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Sammanfattning 

Vid uppföljning av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland visade sig att detta var dåligt känt 
bland hälso- och sjukvårdspersonal. Patienterna löpte därmed risk att bli utan nödvändiga insatser. En 
översyn och utveckling av Hälso- och sjukvårdsavtalet genomfördes. En av delprocesserna var att 
utveckla en tillämpningsanvisning som syftade till att konkretisera Hälso- och sjukvårdsavtalet.  

Förbättringsarbetet bestod i att ta fram patientfall, som syftade till att vara vägledande för samverkan 
kring patienter med behov av insatser både från vården i Västra Götalandsregionen och den kommunala 
hälso- och sjukvården. Syftet med studien är att beskriva och analysera professionellas erfarenheter av 
samverkan inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland.  
 
Som struktur för förbättringsarbetet används förbättringsmodellen med PGSA- hjulets fyra faser. Som 
metod har fokusgrupper i kombination med enkät använts. Kvalitativ innehållsanalys av 
fokusgruppintervjuerna genomfördes med deduktiv ansats från ramverk om samverkan. 
 
De vägledande patientfallen uppfattas av deltagarna som relevanta, verklighetsbaserade och att de ger 
vägledning för samverkan. Sjukhus och primärvård samverkar mer med kommunens hälso- och 
sjukvård än med varandra trots gemensamt huvudmannaskap. Samverkan sker främst pga. 
medarbetarnas motivation att underlätta, hjälpa eller stödja en patient. Dock när samverkansparten inte 
uppfyller ställda förväntningar så åberopar man avtal och överenskommelser.  
 
 
Nyckelord: Kvalitetsförbättring, samordning, samverkan, samarbete, patientfall 
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Summary 

Indicative patient cases and collaboration 
A qualitative study of the development of a new healthcare agreement 

 
The follow-up of the Health Care Agreement in Västra Götaland proved that it was poorly known among 
healthcare professionals. The patients thus risked of being without necessary care. An overview and 
development of the Healthcare Agreement was conducted. One of the sub processes was to develop an 
application manual aimed at concretizing the healthcare agreement. 
The improvement work consisted of developing patient cases aimed at guiding the interaction between 
patients in need of care both from Västra Götaland region and the municipality. The purpose of the study 
is to describe and analyze the professional experiences of collaboration in the health care sector in Västra 
Götaland. 
 
The improvement model with the four-phase PGSA wheel was used as a structure for improvement 
work. As methods, focus groups in combination with surveys have been used. Qualitative content 
analysis of the focus group interviews was conducted with a deductive approach from collaborative 
frameworks. 
 
The indicative patient cases are perceived by the participants as relevant, reality-based and that they 
provide guidance for collaboration. Hospitals and primary care cooperate more with the municipality's 
health care than with each other, despite common main organization. Collaboration occurs mainly 
because of Employee motivation to facilitate, assist or support a patient. However, when the partner 
does not meet expectations, they rely on treaties and agreements 
 

 
 
 

Keywords: Quality improvement, coordination, co-operation, collaboration, patient cases 
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Inledning 

Detta examensarbete består av två delar som är nära sammankopplade. 1) Ett förbättringsarbete utifrån 
behov att lyfta fram samverkan och fokus på individens perspektiv i det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet 
i Västra Götaland. Genom att använda metoder och tillvägagångssätt utifrån förbättringskunskap har 
en tillämpningsanvisning, TA, bestående av vägledande patientfall utvecklats. De vägledande 
patientfallen ska beskriva ansvar och samverkan i vanligt förekommande situationer i hälso- och 
sjukvården av patienter som har behov av insatser från båda huvudmännen, dvs kommunens och 
regionens hälso- och sjukvårdsverksamheter. 2) En studie som beskriver och analyserar professionellas 
erfarenheter av samverkan inom hälso- och sjukvård mellan verksamheter med olika huvudmän i Västra 
Götaland. Med professionella menas i den här studien den legitimerade personal och 
biståndshandläggare som arbetar patientnära i hälso- och sjukvårdsverksamheter inom kommunen 
eller regionen. Jag som är författare till examensarbetet har arbetat som processledare för framtagandet 
av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal mellan Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland. En delprocess i framtagandet av avtalet har varit att arbeta med nyss nämnda 
förbättringsarbete och studie. För studien har ett teoretiskt ramverk kring samverkan som utarbetats 
av Runo Axelsson och Susanna Bihari Axelsson (2006, 2013) använts. 

Bakgrund 
Hösten 2014 genomfördes en uppföljning av det dåvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland genom inhämtning av synpunkter från berörda verksamheter inom Västra Götalandsregionen, 
VGR och kommunerna i Västra Götaland. Resultatet presenterades för det politiska samrådsorganet, 
SRO, som beslutade om förlängning av dåvarande avtal för att ge utrymme för en översyn och utveckling 
av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Den gemensamma politiska viljeinriktningen som uttalades om 
förutsättningarna för översynen var att inga nya gränssnitt eller skatteväxlingar ska ske och att det nya 
avtalet ska utgå från inkomna synpunkter med ett tydligare fokus på patientnyttan och samverkan 
mellan huvudmännen.  
 
Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som reglerar ansvar, gränssnitt och samverkan mellan 
Västra Götalandsregionen, VGR och de 49 kommunerna i Västra Götaland (VästKom, 2016). Avtalet 
reglerar ansvarsfördelning och samverkan inom de områden där kommunen och VGR har ett delat 
hälso- och sjukvårdsansvar enligt hälso- och sjukvårdslagen § 3 och § 18 (1982:763). För patienter som 
får kommunal hälso- och sjukvård har parterna alltid ett delat ansvar genom att kommunen ansvarar 
för sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut medan landstinget ansvarar för läkarresurser och 
övriga kompetenser. Sedan 1992 har det varit möjligt för kommuner i Sverige att bedriva hemsjukvård 
genom en överenskommelse där landstinget överlåter skyldigheten att tillhandahålla hemsjukvård (lag 
1992:567). Samtliga län förutom Stockholms län har kommunaliserat hemsjukvården. Sedan 
regionbildningen 1999 har Västra Götalands kommuner även ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. 
 
Hemsjukvård definieras i Socialstyrelsens termbank som ”hälso- och sjukvård när den ges i patients 
bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden” (Socialstyrelsen, 2016). I Västra 
Götaland finns inga begränsningar utifrån ålder, diagnos eller funktionshinder utan det är patientens 
behov av hemsjukvård som avgör om vården ges i hemmet. Faktorer som är avgörande för beslut om 
kommunal hemsjukvård är att patienten har svårigheter att ta sig till mottagning och att behovet är över 
tid. Beslut om kommunal hemsjukvård ska föregås av vård- och omsorgsplanering där vårdgivarna är 
överens om ansvarsfördelning samt att nödvändigt informationsutbyte sker (VästKom, 2016).  
 
För översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet beslutade SRO att en särskild processorganisation med 
arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp och politisk styrgrupp skulle utarbeta förslag på nytt hälso- och 
sjukvårdsavtal. Arbetet påbörjades hösten 2015 och har pågått under hela 2016. Förslaget har 
genomgått synpunktsrunda, till alla kommuner i Västra Götaland och förvaltningar inom VGR, och 
justerats utifrån inkomna synpunkter. En delprocess i framtagandet av nytt Hälso- och sjukvårdsavtal 
var att ta fram en tillämpningsanvisning med tydligt patientperspektiv och fokus på det gemensamma 
ansvaret för patientens vård genom samverkan. Idéen med att ha en tillämpningsanvisning var att göra 
avtalet mer tillgängligt och konkret då tidigare avtal varit dåligt kända bland de som arbetar patientnära.  
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Samverkan  
Genom att hälso- och sjukvårdsavtalet inte reglerar ansvar på detaljnivå utan vill uppnå ett 
individbaserat förhållningssätt så finns ett behov av väl fungerande samverkan. En högkvalitativ 
hemsjukvård som är integrerad med socialtjänst tillsammans med ett gott samarbete med primärvård 
och slutenvård ger förutsättning för god vård för den enskilde samt samhällsekonomiska vinster 
(Samuelsson, Hausel Heldahl, & Folkesson, 2011:55). 
 
Begreppet samverkan används inte konsekvent inom litteraturen utan sammanblandas ofta med andra 
begrepp såsom samarbete och samordning (Huxman & Vangen, 2005). Socialstyrelsens termbank 
definierar samverkan som ”övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst 
syfte”(Socialstyrelsen, 2016). Ett annat sätt att försöka ringa in begreppet samverkan och dess 
närliggande begrepp samarbete och samordning är att samla dessa i den övergripande termen 
integrering eller integration i betydelsen att föra samman olika delar till en större helhet (Ahgren, 2007; 
Ahgren & Axelsson, 2005; Axelsson & Axelsson, 2006; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  Samverkan 
som fenomen är inte något som bara existerat ett par decennier utan har förekommit lika länge som 
välfärdsstaten funnits (Danermark & Kullberg, 1999). Det som däremot förtydligats senaste 20 åren är 
att samverkan inte är något de olika aktörerna inom välfärden kan välja bort. Idag är det ömsesidiga 
beroendet mellan de olika aktörerna i samhället så sammanflätat att samverkan måste ses som en 
nödvändig arbetsform (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  Därför har även socialstyrelsen understrukit 
vikten av samverkan för att säkra kvaliteten på insatser som ges inom socialtjänsten och verksamhet 
enligt LSS och för att förebygga vårdskador i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9) 
 
På grund av det ökande behovet av samverkan har forskningen om samverkan inom välfärdssystemet 
ökat expansivt både internationellt och i Sverige. Internationellt bedrivs forskning inom samverkan i 
USA, Canada, Australien, Nederländerna, Storbritannien och de nordiska länderna (B. Ahgren & 
Axelsson, 2011; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). En internationell översikt av området visade att 
bristande samverkan resulterar i dålig kvalitet, otrygghet för patienterna och höga kostnader (Øvretveit, 
2011). Hälso- och sjukvårdens utveckling internationellt såväl som i Sverige har lett till ökad 
specialisering. Ett tungt vägande skäl till att förbättra samverkan springer ur denna ökade specialisering. 
Ju mer specialiserad vård desto fler aktörer och desto mer fragmentiserad tenderar vården att bli. För 
en multisjuk person kan det innebära många olika vårdkontakter från kommunens hemsjukvård, 
vårdcentralen och olika specialistmottagningar. Det finns också ekonomiska incitament där varje aktör 
har sina resurser vilket leder till att man slår vakt om dessa och sluter sig mot omvärlden. Det kan 
innebära att det inte finns avsatta resurser för samverkan. Istället är många avtal och ersättnings-system 
utformade på så sätt att samverkan motverkas, ”man gör det man får betalt för”(Krohwinkel Karlsson & 
Winberg, 2012). Detta trots att resultatet för patientens vård är beroende av de enskilda aktörerna men 
också av hur dessa interagerar med varandra. Detta drabbar särskilt de som har behov av vård pga. flera 
diagnoser (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Åhgren, 2003; Øvretveit, 2011). I Sverige har studier av 
patientfall inom gruppen mest sjuka äldre påvisat stora brister i kontinuitet och sammanhållen vård och 
omsorg. För dessa patienter har det fragmentiserande omhändertagandet skapat otrygghet vilket leder 
till ökad vård- och omsorgskonsumtion hos både kommunal och landstings/regional vård- och 
omsorgsverksamhet (Stiernstedt, 2016:2; Åhgren, 2003).  
 
Det finns också framgångsrika exempel på samverkan i Sverige. Ett exempel som fått nationell 
uppmärksamhet är samverkansprojektet ”Mobil närvård” från västra Skaraborg i Västra Götaland. I 
detta projekt har den regionala specialistsjukvården, primärvården och den kommunala hälso- och 
sjukvården utformat ett framgångsrikt hemsjukvårdskoncept för de mest sjuka äldre (Lifvergren & 
Docherty, 2009; Lifvergren, Docherty, & Shani, 2011). 
 
