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Syfte/mål

Lära känna varandra på tvärs och ha 
kul
Experimentera med metoder och 
förhållningssätt som kan stärka 
förmågan att ta makt och bidra till 
partnerskap.
Utforska förväntningar från 
föreningarna till förbundet och hur vi 
alla kan engagera och aktivera våra 
medlemmar

Gå därifrån med en vetskap om hur jag kan göra för att ta påverka och plats, lite säkrare, lite gladare



R
IK

S
F

Ö
R

B
U

N
D

E
T

 S
Ä

LL
S

Y
N

TA
 D

IA
G

N
O

S
E

R

DAG 1 
Ordmoln kring dessa dagar

Välkomna: Ulf och Malin

Pontus presentation

Syfte och mål 

Var bor du?

Vilken förening representerar du? 

(storleksordning)

Elisabeths berättelse om Förbundet

Lunch
Malins berättelse om hur fick sin diagnos

Vad är vi bra på, nöjda med stolta över. 

Samtal två och två + mentimeter

Uppskattande förhållningssätt

Person eller Patient

Asymmetri i vårdmötet

Räkna till 3

Hög och låg status + kroppshållning

TeaterX speglar berättelser

Middag



Vad vi vill bidra med till dessa dagar…



Vad vill vi prata om denna helg?



Det hänger ihop…

Makt
Påverkan

Mod

Lärande

Nätverk

Ta plats
Resurser

Kunskap

Kontakter

Rättigheter

Lagar

Uthållighet

Styrka

Självförtroende

Resurser

Kroppspråk

Tydlighet



Vad är vi stolta över, nöjda med, bra på?
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Uppskattande förhållningssätt

Utgångsläge Önskat läge
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Skillnaden mellan person och patient

Oneself as another, Paul Ricoeur (1992)
Homo Capax, Bengt Kristensson Uggla (2011)

Person Patient
Vem? Identitet Vad? Roll

Resurser/förmåga Behov

Nyfiken sökare Passiv mottagare

Medveten om sin 
sårbarhet

Skyddas från sin 
sårbarhet
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Personcentrering som process

Dokumentationen behövs för att säkerställa partnerskapet och ge 
förutsättningar för fortsatt gemensamt arbete

Dessa tre komponenter förstärker och interagerar med varandra.

Berättelsen har en strategisk nyckelroll för att inleda och bygga ett 
partnerskap.

Partnerskapet innebär ett delat beslutsfattande mellan patienten som 
person och de professionella i hälso- och sjukvården. Två experter som 
möts.

Ekman I, Swedberg K, Taft C, et al. for the University of Gothenburg Centre for Person-Centred Care (GPCC) Person-Centred Care –
Ready for Prime Time. Eur J Cardiovasc Nurs. 2011;10(4):248-51.
Ekman I, Hedman H, Wallengren C, Swedberg K. Person-centred care, - the Swedish initiative. BMJ. 2015.;350:h160
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Den ena partner är sjuk, den andra 
partner ska hjälpa.

Den ena parten har mycket kunskap, 
den andra parten mindre kunskap.

Den ena parten är i behov av resurser, 
den andra partner kontrollerar tillgången 
till dessa resurser.

(Nortvedt & Grimmen, 2004)

Se dig själv som person och människa, 
inte bara som patient.

Se dig själv som oersättlig och en expert 
på dig själv, din situation och din 
diagnos.

Se dig själv som kapabel, kompetent 
och berättigad.

Hur motverka?Patientens underläge

(Ricoeur, 1990, Uggla Kristenssons)

Asymmetrin i vårdmötet
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Power posing
Vår kroppshållning påverkar kemin i 
vår hjärna och vårt självförtroende.
2 minuter ”power posing” innan ett 
viktigt möte kan förändra dess utgång.

Kolla denna TED-talk:
https://ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_langu
age_shapes_who_you_are?utm_source=tedcomsh
are&utm_medium=email&utm_campaign=tedsprea
d--b

https://ted.com/talks/amy_cuddy_your_body_language_shapes_who_you_are?utm_source=tedcomshare&utm_medium=email&utm_campaign=tedspread--b


Teater X



Va vi gjorde
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DAG 2 
Reflektion
Ulrika Vestin SKL om det 
nationella program området NPO
Information om Sällsynt stark och 
Gemensamt lärande
Twitterstorm
Hur skapar vi ringar på vattnet?
Slutrunda

Grattis 
Lisa!



