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Social vård och omsorg Fokus på relationer

Lösningar istället för

aktiviteter och insatser

Administrativa processer

styr INTE 

primärprocessen

Buurtzorgweb- och square, 
kunskap, information, 

kommunikation

Organisationens team 

speglar närområdet

BUURTZORG QUICKSCAN
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Varför startades Buurtzorg?
• Fragmentering av vård, omvårdnad och prevention 

• Standardisering av vård/omvårdnads-aktiviteter

• Försämrad kvalitet / högre kostnader och felaktiga incitament: att leverera

mycket vård/omsorg till låg kostnad är lönsamt

• Förändring i demografi skapade stora kapacitetsproblem

• Ingen eller begränsad Information och kunskap gällande kostnad per klient

och utfall

• Klienter/patienter konfronteras med många olika vårdgivare (låg kontinuitet)

• Dålig arbetsmiljö

• Missnöjd personal
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Resultat 2007-2018

MEDARBETARETEAMS

Omsättning (MEUR)

Teams

2007:     1

2018: 965

Medarbetare

2007:          4

2018: 10.863

Omsättning (MEUR)

2007:     1

2018: 417
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CLIËNT                                                                                 

formella nätverk

informella nätverk

buurtzorgteam

Själv-ständiga/styrande klienter

Infrån ut | möjliggörande och adaptiv | nätverksskapande | stödjande | utöka | ersätta

ONION MODEL
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Buurtzorg (själv)organisering

• Optimal autonomi och ingen hiarki: FÖRTROENDE

• Stödjande och omtänksam kultur

• Reducera och minimera komplexitet (även genom ICT)

• ”Sunt furnuft” ledarskap

• Hög kompetens - 70% registrerade sjuksystrar 

• Maximalt 12 personer i ett team

• Teamet är ansvarig för hela processen

• Teamet är gemensamt ansvariga för resultatet 

• Beslut genom konsensus

• Informella nätverk är viktigare än formella organisatoriska strukturer
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• Patient/klient nöjdhet: 9

• Medarbetarnöjdhet: 9

• 5 gånger vald till bästa arbetsgivare i NL (större företag)

• Overhead 8%

• Myndigheterna i NL stimulerar andra att arbeta som Buurtzorg

• Upp till 40% sänkning av hem- sjuk/omvårdnads kostnader

• Aktiviteter pågår i över 30 länder för införandet av modellen

• Modellen sprider sig till andra sektorer/industrier

Resultat 2007-2018
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Buurtzorg Sverige

2011

3 inspirerade tjejer

0 klienter

Kontoret vid köksbordet

2020

+ 50 inspirerade tjejer & killar

+ 150  klienter

4 team med egna kontor
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Min erfarenhet med att ta modellen till Sverige

• “Onion” modellen utifrån klienters situation

• Holistiskt och lösningsinriktat arbetssätt

• Hög kontinuitet ger starka personliga relationer

• Arbeta lösningsinriktat är utmanande och utvecklande

• Tunn organisation är billigare

• Förtroende skapar ansvarstagande

• Otroligt potential hos medarbetare

Positiva erfarenheter ”Svenska” Utmaningar

• Fragmentering av vård samt införandet av NPM*

• “Svenska modellen” gör det svårt att “skala upp”

• Standardiserade aktiviteter och lägsta kostnad per 
tidsenhet. 

• Liten fokus på utfall, preventiva eller långsiktiga fördelar

• Liten frihet och eget utrymme inom professionen

• Hur jämkar man kollektivavtal med självstyre

• Regelverk är konstruerade i enlighet med traditionell
hiarkisk organisationsform

• Omvårdad är ett lågstatus yrke

* New Public Management
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Rekommenderade läsningar

Frederic Laloux:

‘Reinventing organizations’

Sharda Nandram: 

‘Organizational Innovation by Integrating 

Simplification’

Ben Wenting en Astrid Vermeer: ‘Self-

management, How it Does Work’
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KEEP IT
simple

© 2019 Buurtzorg International Holding BV - All Rights Reserved