Vilka är då de faktorer som underlättar eller förbättrar samverkan? En avgörande faktor är att de som 
arbetar närmast patienterna ser behovet av samverkan och förstår att de är del av ett större system och 
att de som utför olika insatser för patienten vet om varandra så att patienten kan uppleva vården som 
en välfungerande helhet. För att initiativ för ökad samverkan ska lyckas behöver engagemang finnas 
både i ledning och bland medarbetare. Medarbetare behöver ta kontakt med varandra och föra över 
kunskap samt information och ledningen behöver involveras för att möjliggöra kontaktytor mellan 
vårdgivarna. Kontaktytorna kan bestå av digitala redskap såsom delade journal- och 
vårdplaneringssystem samt fysiska möten såsom vård- och omsorgsplaneringsmöten. Andra 
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framgångsfaktorer är gemensamma lokaler, gemensamma ekonomiska resurser, ledning i samverkan 
och utbildning (Øvretveit, 2011). 
 
Eftersom Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland är ett samverkansavtal har intresset för vad som 
får samverkan att bli bra respektive mindre bra väckts under processen. I arbetet med att ta fram ett 
nytt Hälso- och sjukvårdsavtal har jag som procesledare fått ta del av många skilda erfarenheter av hur 
samverkan mellan huvudmännen fungerar. Utifrån dessa erfarenheter verkar samverkan fungera bättre 
på vissa orter jämfört med andra. Detta kan ha flera tänkbara orsaker. En orsak kan vara olika 
förutsättningar att bedriva samverkan i större respektive mindre orter. Den större orten har fler aktörer 
att samverka med än den mindre orten vilket leder till att det blir svårare att planera vården när fler 
aktörer är inblandade (Stiernstedt, 2016:2). En annan förklaring är ledningens roll i att stödja och 
uppmuntra samverkan som i sin tur medför om gemensamma avtal och rutiner är kända och efterlevda. 
Dessutom finns kulturella skillnader som både kan vara hinder och framgångsfaktorer beroende på hur 
skillnaderna hanteras. Kan man byta perspektiv så kan de kulturella skillnaderna berika och t.o.m. 
främja samverkan enligt flera studier (Bihari Axelsson & Axelsson 2013).  
 
I de samtal om samverkan jag som processledare haft med de som arbetar patientnära uttrycks ofta olika 
bilder av samverkansbegreppet. För en del är det ett begrepp som beskriver vad ledningen gör. De 
beskriver samverkan som något som sker ”där uppe” som gemensamma avtal och riktlinjer eller det 
gemensamma IT-stödet för vårdplanering, SAMSA. För andra verkar det mer handla om vilka kontakter 
man tar med vårdgrannarna. Möjligen kan en sådan begreppsförvirring försvåra samverkan när vi har 
olika innehåll i själva begreppet samverkan. Vi kanske ”talar förbi varandra” eller har motsägelsefulla 
förväntningar på varandra. På samma sätt kan kanske innebörden i samverkansbegreppet ha betydelse 
vid utformningen av avtal och överenskommelser. 

Lokalt problem 
I samband med att det dåvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet skulle revideras inhämtades som tidigare 
nämnts synpunkter från vårdgivarna hösten 2014. Exempel på synpunkter som inhämtades var att:  

Patienter kommer hem utan vårdplanering med stora behov. 

Det var oklart om ansvar för insatser som behövde göras inför hemgång efter sjukhusvård. 

Patienter drabbas av onödig väntan på insatser. 

Brister i följsamhet till gemensamma rutiner innebär risker för patienterna. 

Andra synpunkter som lyftes var att det dåvarande Hälso- och sjukvårdsavtalet var dåligt känt av de som 
arbetar patientnära och ofta även av deras chefer. Även där avtalet varit känt har inte själva 
andemeningen med avtalet tillämpats dvs att agera utifrån det gemensamma ansvaret för patienten så 
att ingen patient ska ”falla mellan stolarna”. Patienterna löper därmed risk att bli utan nödvändiga 
insatser.  

Att Hälso-och sjukvårdsavtalet är dåligt känt är naturligtvis inte enda hindret för samverkan. Som 
nämnts tidigare finns andra tänkbara hinder. Vilka hinder som finns för samverkan har inte undersökts 
i Västra Götaland. Främjande faktorer för samverkan har inte heller studerats även om goda exempel 
på fungerande samverkan finns som exempelvis ”Mobil närvård” (Lifvergren et al., 2011)  som tidigare 
nämnts. 

Förbättringsarbetet som studeras här bestod i att ta fram en tillämpningsanvisning och syftade till att 
konkretisera och exemplifiera Hälso- och sjukvårdsavtalet för bättre samverkan kring patienter med 
behov av insatser från båda huvudmän. Genom att avtalet inte detaljreglerar ansvaret utan vill uppnå 
ett individanpassat förhållningssätt med kriterier för hemsjukvård som speglas av formuleringarna 
”behov av hemsjukvård över tid” och ”att ta sig till mottagning utan större svårigheter ”, så finns risk att 
det kan bli olika tolkningar. Vad innebär det att patienten behöver hemsjukvård sammanhängande över 
tid? Innebär det 3 veckor, tre månader eller ännu längre. Vad innebär att ta sig till mottagning utan 
större svårigheter? Betyder det att patienten tycker det är besvärligt eller att patienten blir helt fysiskt 
eller psykiskt utmattad av ansträngningen i att ta sig till en mottagning?  Många av de kliniskt 
verksamma uppger att avtalet fungerar bra så länge man har ett bra samarbete och samverkan mellan 
huvudmännen. I de fall och på de platser där samverkan inte fungerar så bra efterfrågas tydliga 
ansvarsgränser.  
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Tillämpningsanvisning/ Vägledande patientfall 
Tillämpningsanvisningar till avtal, regelverk och liknande används inom en rad olika områden. Som 
exempel kan nämnas den nationella informationsstrukturen (Socialstyrelsen, 2015) samt Västra 
Götalands tillämpningsanvisningar för valfrihet inom vården (VästraGötalandsregionen, 2013). 
Exemplifierande fall eller så kallad casemetodik är en etablerad metod inom juridik och ekonomi sedan 
flera decennier och har blivit en allt mer vanlig pedagogisk metod även inom medicinsk utbildning 
(Bowe, Voss, & Thomas Aretz, 2009; Tarnvik, 2002). Patientfall är användbart genom att de levandegör 
teoretiska beskrivningar och exemplifierar tänkbara situationer (Bowe et al., 2009). En svaghet med 
metoden är att det inte är möjligt att beskriva alla tänkbara scenarier och att även om ett patientfall är 
tydligt beskrivet så finns alltid aspekter som inte låter sig beskrivas.  
 
Vägledande patientfall som tillämpningsanvisning i samband med avtal som reglerar ansvar för 
hemsjukvård har även utarbetats i region Halland, Sörmland och region Dalarna (Dalarna, 2015; 
Halland, 2015; Sörmland, 2015). Till Sörmlands hälso- och sjukvårdsavtal finns av huvudmännen 
gemensamt framtagna vägledande patientfall samt en beskrivande process som stöd för personal i 
avgörandet om patienten ska ha kommunal hemsjukvård eller inte. De vägledande patientfall som tagits 
fram där är väl beskrivna och har inspirerat framställningen av de patientfall som ingår i Västra 
Götalands tillämpningsanvisning. Själva vägledningen är dock inte tillämplig i Västra Götaland eftersom 
Sörmlands avtal skiljer sig på många sätt och är annorlunda konstruerat. Till exempel har kommunen 
ansvar för att utföra all vård som sker i hemmet undantaget läkarvård och specialistvård (Sörmland, 
2015) medan i Västra Götaland gäller endast att hemsjukvård som är sammanhängande över tid utförs 
av kommunen (dock inte läkarvård). Insatser av tillfällig karaktär som t.ex. enstaka hembesök är Västra 
Götalandsregionens ansvar. 
 
I Halland och Dalarna har huvudmännen i samarbete tagit fram ett dokument för att förtydliga hälso- 
och sjukvårdsavtalet. Dokumenten innehåller förtydligande av avtalstexter och ansvarsfördelning och 
det finns även där vägledande patientfall som belyser ansvarsfördelningen i olika situationer. Även dessa 
avtal skiljer sig i ansvarsfördelning och upplägg och är anpassade efter det gränssnitt som gäller i de 
länen (Dalarna, 2015; Halland, 2015). 
 
En tillämpningsanvisning kan ha flera syften. Den kan exempelvis vara undervisande, gränsdragande 
eller vägledande för att nämna några. I detta förbättringsarbete har hela tiden fokus på förbättrad 
samverkan funnits med som bärande element. Denna ansats formuleras i syftet nedan. 
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Syfte för förbättringsarbetet och 
studien 

Syfte för förbättringsarbetet 
Övergripande syfte 
Det övergripande syftet var att bidra till förbättrad samverkan för att patienterna i Västra Götaland ska 
få en god och sammanhållen vård och omsorg. 
 
Specifikt syfte 
Förbättringsarbetet bestod i att ta fram patientfall, som syftade till att vara vägledande för samverkan 
kring patienter med behov av insatser både från vården i Västra Götalandsregionen och den kommunala 
hemsjukvården. 
   

Syfte för studien 
Eftersom förbättringsarbetet avsåg att förbättra samverkan inriktades studien på att undersöka de 
professionellas uppfattning om hur samverkan fungerar mellan huvudmännen. Som underlag för detta 
användes ett ramverk av Axelsson och Bihari Axelsson (2006). 
Syftet med studien var att beskriva och analysera professionellas1 erfarenheter av samverkan inom 
hälso- och sjukvård mellan huvudmännen i Västra Götaland.  
 
Forskningsfrågor:  

- Vad innebär samverkan för deltagarna? 

- Hur går samverkan till? 

- Vad hindrar respektive främjar samverkan/ integration? 

- Vilka är drivkrafterna bakom samverkan? 

 
  

                                                             
1 Med professionella menas legitimerad personal som arbetar patientnära i regionens och kommunens hälso- och 

sjukvårdsverksamheter samt biståndshandläggare eftersom denna har en nyckelroll i samverkan kring vårdplanering. 
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Metod och studiemiljö 

Under detta avsnitt redovisas metod för genomförande av förbättringsarbetet samt metod för studien 
av förbättringsarbetet.  

Metoder för förbättringsarbetet och studien 
Eftersom metoderna för förbättringsarbetet och studien var sammanflätade beskrivs de här 
tillsammans. Där något skiljer sig åt beskrivs det specifikt.  

Studiemiljö och organisation 
Kontexten är inom ramen för vårdsamverkan i Västra Götaland (se figur 1). Västra Götaland består av 
49 kommuner som vardera har en organisation för att utföra hälso- och sjukvård för de patienter som 
omfattas av hälso- och sjukvårdsavtalet. Västra Götalandsregionen ansvarar för all hälso- och sjukvård 
undantaget det som kommunerna utför. Läkarvård utförs alltid av Västra Götalandsregionen, även för 
de patienter som har kommunal hälso- och sjukvård.  
 
Förbättringsarbetet var en av delprocesserna i framtagandet av ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i 
Västra Götaland. Huvudansvariga för processen med framtagande av nytt hälso- och sjukvårdsavtal var 
en politisk styrgrupp bestående av fem regionråd och fem kommunalråd. Under den politiska ledningen 
fanns en operativ styrgrupp bestående av 12 tjänstemän med ledande befattningar i regionen och 
kommunerna. Dessa hade i sin tur utsett två processledare varav en representerade Västra 
Götalandsregionen och jag som genom VästKom representerade de 49 kommunerna. VästKom är 
västsvenska kommunalförbundens samorganisation, en sammanslutning som arbetar på uppdrag av de 
fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. VästKom företräder och samordnar de 49 kommunernas 
intressen på regional nivå tillsammans med kommunalförbunden (VästKom, 2016). 
Förbättringsarbetet var väl förankrat genom att det fanns med i uppdragshandlingen för 
avtalsprocessen. Det kommunicerades sedan med politiska styrgruppen, operativa ledningsgruppen, 
chefer och medarbetare samt övriga intressenter under avtalsprocessen.  
 

