus, 
rehabiliteringscentra och psykiatriska 
kliniker
Förbättring av sjukvården genom passion 
för innovativa metoder och gemensamt 
lärande
Geografisk fokus: Schweiz, Österrike, 
Tyskland, Skandinavien
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utforma framtidens sjukhus tillsammans med oss!
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En timme mer tid varje dag för patienterna på 
akuten (2017): 

Genom att optimera samarbetet mellan 
professionerna och aktivt arbete för att 

maximera tiden hos patienten har vårdteamet 
gjort en hållbar förbättring av sitt arbetssätt. 

Resultatet: färre avbrott, kortare 
sjukhusvistelser och patienten blir nöjdare.

Team-vård leder till dubbelt så snabb 
förstakontakt med läkare (2014):
Väntetiden för förstakontakt med 

specialistläkare kunde halveras till endast 30 
minuter efter implementering av team-
bedömning. Resultat: Vårdkvalitén och 

patientnöjdheten stiger.



Engagerad personal för Europas största 
akutcentrum (2018): 

Interprofessionella team definierar tillsammans 
med patienter framtidens vårdflöden genom 

interaktiva simuleringar. På så sätt gestaltar de 
infrastrukturen för 350’000 patientkontakter. 

20 utbildade problemlösare inom 
organisationen (2017): 

Läkare, sjuksköterskor och ekonomer på 
ledarnivå går ett fyra dagars 

utbildningsprogram, där de lär sig tekniker för 
att lösa problem effektivt, hållbart – och 
tillsammans med sitt team. Dessa 20 

ambassadörer underlättar utrullningen genom 
hela organisationen.

referensprojekt