Reflektioner dag 2 via Menti

TeaterX imponerar

Mycket gemensamt med andra.

Gemensamt att vården inte alltid har koll på diagnosen.

Vi-tillsammans

Mycket intressant och givande. Skulle behöva längre paus så 

man hinner med en promenad

Playbackteater landade inte helt rätt - det var som om 

berättelserna i sig var så starka att TeaterX inte kunde tillföra 

så mycket

Spännande att ta del av allas berättelser!

Längre pauser för vila och samtal.

Person- och patient-diskussionen och vikten av att välja rätt 

ord, vi-känslan, beröringspunkter i gruppen, lära av varandra -

värdefullt och intressant.

Tack Pontus!

Olika symptom, samma problem

Mer tid för umgänge

Vi vill få mer konkreta tips om att TA MAKT

Givande möte 

Imponerade av improvisationsförmågan hos teatergänget!



Reflektioner dag 2 via Menti
Teater x - wow!
Många nya idéer att ta med sig hem
Det är i pauserna det händer!
Höstmötet är ett fint sätt att välkomna nya föreningarGillar
Pontus pedagogiska ledning av den stora gruppen. Hans 
sätt att fånga upp och leda.
Intressanta och givande möten.
Många nya bekanta. Diagnoshäng till alla!!
En mycket bra moderator!
Önskar att vi kan konkretisera mera, om exempelvis makt!
Lite för intensivt 
Teatergänget berörde
Mycket hjälp med sponsorer
Olika men ändå lika
Vi kämpar med samma frågor!
Mer diagnoshäng föreningarna emellan: 
medlemsaktiviteter och opinionsbildning.
Parafraserar 70-talets gayrörelse;
"Vi är arga, inte snälla, vi är jävligt speciella!"
Luft i schemat!



Ulrika Vestin SKL om 
Nationella programområdet
”Det primära för de olika vårdgivarna blir att
klara sitt uppdrag, vilket leder till ”stuprörstänk”
och litet intresse att ta ansvar utanför det egna
avgränsade uppdraget. Genom att främja
samverkan mellan vårdgivarna kan vården bli
en helhet ”
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Skicks in via menti.se med koden 358649
Skriv upp dig på namnlistan för att få mer 

information

Start den 

21e november

Twitterstorm

Vår expertis om vårt
barn ignoreras i

kontakten med vården

utan diagnos 
får man 

ingen hjälp

ingen av det dussintal olika 
specialistenheter som snart 

var inkopplade var 
specialist på helheten

man är ganska
ensam

det är tröttsamt att
ständigt behöva upplysa
vården om hur det ena
hänger ihop med det 

andra



Exempel på Tweetstorminlägg



Vad vi tar med oss – Ringar på vattnet!
Tar med mig alla idéer kring hur vi tar makt. Styrkan i de små sakerna som kan göra stor skillnad.
Inspirerad till att starta ny förening. Fått en ny medlem till vår förening och idéer om hur vi kan få
pengar. Ska bli ännu mer ihärdig i att prata med makthavare. Att vi är så många. Inspiration,
energi och kontaktnät. Kul med olika sittningar och stående. Allas deltagande trotts fullt schema.
Alla möten. Intressen för nätverkssammanhang. Att få prata med alla. Känner mig stärkt som
person och att min åsikt är viktig. Kommer kämpa för att sprida information och göra skillnad. Kul
att så många nya var med. Tar med mig armband, Instagram och Twitter. Ska uppmana min
medlemmar att skaffa SIP. Många nya vänner. Ökad självkänsla. Positivt urblåst. Inspiration,
glädje och energi. Ska fortsätta kämpa för medicin. Huvudverk och osorterade anteckningar som
ska sorteras. Tacksamhet. Känns som att vi är många tillsammans som kan göra stor skillnad.
Ska samla mina förvirrade tankar i en artikel. Tar med mig frustration över att vi behöver kämpa
men också inspiration att gå hem till våra medlemmar. Känner mig stärkt. Träffa fantastiska och
drivna människor. Tänk att så många är engagerade. Trötthet och inspiration och engagemang.
Tar med mig iden om ID kort. Tack till alla. Inspiration, glädje och gemenskap. Ska få ihop en
dokumentation. Tar med mig alla känslor ffa som TeaterX speglade. Så kul att träffa så många.
Jag går hem stärkt som mamma. Mötet med alla fantastiska människor.