Författarens roll  
Mitt övergripande uppdrag var att fungera som projektledare för framtagande av ett nytt Hälso- och 
sjukvårdsavtal med tillhörande tillämpningsanvisning, TA. Min roll som projektledare kan beskrivas i 
enlighet med Tonnquists (2014) definition av projektledare, dvs att planera och organisera projektet och 
att se till att projektets mål nås. Dessutom är projektledarens uppgift att vara ”motor” för projektet 
genom att kommunicera, engagera och motivera övriga i projektgruppen och arbetsgruppen (Tonnquist, 
2014). I mina arbetsuppgifter med TA ingick också att arbeta med texter, ta fram material, färdigställa 
och bearbeta enkäter samt planera och genomföra fokusgrupper. 
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Figur 1: Organisationsskiss för projektorganisationen. Till höger i figuren (blått) är 
projektorganisationen. Till vänster (grönt) är en beskrivning av hur samverkan är organiserad i Västra 
Götaland. I denna bild tydliggörs att det finns flera nivåer inom samverkan.  
 
Projektorganisation (Figur 1) 
Projektgruppen för att ta fram TA var förutom mig, regionens processledare och en kommunikatör. 
Regionens processledare var min jämbördiga samarbetspartner i hela avtalsprocessen och var 
involverad i denna delprocess genom att planera och vara bollplank med särskilt fokus på att 
patientfallen stämmer överens med Hälso- och sjukvårdsavtalet. Eftersom det var ett projekt med 
många intressenter har vi haft en kommunikatör, med uppgift att arbeta med formen och uttrycket i 
materialet. Kommunikatören har också varit behjälplig i att ta fram en kommunikationsplan (Bilaga A) 
för hela processen, dvs både för framtagandet av avtalet såväl som TA. En kommunikationsplan har som 
syfte att ta fram kommunikationsmål för olika intressenter (Tonnquist, 2014).  
 
Projektägare var den operativa ledningsgruppen för hälso- och sjukvårdsavtalet. Deras uppgift var att 
se till att projektet hade ett tillräckligt tydligt uppdrag och bevaka att den politiska viljeinriktningen 
omhändertogs som ett självklart fokus i avtalet. En särskild partsgemensam arbetsgrupp har arbetat 
med tillämpning av Hälso- och sjukvårdsavtalet. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram råmaterialet till 
TA, dvs.  förslag på patientfall som ska illustrera patientscenarier där det är svårt att avgöra ansvar och 
tillvägagångssätt.  

Förbättringsarbetets genomförande 
Förbättringskunskap (Nelson, Batalden, & Godfrey, 2007) utgjorde ram för att systematiskt planera och 
genomföra arbetet med TA så att denna skulle bidra till en förbättring av samverkan jämfört med 
tidigare avtalsperioder. Förbättringskunskap består av teorier, verktyg och metoder som används för att 
utveckla verksamheter genom att aktivt arbeta med ständiga förändringar för att uppnå varaktiga 
förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2007). Två grundläggande principer för all förbättring är att veta vad 
som behöver förbättras och att få feedback på om interventionen ger önskat resultat (Langley, 2009). 
 
I förbättringsmetoden ingår att göra baslinjemätning för att ha ett utgångsvärde. Som baslinjemätning 
används de inhämtade synpunkterna på avtalet från 2014–2015. Synpunkterna inhämtades via 
socialchefnätverken och MAS-nätverken i Västra Götaland samt via linjeorganisationen i Västra 
Götalandsregionen. Dessa hade i sin tur inhämtat synpunkter från medarbetare i respektive 
organisation. Dessa synpunkter beskrev hur samverkan fungerade med rådande avtal utifrån de 
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professionellas perspektiv. Ett annat sätt att beskriva baslinje skulle kunna ha varit utifrån 
avvikelsehantering. Dessvärre fanns inget enhetligt sätt att hantera avvikelser i Västra Götaland och det 
fanns inga tillgängliga sammanställningar. Att systematiskt omhänderta avvikelser är ett 
förbättringsområde under nästa avtalsperiod. Det fanns heller inget material som beskrev patienternas 
upplevelse av hur huvudmännen samverkade och vilken inverkan det i så fall skulle ha haft på deras 
vård och omsorg. 
 
Som struktur för förbättringsarbetet användes 
Nolans förbättringsmodell (figur 2) med PGSA- 
hjulets fyra dimensioner  (Bergman & Klefsjö, 2007; 
Nelson et al., 2007). Metoden innebär att i flera steg 
utveckla ett förbättringsarbete i stegen Planera, 
Göra, Studera och Agera. Detta upprepades flera 
gånger enligt principen om PGSA- hjulet (Langley, 
2009; Nelson et al., 2007).  
 
Applicerat på detta förbättringsarbete har det 
inneburit tre PGSA -cykler som genomfördes under 
tredje och fjärde kvartalet under 2016 samt 1: a 
kvartalet 2017.  
 
 

Enkät för förbättringsarbetet 
Som metoder för att ta reda på om interventionen var en förbättring användes en kombination av 
fokusgruppintervjuer och enkät. Före varje fokusgrupptillfälle fick deltagarna i fokusgrupperna besvara 
en enkät (Bilaga B). Enkäten skickades ut en vecka innan fokusgrupptillfället som en webenkät. Syftet 
med enkäteten var tvåfaldigt:  
1) Att förbereda deltagarna genom att be dem sätta sig in i materialet innan fokusgruppsamtalet. 
Eftersom jag ville få ut så mycket som möjligt av fokusgrupptillfällena var det viktigt att deltagarna hade 
satt sig in ordentligt i de vägledande patientfallen och analyserat styrkor och svagheter med dessa.  
2) Det andra syftet var att fånga deltagarnas spontana reaktion på patientfallen innan man eventuellt 
påverkas av övriga deltagare i grupperna. Det gav dessutom en möjlighet att få ett kvantitativt mätvärde 
på de vägledande patientfallen.  
 
Enkäten gav dessutom möjlighet att hämta in synpunkter från en referensgrupp för att se hur fler 
personer med delvis annat perspektiv uppfattade patientfallen. Referensgruppen som gavs möjlighet att 
lämna synpunkter var projektets operativa ledningsgrupp. Denna grupp valdes för att de är sakkunniga 
i hälso- och sjukvård, väl insatta i Hälso- och sjukvårdsavtalet samt att flera i sin yrkesutövning som chef 
eller ledare många gånger konsulterats i svåra ärenden.  
 
Frågorna i enkäten handlade om hur patientfallen uppfattades. Vi ville undersöka om deltagarna 
uppfattade patientfallen som relevanta och om de tyckte att patientfallen gav vägledning samt huruvida 
de ansåg att patientfallen förtydligade avtalet. 

Fokusgruppintervjuer 
För att få en djupare beskrivning än vad en enkät kan ge av deltagarnas perspektiv valde jag att använda 
fokusgrupper. Metoden valdes eftersom den interaktion som sker mellan deltagarna i en fokusgrupp ger 
en djup och bred beskrivning av frågeområdet (Krueger & Casey, 2015). Fokusgrupperna användes 
också i studien av förbättringsarbetet. Fokusgrupperna har alltså haft två perspektiv:  
1). Att samla in feedback på förbättringsarbetet. 
2) Att i studien beskriva professionellas erfarenheter av samverkan inom hälso- och sjukvård mellan 
huvudmännen i Västra Götaland. 
 
 
För att enligt Nolans (Figur 2) förbättringsmodell (Nelson et al., 2007) ta reda på om förändringen 
medförde en förbättring valde vi att engagera den patientnära personalen som deltagare i 
fokusgrupperna från båda huvudmän i att ge sin syn och uppfattning på de vägledande patientfallen. 
Eftersom Västra Götaland består av landsbygd, mindre och mellanstora orter samt storstad, bör även 
fokusgrupperna representera detta. Storstaden Göteborg är pga. av sin storlek en mycket viktig 

Figur 2: Nolans förbättringsmodell. 
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intressent och därför ansåg vi att en fokusgrupp borde ha koppling dit och att en liten eller mellanstor 
kommun kunde representera den mindre orten och landsbygd. Eftersom min tjänst utgick från 
Lidköping valdes denna kommun av bekvämlighetsskäl. På båda dessa orter fanns också upparbetade 
kanaler som kunde användas vid rekrytering av deltagare. Inbjudan att delta gick ut via mail i befintliga 
nätverk i Lidköping respektive Göteborg. 
 
 
Urval 
Inklusionskriterium för fokusgrupperna var att personerna skulle vara verksamma inom kliniskt arbete 
inom Västra Götalandsregionen eller kommunernas hälso- och sjukvård. Enligt Krueger (2015) är 4 till 
10 personer lämpligt för fokusgrupp. 10 personer erbjöds att delta i respektive fokusgrupp. Anledningen 
till att jag valde ett högre antal var att ett visst frånfall kan förväntas. Inbjudna att delta var 
vårdplaneringssjuksköterska och rehabpersonal (dvs antingen arbetsterapeut eller fysioterapeut) från 
sjukhus, läkare och sjuksköterska från vårdcentral, rehabpersonal från rehabmottagning samt 
distriktssköterska, rehabpersonal och biståndshandläggare från kommunen. 
 
Genomförande av fokusgrupptillfällen 
Totalt genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupperna genomfördes i två etapper med ett 
fokusgrupptillfälle i vardera staden per omgång. De två etapperna genomfördes med ca en och halv 
månads mellanrum för att få tid att bearbeta materialet.  Fokusgrupperna genomfördes på neutral plats, 
dvs. inte på någon av deltagarnas arbetsplatser och pågick ca två timmar per tillfälle. Det var något fler 
deltagare första omgången: 8 deltagare i Lidköping och 8 deltagare i Göteborg. Andra omgången deltog 
6 personer i Lidköping och 7 i Göteborg. Min egen roll var att vara moderator och vid två av tillfällena 
deltog projektets kommunikatör som observatör. 
 
Upplägget på fokusgrupperna hade två delar:  
1). Att genom samtal om patientfallen ett i taget ge återkoppling på förbättringsarbetet. På vilket sätt 
stämde patientfallen med deras verklighet? Vad var otydligt? Vad gav vägledning?  
2) Att för studien samtala om samverkan kring patientfallen och generellt om samverkan inom hälso- 
och sjukvården i Västra Götaland. Hur går samverkan till? Vad gör ni när ni samverkar? Hur fungerar 
samverkan? Vad hindrar och vad underlättar? Vid första omgången togs mer tid till första delen och vid 
andra omgången då patientfallen hade reviderats efter deras synpunkter från 1: a omgången tog den 
andra delen mer tid i båda grupperna. Vid samtliga tillfällen användes en semistrukturerad 
samtalsguide som stöd för moderatorn (se bilaga C). 

Bearbetning av fokusgruppsintervju för förbättringsarbetet och studien 
Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Delar av intervjun som handlar om feedback på 
patientfallen har inte transkriberats ordagrant. Feedback på patientfallen ha istället ordnats i en tabell 
och sen använts för att redigera patientfallen. De avsnitt och delar som handlar om samverkan har 
transkriberats ordagrant. Det transkriberade materialet har sedan bearbetats genom att kategoriseras 
och kodas i gemensamma enheter för att kartlägga trender och mönster enligt principerna för kvalitativ 
innehållsanalys (Wibeck, 2010). Kvalitativ innehålls analys utgör ett samlingsbegrepp för flera olika 
metoder att genomföra kvalitativ bearbetning av insamlade textdata (Burnard, Gill, Stewart, Treasure, 
& Chadwick, 2008; Hsieh & Shannon, 2005). Hsieh & Shannon (2005) beskriver tre olika 
huvudinriktningar av kvalitativ innehållsanalys. Den inriktning som jag använt har en mer deduktiv 
ansats genom att utifrån tidigare forskning eller ramverk fokusera forskningsfrågorna i en viss riktning. 
Detta benämns riktad innehållsanalys (directed content analysis). Ett sådant angreppssätt kan vara 
användbart när man vill validera eller konceptuellt utöka ett existerande ramverk (Hsieh & Shannon, 
2005).  
 
Ramverk för innehållsanalys 
I denna studie har jag valt att utgå från Axelsson & Bihari Axelssons (2006, 2013) modell/ ramverk för 
samverkan. Jag har valt denna modell för att det har gett mig verktyg för att beskriva samverkan genom 
att den utgår utifrån samlingsbegreppet integration. Att integrera betyder att sammanföra olika delar 
till en helhet. I begreppet integration ryms de olika benämningar som många gånger används synonymt 
såsom samordning, samarbete och samverkan. Modellen är en ansats att ordna begreppen och 
diversifiera begreppens innehåll. Enligt denna modell uppstår behovet av integration av olika 
verksamheter som en följd av specialisering eller differentiering. Med differentiering menas uppdelning 
av ansvar i olika verksamhetsområden för att hantera och organisera ett visst uppdrag. Ju mer 
specialiserad vården blir, desto fler aktörer blir inblandade vilket skapar ett behov av att integrera 
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verksamheter. Utan integrering riskerar vården att bli fragmentiserad. Det finns ingen som håller ihop 
helheten. Verksamheter kan integreras på olika sätt, antingen interprofessionellt, interorganisatoriskt 
eller intersektoriellt. Samtliga dessa integrationsformer handlar om att integrera över olika givna 
gränser. Interprofessionellt handlar om att överskrida professionella gränser såsom i 
multiprofessionella team. Interorganisatoriskt handlar om att överskrida organisatoriska gränser inom 
samma sektor såsom mellan kommun och landsting medan intersektoriellt är att överskrida sektoriella 
gränser såsom mellan försäkringskassan och socialtjänsten  (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Graden 
av integration avgör om samverkan uppnås (se figur 3). Med vertikal integration menas den integration 
som uppnås genom lagstiftning, beslut eller avtal som sker på en hierarkisk hög nivå inom 
organisationer. Med horisontell integration menas den integration som sker i nätverk genom frivilliga 
kontakter och kommunikation mellan olika aktörer (Axelsson & Axelsson, 2006; Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2013). 
 
 

Vertikal integration 

 

 

                 

  

 

Horisontell integration 

Figur 3: Bilden beskriver integration utifrån två axlar som benämn vertikal integration och horisontell 
integration.  

 
De fyra kategorierna av integration enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2006): 

- Konkurrens: En låg grad av integration både vertikalt och horisontellt ger minimalt med 

integration. Detta avspeglar sig i exempelvis en marknad. Där sker minimalt med utbyte 

eftersom var och en ”håller på sitt”. 

- Samordning: En hög grad av vertikal integration och en låg grad av horisontell integration 

innebär att verksamheterna har beslutat att integreras exempelvis genom ett formellt avtal. 

Dessa beslut fattas i hierarkiska organisationer på en hög nivå i organisationen. 

- Samarbete: En hög grad av horisontell integration och en låg grad av vertikal integration sker 

exempelvis i nätverk. Detta bygger på individers vilja att samarbeta i arbetsgrupper eller team 

kring en patient. 

- Samverkan: En hög grad av både vertikal och horisontell integration. Beskriver en komplex form 

av integrering som baseras på hierarkisk styrning och samordning mellan verksamheter med 

olika huvudmän i kombination med frivilligt nätverksarbete med gemensamt syfte. 

Kodningen av det insamlade intervjumaterialet från fokusgrupperna utgick sedan från de ovanstående 
fyra kategorierna; Konkurrens, Samordning, Samarbete och Samverkan. Analys av det kodade 
materialet gjordes med avseende på nedanstående forskningsfrågor: 

- Vad innebär samverkan och de närliggande begreppen samarbete och samordning för 

deltagarna? 

- Vilken typ av samverkan/integration beskriver deltagarna? 

- Hur går det till? 

- Vad hindrar respektive främjar samverkan/ integration? 

 

Samordning Samverkan 

Konkurrens  Samarbete 



14 
 

Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådets fyra krav för god forskningsetik för att skydda individer som deltar i forskning är 
följande(Vetenskapsrådet, 2002): 

- Informationskrav 

- Samtyckeskrav 

- Konfidentialitetskrav 

- Nyttjandekrav 

Samtliga deltagare i förbättringsarbetet och studien har fått skriftlig och muntlig information om 
arbetet. I denna information framkom att det var frivilligt att delta och att inga personuppgifter vare sig 
om personal eller patienter ska kunna identifieras. I informationen poängterades också att det inspelade 
materialet kommer att förstöras efter transkription och att det i det bearbetade materialet inte ska gå 
att identifiera vem som sagt vad. Materialet kommer bara användas inom detta förbättringsarbete 
respektive studie och ska inte spridas utöver det. 
 
En etisk egengranskning har genomförts och eftersom inga patienter deltar i studien samt att arbetet 
följer de riktlinjer som finns för god forskningsetik föreligger inga skäl för granskning av 
etikprövningsnämnden. 
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Resultat 

 

Resultat för förbättringsarbetet respektive studien redovisas var för sig även om 
fokusgruppsintervjuerna som genomfördes utgjorde underlag både till förbättringsarbetet och studien. 
Som tidigare nämnt användes dessa för att ge återkoppling på de vägledande patientfallen inom 
förbättringsarbetet och för att i studien beskriva de professionellas erfarenheter av samverkan. 

Resultat förbättringsarbetet 
 

PGSA 1 
Planera: Initialt planerade projektgruppen hur förbättringsarbetet skulle genomföras. Projektgruppen 
fördelade arbetsuppgifter och satte milstolpar för delmål (se bilaga D). Projektgruppen planerade in 
datum för träffar med fokusgrupper. En i Göteborg och en i Lidköping.  
 
Göra: Exempel, scenarier och situationer som upplevts problematiska och där medarbetare behövt stöd 
för att avgöra hur de ska agera hade tagits fram i den tidigare nämnda arbetsgruppen. Utifrån detta 
material sammanställde jag beskrivningar på ett antal vägledande patientfall. Projektgruppen 
inventerade problemområden genom att använda fiskbensanalys och matchade patientfall inom de 
identifierade problemområdena. Deltagare till fokusgrupperna rekryterades via nätverk i Göteborg och 
Lidköping. Informationsmail skickades ut till deltagarna i fokusgrupperna (se bilaga E). En 
halvstrukturerad frågemall där varje patientfall diskuteras var för sig användes till 
fokusgruppsintervjuerna (Bilaga C).  
 
Enkät (Bilaga B) framställdes och skickades tillsammans med de vägledande patientfallen till 
fokusgruppsdeltagarna på förhand att besvara individuellt, en vecka innan fokusgruppträffen.  

Fokusgruppträff i Lidköping och i Göteborg genomfördes och samtalen spelades in med hjälp av 
mobiltelefon.  
 
Studera: Materialet från enkäten och de båda fokusgrupperna sammanställdes och analyserades. 
Redan i första enkätomgången tyckte deltagarna att patientfallen var relevanta. De ansåg att 
patientfallen kändes autentiska och att det fanns en ”igenkänning”. Men även om deltagarna tyckte att 
materialet som helhet var bra fanns en större spridning i synpunkterna om de enskilda patientfallen. 
Deltagarna reagerade på att SIP, samordnad individuell plan var med i nästan varje patientfall. De tyckte 
att det var en överanvändning av SIP:en som riskerade att urvattna denna och tappa betydelse när 
SIP:en behövs för mer komplicerade situationer. Deltagarna tyckte också att det var för lite 
rehabperspektiv i patientfallen (bara ett av de sju patientfallen där rehabilitering omnämndes). De 
saknade också ett exempel med höftfraktur som de menade var alltför vanligt för att utelämna. 
Dessutom råder det ofta olika meningar om ansvarsfördelningen kring patienter med höftfraktur enligt 
deltagarna. Vidare hade också några deltagare synpunkter på att barnfallet var för speciellt och ovanligt. 
Det fanns också en hel del synpunkter kring detaljerna i patientfallen. 
 

Agera: Patientfallen reviderades. Användningen av SIP begränsades till tre av de sju patientfallen. Ett 

åttonde patientfall som handlade om höftfraktur tillkom. I detta patientfall fanns en passage om 

rehabilitering. Vi lyfte även in rehabinslag i två av de tidigare patientfallen vilket innebar att fyra av de 

åtta patientfallen fick rehabinslag. Dessutom ändrades en mängd olika detaljer. 
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PGSA 2  
Planera: Projektgruppen planerade in nya datum för träffar med fokusgrupperna i Göteborg och i 
Lidköping. Utifrån första PDSA-omgången planerades andra omgången av enkät och 
fokusgruppsintervju. Enkätfrågorna var identiska samtliga omgångar så att dessa kunde jämföras. Syftet 
var att se om de olika patientfallen fick förbättrat, försämrat eller oförändrat resultat? När det gällde 
fokusgruppsintervjun behövde vi i andra omgången lägga större vikt vid studiens frågor då dessa fick 
mindre utrymme i första omgången. Vi bestämde att andra omgången skulle delas i två pass med en kort 
paus emellan. Det första passet gällde frågorna om de olika patientfallen. Det andra passet ägnades åt 
studien. 
Göra: Enkäten skickades tillsammans med de vägledande patientfallen till fokusgruppsdeltagarna en 
vecka före fokusgruppträffarna. Därefter genomfördes fokusgruppträffarna enligt planeringen ovan.  
Även denna gång spelades samtalen in.  Som kompletterande mätning fick operativa ledningsgruppen 
ta del av tillämpningsanvisningen och svara på enkäten. 

Studera: Materialet från enkäten och de båda fokusgrupperna sammanställdes och analyserades. 
Deltagarna var överlag nöjda med de gjorda förändringarna. Några tyckte att det fortfarande var för 
stort fokus på SIP medan andra tyckte att det var på en bra nivå nu. De flesta tyckte att patientfallet med 
höftfraktur var ett bra och viktigt tillskott. Dock fanns synpunkter på vem som hade ansvar att förskriva 
hjälpmedel. Eftersom det inte fanns någon praxis som gällde över hela regionen var det bättre att 
utelämna det tyckte deltagarna. Flera deltagare framförde synpunkter kring att kommunen tog för stort 
ansvar i barnfallet. Det fanns också en del nya synpunkter på detaljer i patientfallen som inte framkom 
i första rundan. 
 
Agera: Genom den feedback som vi fick på de vägledande patientfallen reviderades de ytterligare. När 
det gällde det nya patientfallet med höftfraktur beslutade vi att utelämna vem som förskrev hjälpmedlen. 
Det lämnades åt lokala överenskommelser. För övrigt korrigerades felaktigheter och en mängd detaljer. 
Dessutom gjordes en översyn av språket med hjälp av kollegor som korrekturläste. 

PGSA 3  
Planera: I sista PGSA – hjulet ville vi på nytt få feedback på de reviderade patientfallen. I denna 
omgång användes endast enkät. 
Göra: Enkäten skickades ut på nytt till fokusgruppsdeltagarna tillsammans med de vägledande 
patientfallen. Som kompletterande mätning fick operativa ledningsgruppen ta del av 
tillämpningsanvisningen och svara på enkäten. Efter enkätomgången hade vi också ett möte med 
operativa ledningsgruppen där de fick utveckla sina åsikter om patientfallen. Eftersom operativa 
ledningsgruppen består av sakkunniga personer med mandat, såsom chefläkare, MAS2/ MAR3 och 
verksamhetschefer var det värdefullt att stämma av innehållet från ett annat perspektiv. 

Studera: Materialet från enkäten sammanställdes och analyserades. I enkätsvaren fanns inte mycket 
invändningar denna tredje runda. De var i stort sett nöjda även om vissa frågetecken kvarstod kring 
barnfallet som flera tyckte var för speciellt och ovanligt. Den operativa ledningsgruppen tillförde 
sakkunskap kring patientfallet med cancerdiagnos och hade synpunkter på ansvarsfördelningen kring 
ett patientfall med LSS4. Man hade också synpunkter kring barnfallet. De tyckte också att det var 
ovanligt men att det var viktigt att ha med som ett exempel på att det förekommer.  
 
Agera: Genom den nya feedback på de vägledande patientfallen vi fick reviderades patientfallen 
ytterligare en gång. Vi ändrade i patientfallet med cancerdiagnos för att patientfallet skulle vara 
realistiskt. När det gällde barnfallet (Amina) tillförde vi en förklarande förtext. En sista översyn av 
språket gjordes. Val av bilder till patientfallen gjordes och köptes från bildbyrå. Projektgruppens 
kommunikatör gjorde därefter slutlig layout av de Vägledande patientfallen som helhet. 

 

 

 

                                                             
2 Medicinsk ansvaring sjuksköterska 
3 Medicinskt ansvarig för rehabilitering 
4 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
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Sammanfattande resultat av enkäter för förbättringsarbetet 

Enkät genomfördes tre gånger i respektive fokusgrupp samt två gånger med operativa ledningsgruppen. 
 
Tabell 1: Antal enkätsvar i samtliga PGSA omgångar 
 

 PGSA 1 PGSA 2 PGSA 3 
Fokusgrupp Lidköping 9 6 5 
Fokusgrupp Göteborg 8 6 4 
Operativa 
ledningsgruppen 

 6 7 

 
Enkätsvaren visualiserades i diagram så att vi kunde se om en förbättring av resultatet skett efter varje 
PGSA- cykel. 
 

 
 
Diagram 3: Sammanställning – Enkätfrågan: ”Jag tycker patientfallet ger vägledning när jag möter 
patienter i liknande situation”. Den vertikala axeln visar svarsalternativen där värdet 5 = Instämmer 
helt och värde 1 = Instämmer inte alls. Den horisontella axeln visar de olika patientfallen. Varje stapel 
motsvarar en enkätomgång. Patientfallet Ally tillkom senare, därav endast två staplar. 
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Diagram 4. Sammanställning- Enkätfrågan: ”Jag tycker patientfallet är relevant”. Den vertikala axeln 
visar svarsalternativen där värdet 5 = Instämmer helt och värde 1 = Instämmer inte alls. Den horisontella 
axeln visar de olika patientfallen. Varje stapel är en enkätomgång. Patientfallet Ally tillkom senare, därav 
endast två staplar.   

 
 
 

 
 
Diagram 5. Sammanställning- Enkätfrågan: ”Jag tycker patientfallet förtydligar hälso- och 
sjukvårdsavtalet”. Den vertikala axeln visar svarsalternativen där värdet 5 = Instämmer helt och värde 
1 = Instämmer inte alls. Den horisontella axeln visar de olika patientfallen. Varje stapel är en 
enkätomgång. Patientfallet Ally tillkom senare, därav endast två staplar. 
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Resultat fokusgruppsintervju för förbättringsarbetet 
Feedback på patientfallen noterades i en tabell för att lättare få överblick och för att kunna sortera och 
värdera synpunkterna. 
 
Tabell 2: Exempel på synpunkter. I tabellen finns exempel på feedback på fyra av de åtta patientfallen. 
 

 
 
Sammanvägning av resultatet från enkäten och fokusgruppsintervjun för 
förbättringsarbetet 
Synpunkterna från intervjuerna och enkäten sammanställdes och vägdes emot varandra. Samstämmiga 
synpunkter som framfördes i båda fokusgrupperna samt enkäten tillmättes högt värde. Därmed inte 
sagt att en synpunkt som endast kom fram i ett enkätsvar inte tillmättes något värde. Projektgruppen 
bedömde synpunkterna och vägde dessa emot varandra. Synpunkterna kunde delas in i 4 kategorier: 

1. Synpunkter kring fakta  

2. Synpunkter kring tolkning av Hälso- och sjukvårdsavtalet 

3. Synpunkter som får principiell betydelse 

4. Språkliga synpunkter 

1) Synpunkter kring fakta ledde till att patientfallen korrigerades så att det stämde bättre med 
verkligheten. Dessa synpunkter handlade om diagnoser och vanliga symptom, progression i 
sjukdomsförlopp eller vanliga komplikationer. Det handlade också om rutiner och riktlinjer för vården. 
2) Synpunkter kring tolkning av Hälso- och sjukvårdsavtalet handlade dels om vad som står i avtalet 
men också kring praxis i hantering av avtalet. Här fanns kulturella och geografiska skillnader enligt 
deltagarnas berättelser.  
3) Synpunkter som fick principiell betydelse. Ett exempel på det var att de olika delregionerna hanterade 
hjälpmedelsansvar olika vid utskrivning från slutenvård. Projektgruppen tog fasta på det och beslöt att 
utelämna denna detalj från patientfallen.  
 
Patientfallen reviderades utifrån de sammanvägda synpunkterna till det färdiga slutresultatet. Under 
PGSA- faserna processades patientfallen tills samtliga synpunkter från fokusgrupperna och den 
operativa ledningsgruppen tagits om hand. De vägledande patientfallen uppfattas av deltagarna som 
relevanta, verklighetsbaserade och att de ger vägledning för samverkan i liknande situationer. 
 
De vägledande patientfallen finns att tillgå på webben på http://www.vgregion.se/halsa-och-
vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/ 

Patientfall 1 Siv Patientfall 2 Pablo Patientfall 5 Amina Patientfall 6 Timo

Väldigt bra ut ifrån vår synpunkt 

(sjukhus)

Det här händer ibland Ovanligt fall kan det verkligen vara 

med. Är det inte lite väl speciellt?

Då ska han ju veta precis själv vad 

han ska ha för i vägskäl 2. Det 

tycker jag va lite tveksamt.

Om det vore så lätt  - för enkelt? Man gör olika bedömningar om 

inskrivning i kommun

Kommunen om flera gånger per 

dygn. 

Borde man lägga in nån rehabdel i 

den här LSS: en. 

SIP, är det nåt som är på gång? Tror att  vi måste tänka annorlunda -

inte inskriven för allt id

Ofta dsk kommunen, att  dsk 

vårdcentralen blir inte vanligt

En arbetsterapeut på arbetet och 

en hemma.. helt  omänskligt  att  

dom ska hålla på att  bollas fram 

och t illbaka 

Orealist iskt  med SIP i detta fall, 

räcker med meddelande

Man kanske kan förtydliga att  

sjukhuset har fort farande ansvaret 

för cancerbehandling

Kan inte kommunens dsk komma t ill 

skolan?

Habiliteringsaspekten saknas

Himla bollande , jag behåller 

pat ienten t ills såret är läkt (dsk 

kommun)

Bra i vägskäl 2 att  det står att  det 

är t illfälligt

Hade varit  bra med vägskäl 3 där 

man kunde skriva om att  Alva har 

nedsatt  immunförsvar och inte bör 

vistas på vårdcentral

Och att  t re personer ska va i t jänst , 

det är ju dömt att  misslyckas. Tänk 

om de åker på semester och blir 

sjuka. Spel för gallerierna!

Här borde Rehab kunna vara med 

också.

Vad är t illfälligt? När Alva är i skolan ska hon ta sig 

t ill barnmottagningen, hur, själv?! 

Lite byråkrat iskt  här i vägskäl 2 med 

Timo

Onödigt med SIP i ett  sånt här fall. 

Inte t illräckligt  komplicerat

Höftfraktur Fragmin brukar vara 2- 3 

veckor. Vore bra att  ha med ett  

sånt fall

Inte rimligt att  en 8-åring går själv 

t ill vårdcentral

Kortt idsvistelse är beslutet men 

benämns även kortt idsboende 

och kortt idsplats i exemplet -rörigt!

http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/
http://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/kommunsamverkan/hosavtal/


20 
 

Resultat studie 
Syftet med studien var att beskriva och analysera professionellas erfarenheter av samverkan och att 
undersöka vad samverkan och de närliggande begreppen samarbete och samordning innebär för 
deltagarna. Hur går samverkan till och vad hindrar respektive främjar samverkan/ integration? 
Studien genomfördes genom samma fokusgruppsintervjuer som beskrivits ovan.  
 
Kodningen av det insamlade intervjumaterialet utgår från de fyra kategorierna som beskrivs i 
metodavsnittet.: Konkurrens, Samordning, Samarbete och Samverkan enligt Axelsson och Axelsson 
Biharis (2006) ramverk. Kodningen av materialet exemplifieras i nedanstående tabell (tabell 3). 
 
Tabell 3. Tabellen visar exempel på den deduktiva analysen utifrån Axelsson och Axelsson Biharis 
(2006) ramverk. Tema och kategori är hämtat ifrån ramverket. Underkategorierna är ett sätt att ordna 
materialet i sammanhängande underområden till kategorierna. 

 
Tema Kategori Underkategori Meningsbärande enhet 

In
teg

ra
tio

n
 

Konkurrens Vårdval 
Vårdcentraler 

Det ställer till det över huvud taget med vårdval 
men det gör det väl för hemsjukvården också. 
När inte alla hör till samma så ska man ronda 
med en vårdcentral och det gör det lite 
krångligare 
 

Vårdval 
Rehab 

Kommunrehab och vi har ganska bra dialog 
men sen ställer vårdval rehab till det upplever vi 
som jobbar i vårdval rehab 

Samordning  Eh ja det kan va som tex det stora SAMSA-
införandet så samordnade vi detta tillsammans, 
vi ordnade utbildning ihop alltså vi 
organisatoriskt alltså.  

Samarbete Samarbets-
partners 

Vi gör ju(samarbetar) rehab till rehab ibland. 
Då kan det va så att vi gör ett gemensamt 
hembesök, det gör vi vid vissa tillfällen ibland 

Drivkraft för 
samarbete 

Att jobba tillsammans. Jag tycker att det börjar 
hos personen, eller brukaren som jag säger. 
Varför ska vi samarbeta? 

Samverkan Samverkan vid 
vårdplanering, 
SVPL och SIP 

Ibland får man nåt samtal inför en 
vårdplanering av nån rehabpersonal ute då eh… 
ibland är vi med på möten och sen är det ju också 
så vi har direktiv ovanifrån att skriva 
överrapportering, att inte ha det här muntliga 
då. 

Hindrande 
faktorer vid 
samverkan 

Ett stort hinder för samverkan så är det nåt man 
jobbat med länge, det är ju det här med att vi 
inte kan se varandras journaler. 
 

Främjande 
faktorer vid 
samverkan 

Och så tänker jag att samverkan det är 
personkännedomen; att jag vet vem jag har på 
andra sidan och jag vet att den har svarat upp 
mot mina förväntningar tidigare, som du sa 
tidigare tillit. 

 
Konkurrens 
Konkurrens beskrivs enligt ramverket som låg vertikal och låg horisontell integration, dvs minimalt med 
utbyte mellan personal i olika verksamheter. Detta beskrev deltagarna som en brist på integration med 
verksamheter inom vårdvalet. Även de deltagare i fokusgrupperna som själva var verksamma inom 
vårdvalet tyckte att det fanns brister som skulle kunna åtgärdas med ett utökat eller förbättrat 
samarbete. De beskrev att ersättningsmodellerna inte styrde mot att utöka samarbetet. Man får helt 
enkelt inte ersättning för att man samarbetar. Dessutom uttryckte deltagarna från Göteborg att där finns 
så många vårdcentraler vilket försvårar samverkan i sig. Det finns inga möten där alla träffas och 
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eftersom patienterna kan lista sig på vilken vårdcentral man vill, var som helst i staden, blir det ogörligt 
att kontinuerligt träffas för samverkansmöten. 
 

Det ställer till det över huvud taget med vårdval men det gör det väl för 
hemsjukvården också. När inte alla hör till samma så ska man ronda med olika 
vårdcentraler och det gör det lite krångligare. 

 
Sedan 2014 har man infört ett separat vårdval för rehabiliteringen. Rehabmottagningningarna ingår 
inte i något nätverk och ersättningsmodellen bygger på att man får poäng för antal besök vilket i sig 
skapar en konkurrenssituation mellan mottagningarna och även i viss mån gentemot de kommunala 
rehabenheterna. 
 

Kommunrehab och vi har ganska bra dialog men sen ställer vårdval rehab till det 
upplever vi som jobbar i vårdval rehab…patienten ska ju själv välja rehabmottagning. 
Sjukhuset ska inte hänvisa om inte det är så att patienten är inkapabel men där faller 
man mellan stolarna man klarar inte att göra det valet på sjukhuset och sen när man 
kommer hem har man glömt vad man skrivit på och valt. 

 
Representanterna från sjukhus och kommun identifierade detta också som ett problem att man inte 
visste vart man skulle vända sig för att överrapportera nödvändig information om patienten. Visserligen 
finns ett IT–system för vårdplanering och informationsöverföring som heter SAMSA. Detta IT–system 
ska samtliga vårdgivare vara anslutna till men det kan vara svårt att veta till vilken enhet som ska vara 
mottagare av informationen.  
 

Nej det är egentligen inte vårt ansvar att ta reda på men samtidigt kan det ju va då 
att eh vi vill förmedla nånting, för jag är ju mån att patienten blir uppföljd eller får 
uppföljning på det som den behöver då och veta att det blir gjort och då och då måste 
jag veta vart jag ska vända mig  

 

Samordning 
Samordning innebär enligt ramverket hög vertikal integration, dvs att det finns lagar som reglerar eller 
beslut om eller avtal om att integrera verksamheter men med låg horisontell integration. Dvs att det är 
beslutat ”där uppe” men ska sedan implementeras på lägre nivåer i organisationerna. Detta uttryckte 
deltagarna som att det var något som beslutats av deras högsta ledning men som inte alltid var praktiskt 
genomförbart på deras organisatoriska nivå. 
 

Sen är det alltså vi praktiskt ner på golvet, det är inte alltid det som de bestämmer här 
uppe som fungerar praktiskt nere på golvet i verkligheten, så det flyter på. Det är där 
det kuggar över lite. Eller om man bestämmer så kan man inte förutse allt som kan 
hända här nere.  

 
Deltagarna beskriver också att det fattas beslut om att samordna vissa gemensamma processer men sen 
lyckas man inte sprida informationen i de egna leden. Följden blir att det som man kommit överens om 
inte tillämpas i alla verksamheter. 
 

Det skulle jag vilja komma tillbaka till att för högst där uppe sitter några 
representanter för varje organisation och beslutar sen får vi den informationen av 
våra chefer, och ni [kommunen] får den men nånstans så klipps dom banden. Vi 
[sjukhus] har en del information som inte ni [primärvården] har och självklart 
tvärtom men nånstans klipps informationsflödet så är det du och jag som diskuterar 
och så borde man gjort det nånstans däruppe och även om man gjort det så har inte 
informationen gått ner i ledet. 

 
En av deltagarna var också delaktig i en av de stora gemensamma processerna, nämligen införandet av 
nytt IT - system för vårdplanering, SAMSA. I framtagandet av SAMSA har en partsgemensam 
arbetsgrupp arbetat med innehållet i vårdplaneringsverktyget. Vad behöver detta verktyg kunna 
förmedla? Hur ska kommunikationen ske, hur ser vårdplaneringsprocessen ut och hur behöver 
verktyget vara utformat för att säkerställa detta? Arbetsgruppen har tagit fram länsgemensam rutin för 
SAMSA 
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Eh ja det kan vara som tex det stora SAMSA-införandet så samordnade vi detta 
tillsammans, vi ordnade utbildning ihop alltså vi organisatoriskt alltså. Hör samma 
sak av samma personer, representerar våran lilla organisation. 

 

Samarbete 
 
Samarbetspartners 
 
Det föregår mycket samarbete mellan medarbetare från de olika huvudmännen. Med samarbete menas 
hög horisontell integration men låg vertikal integration enligt Axelsson och Bihari Axelsson. Det som 
jag beskriver under samarbete i denna studie är när medarbetarna själva tar initiativet till att samarbeta. 
Det utgår från att man vill åstadkomma en god vård för patienten. Det kan handla om att praktiskt hjälpa 
patienten att få kontakt med den som ska fortsätta vården eller om att föra vidare viktig information i 
vårdkedjan. Samtliga deltagare beskriver hur de tar initiativ till samarbete.  
 

Vi gör ju (samarbetar) rehab till rehab ibland. Då kan det va så att vi gör ett 
gemensamt hembesök, det gör vi vid vissa tillfällen ibland just för att…och har med 
folk både från primärvården och kommunen och gör en gemensam bedömning, inte i 
diskussion där och då med patienten utan vi tittar på ärendet så har vi en diskussion 
efteråt. 

 
Trots att medarbetarna från sjukhus och primärvård har samma huvudman dvs Västra 
Götalandsregionen så beskriver dessa mindre samarbete med varandra än med vad de har med 
kommunens medarbetare. Både sjukhusets medarbetare och primärvårdens medarbetare (oavsett om 
dessa arbetar på vårdcentral eller rehabmottagning) tar mer initiativ till samarbete med kommunens 
medarbetare.  
 

Nej och jag (sjuksköterska på vårdcentral) kan förstå att man inte känner att det är 
så viktigt att åka dit(sjukhuset) om man bara går med på det som står i kallelsen. Och 
att man okej:ar det. Det har vi på oss att göra. Sen samarbete med kommunen har vi 
ju mycket mycket mer. Vi har ju planerade, varje vecka kommer hemsjukvården och 
har rond med en av våra läkare, så har vi ett äldreboende som en läkare går till varje 
vecka. 

 
Drivkraft för samarbete 
 
Flera deltagare beskriver att den stora drivkraften att samarbeta med andra verksamheter är att man 
vill hjälpa patienten eller att på något sätt underlätta en svår situation. Det kan handla om att hjälpa 
patienten att få kontakt med någon eller att få den hjälp man behöver i en viss situation.  
 

Det gör vi ibland för att hjälpa patienten för att inte dom ska behöva ställa sig i kö i 
40 min till vårdcentralen. Då ringer vi på vårat hemliga nummer och säger ”Nu har 
Siv ringt här och säger att hon behöver få hjälp med sin spruta hemma men vi känner 
då kan ni väl höra av er och säga att ni kan gå hem”. 
 

En orsak som anges till att man samarbetar är att man behöver information om patienten som inte finns 
tillgänglig i skriftlig form, varken i vårdplaneringsverktyget eller epikriser. 
 

Ofta dom här remisserna, nu ska de ju heta vårdbegäran, men de här remisserna de 
kan ju vara lite sparsmakade, dom man får antingen från sjukhuset eller från 
vårdcentralen. Då får vi be om kompletteringar så vi får den information som vi 
behöver. 

 
Ja när vi har fått en remiss då har vi ju fått den så ju men så upplever vi att förutom 
det här så måste jag prata med nån annan, det kan va en handläggare, det gör vi ju 
också för vi måste ha hela bilden så det går ju inte att bara gå på det lilla man fått. 
Man måste ju veta mer för att kunna göra jobbet. Och har de nyligen varit inlagda 
kanske jag ringer upp till avdelningen ändå fast de har lämnat och ber sjuksköterskan 
eller rehab berätta ”det här kunde han då”. Eller så ringer man en anhörig. 
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Det kan också vara en patient som varit på återbesök hos läkaren och fått nya direktiv men patienten 
minns inte riktigt vad läkaren sa och har heller inte fått någon skriftlig information. 
 

Jag hade en nu, man ringer till kollegan på sjukhuset och frågar; ”vad skrev läkaren? 
Kan du se vad det står? Får hon belasta fullt eller inte? Vad är det som gäller?” 
 

En annan viktig drivkraft är att man upplever att patienten faller mellan stolarna, att ingen har 
helhetsgreppet. Det är olika kliniker som ansvar för olika delar av patientens problembild men ingen 
som samordnar de olika insatserna. 
 

Ja men nu är inte det här riktigt så men eh jag har jobbat på BVC innan och om man 
har ett sjukt barn, som är liten och kanske har ett hjärtfel och nåt mer så är det kanske 
som du sa, patienten har sju olika läkare på sju olika kliniker och ingen tar helheten. 
 

 
Samverkan 
Samverkan kännetecknas enligt Axelssons och Bihari Axelssons modell av hög vertikal och hög 
horisontell integration. För att särskilja samverkan från tidigare rubrik samarbete så handlar det om när 
det bestämts, avtalats eller lagstiftats om att samarbeta i kombination med frivilligt nätverksarbete. I 
denna kontext handlar det därför om samordnad vårdplanering, SVPL och samordnad individuell plan, 
SIP och kommunal hemsjukvård. Det är både lagstiftat och baseras på att huvudmännen tagit fram 
gemensamma riktlinjer eller avtal kring samverkan. Det finns dessutom mer eller mindre etablerade 
nätverk mellan huvudmännens verksamheter. 
 
Samverkan vid vårdplanering, SVPL och samordnad individuell plan SIP 
 
Samverkan vid vårdplanering är sedan flera år ett självklart inslag för sjukhusen och kommunerna. För 
primärvården (vårdcentraler och rehabmottagningar) är det inte lika självklart att delta på samma sätt. 
Primärvården deltar genom att de kvitterar i vårdplaneringssystemet SAMSA men medverkar nästan 
aldrig på mötena. Det räcker för dem att få skriftlig information om att en patient är utskriven från 
sjukhus. En orsak till att intresset inte är så stort är att det inte anses så komplicerat. 
 

Det är väldigt sällan som primärvården deltar. Tror vi [kommun] att det blir våran 
så går vi med på vårdplanering men det är sällan som primärvården är med på 
vårdplaneringen, det har jag inte varit med om och i så fall hoppas vi de tar kontakt. 
 
Är det bara nåt som ska hända på vårdcentralen när dom kommer hem så är det ju 
liksom inte så krångligt. Så det är väl därför det verkar som vi [vårdcentral] är så 
ointresserade av vårdplaneringen för att (skratt) vi tycker inte det är så stora 
problem. 
 

Vårdplaneringssystemet är som tidigare nämnt ett IT-stöd där kallelse skickas till kommunen och 
primärvården om att delta på vårdplaneringsmötet. I SAMSA finns också nödvändig information för att 
kunna börja planera. Där står angivet varför patienter blivit inlagda på sjukhus och om man förväntar 
att de behöver hjälp efter utskrivning. 
  

Det är ju det som är så viktigt nu i SAMSA att vi skriver detta i själva vårdplaneringen, 
i vårdplanen alltså, där kan du föra fram väldigt mycket bra information till 
vårdcentralen, just det här med att beställa hjälpmedel, eller rehab, att det står där. 
Och då kan ju även doktorn gå in och skriva.  

 
Inför vårdplaneringen ringer ofta kommunens rehabpersonal till sjukhusets rehabpersonal för att få 
information om patienten. Även rehabpersonalen på sjukhuset ska dokumentera patientens 
funktionstillstånd och vilket behov patienten har av rehabilitering och hjälpmedel.  
 

Ibland får man nåt samtal inför en vårdplanering av nån rehabpersonal ute då eh… 
ibland är vi [rehab sjukhus] med på möten och sen är det ju också så vi har direktiv 
ovanifrån att skriva överrapportering, att inte ha det här muntliga då. Är det bara 
pratat så finns det ju inte, det kan ju försvinna, vi ska ju skriva skriftliga 
överrapporteringar och så och det gör man ju och ibland även kompletterar vi med 
ett samtal. 
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En del information anser deltagarna är för känslig att lämna i skriftlig form via IT-systemet SAMSA. 
Känsliga uppgifter eller antaganden som man utifrån en omtanke om patienten vill förmedla till 
mottagande kollega.  
 

Det är personligheter och det kan vara anhöriga som är inblandade. Det kan vara så 
mycket som påverkar en situation, alltså allt detta runtomkring, som man inte kan 
skriva ner… 

 
Trots att lagen om samordnad individuell plan, SIP funnits sedan 2010 vet inte alla medarbetare att det 
är en lag som tvingar till samverkan. Det är inte säkert att den som blir kallad på en SIP vet att man är 
skyldig att delta även om man inte har någon pågående vårdinsats. De deltagare i fokusgrupperna som 
har erfarenhet av SIP tycker att det är ett bra sätt att samverka kring lite mer komplicerade 
patientärenden men att lagen behöver bli mer känd och tillämpad.  
 

Om du skulle hänvisat till primärvårdens sköterska som skulle göra en sån där SIP, 
alltså är det nåt som är på gång det här med SIP och vem tar initiativ till SIP? 
Det kan vem som helst göra vad jag förstått av olika vårdgivare…man är ju skyldig 
att komma om man blir kallad till en sån där SIP. Och även patienter och anhöriga 
kan kalla till SIP. 
 

Flera deltagare uttrycker att det skulle vara bra att ibland samverka utan att det finns någon patient i 

rummet. Att man på förhand kommit överens om spelreglerna så att inte patienten ska behöva ta del 

av en sådan diskussion. 

Och kanske som du säger vissa behöver hemsjukvård och andra inte hemsjukvård. Det 
ska vi ju inte sitta och ta inför patienten utan patienten ska ju bara veta att han får 
hjälp med det här sen.  

 
Hinder för samverkan 
 
Den mänskliga faktorn är både framgångsfaktor, när det fungerar väl och hinder när det inte fungerar 
väl eller inte motsvarar ställda förväntningar.  
 

Det som jag kan säga brister nu ibland på våra vårdplaneringar är att den 
sjuksköterska som vårdplanerar inte är informerad och säger kanske: ”vi har inte 
träffats förut” …och det påverkar samverkan rätt mycket för det sänker 
förväntningarna på mötet eh och samverkan är för mig att alla är förberedda och vet 
vilket ansvar som vilar på mig att föra över information …det är samverkan för mig 
ta det ansvaret hela vägen alltså. 

 
Deltagare från sjukhusen arbetar ofta mot flera olika kommuner. Flera av deltagarna som arbetar på 
sjukhus tycker att det är en försvårande faktor att kommunerna arbetar på olika sätt och har olika 
kulturer och arbetsätt. 
 

Det underlättar ju för alla om man gör ungefär likadant. Att kommunerna har ett 
gemensamt förhållningssätt särskilt inom kommunerna för det märker man ju att 
man kan se det på olika sätt och att man tolkar på olika sätt 

 
Några deltagare uppger att det är svårt att hantera att det finns så många olika kommunikationsvägar 
och flera uttrycker också att tiden är en faktor. Det är svårt att hitta tiden för samverkan. 
 

Man känner det finns olika vägar och man har inte koll på allt så kan det komma på 
en fax och det kan komma på en från SAMSA, det kan komma från telefon, det kan 
komma från så…Jag klarar inte detta det är så mycket stress, man vet inte vilken väg 
kommer det att finnas information. Har jag missat något det känns den känslan och 
som sagt det är för kommunen och det är anhöriga också. 
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Främjande krafter för samverkan 
 

Samverkan fungerar bäst när man vet vilka kollegor som finns i den andra verksamheten. Det är lättare 
att ringa en kollega man känner och som man haft ett bra samarbete med tidigare. Att man vad kollegan 
har för kompetens. Det handlar om förtroende och tillit. 
 

Och så tänker jag att samverkan det är personkännedomen; att jag vet vem jag har 
på andra sidan och jag vet att den har svarat upp mot mina förväntningar tidigare, 
som du sa tidigare tillit. Vet jag det blir det ett bättre, tryggare samarbete. Jag vet att 
jag kan ringa till han då vet jag att jag kan diskutera det här då blir det bra 
 

Att vara transparant, ödmjuk och prestigelös är också egenskaper som främjar samverkan. Att man inte 
går i försvar utan har en realistisk syn på den egna verksamheten. 
 

Det som främjar samverkan på den här nivån är att man är mottaglig och tar emot, 
att man är ödmjuk och ser den egna organisationens brister, och kanske sina egna 
styrkor, för det är nog viktigt att va lite transparent att visa ”det här vet jag att mina 
kollegor inte klarar av”, alltså att man är lite ödmjuk inför sina egna brister, 
organisationens brister alltså. 

 

Vid all samverkan behöver man utgå från patientens mål. Det innebär att patientens mål sätter ramen 

för samverkan och att patienten blir en del i teamet kring sin egen vård- och omsorg. 

Jag tänker att ska vi kunna samverka tillsammans runt en individ, då är det ju viktigt 
att veta vad individen har för mål, annars för…Varför ska vi samverka, vad vill du 
uppnå med det här, det tycker jag är jätteviktigt. Det är viktigt att man har rätt 
perspektiv hela tiden. Det är lätt att det blir fina ord bara. Samverkan, samarbeta… 
 

Det ska finnas ett klart syfte med samverkan. Det beskrivs också som ett förhållningssätt, en vilja att 

gå lite utanför ramarna och göra det där lilla extra för patienten. Att inte fastna i vad man får eller inte 

får göra utan se till vad man vill uppnå med samverkan för patienten.  

Jag tycker att det börjar hos personen, eller brukaren som jag säger. Varför ska vi 
samarbeta? Finns det inget syfte då kanske vi inte alltid ska lägga energi på det heller. 
Det kan ju va så ibland att det kanske inte…behövs. 
 
Ja, vad som främjar samverkan…Jag återgår till det här att man måste börja hos 
personen själv. Det ska inte va samverkan för samverkans skull utan det ska va ett 
klart syfte på nåt sätt. Och att man har ett intresse av att samverka. Man kan inte 
välja bort att samverka kan jag tycka om vi säger att…alla måste kunna sträcka ut 
handen lite grand. Det kan ju va en sån sak att man hjälper en person att ringa om 
den har svårt att ta kontakt själv då. Man måste gå lite utanför. Samverkan för mig 
det är nog inte så mycket det som sker häruppe utan det är mycket det som sker i 
vardagen. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Förbättringsarbetets och studiens resultat diskuteras nedan. Syftet med förbättringsarbetet var att 
förbättra samverkan genom att använda vägledande patientfall och därför var det i studien intressant 
att undersöka de professionellas erfarenheter av samverkan. I dagligt tal används begreppet samverkan 
som ett samlingsbegrepp för all interaktion mellan verksamheter med olika huvudmän. I Axelsson och 
Bihari Axelssons ramverk används termen samverkan utifrån att både hög vertikal och hög horisontell 
integration förekommer samtidigt. I diskussionsavsnittet används termen samverkan både i den mer 
specifika varianten som omnämns i ramverket och i den allmänt hållna varianten av ordet. För att 
underlätta för läsaren kursiveras ordet samverkan när det används i den definition som ramverket 
anger. Begreppet samverkan är inte centralt i sig för analysen utan det är istället det perspektiv på 
samverkan som vertikal respektive horisontell integration innebär. 
 
Vägledande patientfall har använts för att konkretisera Hälso- och sjukvårdsavtalet som i sin tur betonar 
gemensamt ansvar för patienten och att vården och omsorgen ska utgå från patientens behov i enlighet 
med avtalets värdegrund: 
 

 
Figur 4:  Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund. Värdegrunden har tagits fram i samarbete mellan 
den partsgemensamma projektgruppen och den politiska styrgruppen. 
 
Att använda patientfall har inspirerats utifrån teorin om case-metodik (Bowe et al., 2009; Tarnvik, 
2002). Att presentera verklighetsbaserade situationer med dilemman eller valmöjligheter med en 
problembaserad  undervisningsform (Tarnvik, 2002) för att förmedla perspektiv eller ge möjlighet till 
inlärning. I vårt fall har det handlat om att vi vill förmedla patientens perspektiv. Vad är bäst för 
patienten i just den här specifika situationen? Vi har velat förmedla att den professionelle får göra 
avvägningar, dvs väga för och emot i en viss situation och fatta beslut utifrån det. Är det rimligt att 
patienten tar sig till en mottagning varannan dag för att få en viss insats under tex en tre veckors period. 
För en relativt ”frisk” patient kan det gå bra men för en äldre multisjuk patient kan det orsaka stort 
besvär och risk för försämring. Patientfallen har också försökt förmedla perspektivet ”gemensamt 
ansvar”. Att vi tar ett överlappande ansvar för att förhindra att patienter faller mellan stolarna. Ett tredje 
perspektiv som vi velat förmedla är att vi behöver göra en gemensam planering för vården. Att utifrån 
patientens behov göra en tydlig planering för den närmaste tiden där vars och ens ansvar tydliggörs och 
där vi bestämmer hur och när uppföljning av planen sker.  
 
Redan från första PDSA- omgången var responsen på själva idén positiv. Det tycktes fylla ett behov som 
man i tidigare avtal inte lyckats fylla. Ett sätt att med praktiska, verklighetsbaserade patientfall 
exemplifiera hur vi kan samverka i konkreta situationer. Att beskriva avtalet utifrån patientscenarier 
gav en helt annan igenkänning och tydliggör att varje patientsituation är unik. Det väckte också till liv 
en mängd olika situationer som deltagarna delade med sig från sin kliniska erfarenhet i 
fokusgruppsamtalen. 
 
Resultatet har växt fram genom dessa samtal, där varje patientfall genomgått en synnerligen noggrann 
analys där man vridit och vänt på alla perspektiv. Det är också en mängd olika hänsyn som tagits i 
framställandet av patientfallen. Dels hur verkligheten ser ut, dvs. är patientfallen helt realistiska? Även 
om patientfallen kommer från autentiska situationer så är det inte säkert att alla detaljer stämmer med 
hur det generellt brukar och ska gå till. Det är inte heller givet att de per automatik är bra exempel på 
hur vi vill exemplifiera hur vården och omsorgen ska utföras framöver. I processen har vi fått finslipa, 
ändra och förtydliga en mängd detaljer. Dels för att patientfallen ska följa det överenskomna avtalet 
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mellan parterna och dels för att avspegla den värdegrund man enats om. Dessutom finns en mängd olika 
praxis och kulturer som skiljer sig åt både mellan huvudmännen men också geografiskt i länet. 
Patientfallen ska på något sätt förena i minsta gemensamma nämnare och samtidigt visa vägen mot 
något nytt.  
 
Efter tre omgångar i PDSA-hjulet var både fokusgrupper och operativa ledningsgruppen nöjda med 
resultatet. Patientfallen har också stämts av i den länsgemensamma vårdsamverkan, Vårdsamverkan 
Västra Götaland, VVG, samt informellt i MAS-nätverken i Skaraborg och Södra Älvsborg samt 
äldreomsorgschefnätverket i Göteborg. Samtliga grupper gav positiv återkoppling. Det hade varit 
intressant att även stämma av med patientföreträdare, något som tyvärr inte rymdes i projektet denna 
gång. Framförallt gick det inte att mäta nyttan med de vägledande patientfallen innan de faktiskt hade 
börjat gälla. Det skulle dock vara intressant att följa upp studien när de vägledande patientfallen använts 
en tid. Kan man undersöka hur patientfallen använts och om man upplever att de faktiskt har bidragit 
till förbättrad samverkan? 
 
Axelssons och Bihari Axelssons matris (Axelsson & Axelsson, 2006; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013) 
med termerna konkurrens, samarbete, samordning och samverkan fungerade att använda som 
ramverk till intervjumaterialet. Konkurrens kan betraktas som en motsats till de andra tre termerna 
som delvis strävar åt samma håll, dvs. ökad integration. Samverkan som innebär en hög vertikal 
integration i kombination med hög horisontal integration är enligt Axelssons (2006, 2013) en 
kombination av hierarkisk styrning och frivilligt nätverksarbete.  I materialet var det inte någon tydlig 
gräns mellan samordning, samarbete och samverkan, något som Axelsson och Bihari Axelsson (2013) 
också beskrivit. Termerna gick i varandra i samma situation. Ett exempel på det kan vara hur den 
kombination av samordning och samarbete som skett pga. huvudmännens överenskommelser om 
vårdplanering enligt betalningsansvarslagen (1990:1440) lett till att samverkan skett när det var 
kombinerat med frivilligt nätverkssamarbete. En medarbetare på sjukhus tar t.ex. kontakt med 
kommunens sjuksköterska för att inhämta information om patienten om tidigare funktionsnivå. I detta 
fall kan det benämnas samverkan eftersom det är avtalat på högre nivå att samverkan ska ske även om 
initiativet kommer från medarbetaren på sjukhuset som kanske inte ens tänker på att den gör något som 
bestämts utan handlar utifrån patientens behov. 
 
Deltagarna beskrev särskilt två orsaker till att de samverkar med varandra. Den ena är för att få eller ge 
information kring en patient och det andra är för att planera eller ha en dialog kring en patientsituation. 
I det första fallet handlar det om att få nödvändig information för att kunna fortsätta vård och 
rehabilitering. Det andra fallet handlar om ansvar. Vem gör vad och på vilket sätt? 
 
Samverkan sker i huvudsak via gemensamt IT-stöd, SAMSA, via telefonkontakter och via 
vårdplaneringsmöten. Enligt deltagarna sker påfallande mycket av samverkansaktiviteterna via 
telefonsamtal. En orsak till det är att man finner den skriftliga informationen i SAMSA bristfällig. Det 
är dock inte enda skälet. Även om all information skulle finnas tillgänglig i SAMSA menar flera att det 
finns information som inte kan lämnas i skriftlig form. Det kan röra sig om känsliga uppgifter och 
indicier som man ändå vill förmedla utav omtanke för patienten. Det kan handla om relationer inom 
patientens familj eller eventuellt missbruk. 
 
En ytterligare samverkansaktivitet som beskrivs är att man träffas för att diskutera hur samverkan och 
samarbete mellan huvudmännen ska gå till. Detta sker genom vårdsamverkansorganisationerna, 
antingen regionalt eller delregionalt. Detta saknas på den patientnära nivån, enligt deltagarna. Det sker 
endast på en hierarkiskt högre nivå i organisationerna. Att träffas utan att patienter är närvarande för 
att komma överens om formerna för samverkan är något som flera deltagare ser ett behov av. Flera 
uppger att de inte har något sådant forum men tror att det skulle vara en framgångsfaktor för samarbetet 
att man på förhand kunnat dela med sig av olika perspektiv samt komma överens om formerna. 
 
Som tidigare nämnts kan man se att både sjukhusets medarbetare och primärvårdens medarbetare 
(oavsett om dessa arbetar på vårdcentral eller rehabmottagning) tar mer initiativ till samverkan med 
kommunens medarbetare än mellan varandra. Alltså, trots att medarbetarna från sjukhus och 
primärvård har samma huvudman dvs Västra Götalandsregionen, så har dessa mindre samverkan med 
varandra än med kommunens medarbetare. Två orsaker kan till stor del förklara detta fenomen:  
1) Enligt betalningsansvarslagen (1990:1404) har kommunen fem dagar på sig att planera inför en 
patients hemgång när patienter behöver vård- och omsorgsinsatser från kommunen. Därefter får 
kommunen betala per dygn som patienten vistas på sjukhus. Här har kommunen och sjukhuset ett 
ömsesidigt intresse av att samverka så att patienten kan lämna sjukhuset. Sjukhuset vill bereda plats åt 
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nya patienter och kommunen vill undgå betalningsdagar. I båda fallen handlar det om att få en för 
patienten välfungerande vårdprocess där patienten får den vård och omsorg denne behöver utan att 
vistas på sjukhus i onödan. 2) De patienter som har kommunal hemsjukvård erhåller läkarvård från 
primärvården. Här blir alltså primärvårdsläkaren en del av teamet kring patienten med kommunal 
hemsjukvård. Därmed är det inte sagt att teamet alltid fungerar som ett team men det finns skäl att 
samverka kring patienten. Det kan också vara så att personal inom primärvården identifierar att en 
patient behöver kommunal hemsjukvård och därför tar kontakt med hemsjukvården angående det.   
 
Enligt vad som framkom i denna studie sker samverkan mellan primärvård och sjukhus oftast endast 
via remisser – frågor och svar – utan dialog. Primärvårdsnivån vänder sig till specialistnivån som i sin 
tur rapporterar tillbaka vad primärvårdsnivån ska följa upp. 
 
I intervjuerna framkom både hindrande och främjande faktorer för samverkan. I studien valde jag att 
ha en fokusgrupp från Lidköping som skulle representera en medelstor kommun och landsbygd samt 
Göteborg som är en storstad. Det som utmärker Göteborg, storstaden, är det som Axelsson (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013) kallar fragmentisering av ansvar. Det är helt enkelt fler aktörer som bedriver 
hälso- och sjukvård vilket försvårar samverkan genom att det är svårt att upprätthålla kontakt inom ett 
så stort nätverk. Detta visar sig tydligast inom vårdvalet som omfattar vårdcentraler och 
rehabmottagningar. Det är svårt att samtidigt ha valfrihetsmodeller som styr mot konkurrens parallellt 
med att man vill främja samverkan (Ahgren & Axelsson, 2011). Särskilt när det gäller den äldre 
multisjuka patienten med många olika insatser blir bra samverkan en förutsättning för god vård 
(Lifvergren et al., 2011). För att denna patientgrupp inte ska behöva välja varje enskild aktör i 
vårdkedjan med den svårighet det innebär för samverkan finns förslag att konstruera valmöjlighet där 
man väljer en sammanhängande vårdkedja som har upparbetad samverkan (Ekdahl, Hellström, 
Andersson, & Friedrichsen, 2012; Stiernstedt, 2016:2).  
 
Ett annat hinder för samverkan som deltagarna angav är tidsfaktorn. Det tar tid att samverka. Även om 
det i längden sparar tid så kan det i stunden vara svårt att prioritera samverkan. Eftersom samverkan är 
så pass tidskrävande bör man kanske tillämpa devisen att, om det inte är absolut nödvändigt eller ger 
klara fördelar är det bättre att undvika att samverka (Huxman & Vangen, 2005).  
 
Deltagarna i denna studie beskrev tydligt att personfaktorn är avgörande för samverkan. De beskrev 
också att tillit och förtroende har betydelse. Det är lättare att ringa en kollega man känner och som man 
haft ett bra samarbete med tidigare. Även förtroende för kollegans kompetens har betydelse. Det faktum 
att samverkan till så stor del handlar om mellanmänskliga relationer är också det som gör samverkan så 
utmanande att förbättra (Øvretveit, 2011). 
 
På senare tid har regeringen utifrån behovet av samverkan kring patienterna med lagar försökt att 
”tvinga” fram samverkan. Betalningsansvarslagen (1990:1404) är ett exempel som genom sina 
betalningsdagar skapar press på kommunerna att i samverkan planera för att patienten kommer hem. I 
viss mån är också lagtillägget Samordnad Individuell Plan, SIP (SFS 2009:981) som kom 2010 både i 
HSL5 och SoL6 finns en strävan att med lagliga medel ”tvinga fram” samverkan. SIP har dock inte fått 
önskad genomslagskraft. Fortfarande sju år efter lagtillägget är detta okänt för många som arbetar inom 
vård och omsorg (Nordström, 2016). Den så kallade betalningsansvarslagen kommer i januari 2018 att 
ersättas med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
(Lagrådsremiss 2016:12). I denna lag får SIP en mer framträdande roll och blir själva huvudverktyget 
för all form av vård- och omsorgsplanering. Deltagarna i denna studie beskriver att samverkan sker för 
att underlätta, hjälpa eller stödja patienter och anhöriga och inte i första hand pga. av lagstiftning, 
överenskommelser eller avtal. Dock menar de att lagar och avtal skapar struktur och incitament för 
samverkan. Dvs. att när samverkansparten inte uppfyller ställda förväntningar så åberopar man avtalet. 
Man skulle kunna tolka det som när horisontal integration inte fungerar så åberopar man vertikal 
integration dvs. oavsett hur bra avtal eller överenskommelse man gör måste det finnas horisontal 
integration för att avtalen ska realiseras.   
 
I arbetet med att ta fram det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet fanns förväntningar på att skrivningen 
skulle vara så tydlig att inget tolkningsutrymme lämnades. Dock var politikerna tydliga med att avtalet 
skulle utformas på så sätt att huvudmännens ansvarsområde överlappar varandra och att insatserna 

                                                             
5 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
 
6 Socialtjänstlagen (2001:453) 



29 
 

bygger på samverkan så att ingen patient ska falla mellan stolarna. Den hållningen stämmer väl överens 
med Stiernstedts utredning (Stiernstedt, 2016:2) som menar att alltför skarpa gränser blir ett hinder för 
flexibelt arbetssätt med patientens behov i  fokus.  
 
Dock måste man fråga sig hur mycket ett avtal påverkar de professionellas beteenden. De drivkrafter för 
samverkan deltagarna beskriver är att de vill hjälpa för att ”patienten inte ska falla mellan stolarna” eller 
att de saknar nödvändig information om patienten. Är det så att det är medarbetarnas motivation att 
göra ett bra arbete för patienten som är den enda egentliga drivkraften? Varför skriver vi då avtal över 
huvud taget? Det finns flera förklaringar på det. Det handlar om politisk styrning, ekonomi och inte 
minst tidigare nämnda fragmentisering av hälso- och sjukvården (Axelsson & Axelsson, 2006)  som på 
något sätt behöver regleras.  
 
Man kan också tänka att avtal skrivs med en framåtriktning eller en bakåtriktning. Med bakåtriktning 
menar jag att man ser vad som hänt, i dåtid, för att fördela skuld, ett ”ni gjorde inte vad ni skulle” – 
perspektiv. Med framåtriktning menar jag att avtalet syftar till att påverka hur vi agerar framöver för att 
ständigt förbättra samverkan. För att uppnå en större framåtriktning på Hälso och sjukvårdsavtalet 
behövde vi visa konkreta exempel på fungerande samverkan. Detta var en av huvudorsakerna att 
använda vägledande patientfall. 

Metoddiskussion 
Metoder för förbättringsarbetet 
En svaghet med metoden i mitt arbete är att det inte går att se om förbättringsarbetet medför en 
förbättring för patienterna. Detta eftersom det inte var aktuellt att ha med patienter i studien eller 
förbättringsarbetet på grund av resursskäl. Det fanns heller inte något tydligt utgångsvärde att jämföra 
med. Som tidigare nämnts skulle det vara intressant att efter en tid när de vägledande patientfallen 
använts undersöka om det gett någon effekt som patienterna kunnat märka. Det ska dock nämnas att 
de vägledande patientfallen är en del av flera satsningar att förbättra samverkan och kvaliteten på 
vården och omsorgen för patienterna. Bland annat har ett större förändringsarbete med initiativ från 
VGR men som också involverar kommunerna som handlar om att ställa om vården i enlighet med Göran 
Stiernstedts utredning Effektiv vård (Stiernstedt, 2016:2). I stora drag syftar förändringsarbetet till att 
förflytta vården från slutenvård till öppenvård med större ansvar på primärvårdsnivån samt att utveckla 
mer mobila vårdformer för att möta patientens behov i hemmet.  
 
En annan potentiell svaghet är min roll som moderator. Eftersom jag har varit huvudansvarig i 
framtagandet av de vägledande patientfallen skulle det kunna tänkas påverka samtalet i 
fokusgrupperna. Det skulle kunna leda till att deltagarna håller inne med kritik eller är överdrivet 
försiktiga med att lägga fram sina åsikter angående de vägledande patientfallen. Detta var inget som 
kunde observeras under fokusgruppsamtalen. Deltagarna framförde både positiva och kritiska 
synpunkter och verkade inte hindras av mitt deltagande.   
 
Metod för studien 
Oavsett om min moderatorroll påverkade fokusgruppdeltagarna eller inte när det gällde feedbacken på 
de vägledande patientfallen så borde det dock inte påverkat samtalen kring samverkan. Organisatorisk 
stod fokusgruppdeltagarna inte i någon beroendeställning till varandra eller till mig som moderator. 
 
Att använda fokusgrupp som metod kändes som en lämplig metod eftersom den gick att kombinera för 
både förbättringsarbetet och studien. För studien kändes det extra intressant på grund av att deltagarna 
kom från olika verksamheter som mer eller mindre interagerade med varandra. Metoden lämpar sig väl 
när man vill undersöka olika uppfattningar eller erfarenheter om en fråga eller ämne (Brinkman & 
Kvale, 2009). 
 
Den kvalitativa analysen gjordes som tidigare nämnts utifrån en deduktiv ansats enligt Hsieh & Shannon 
(2005). De (Hsieh & Shannon, 2005) menar att den deduktiva ansatsen utifrån ett specifikt ramverk 
kan leda till att författaren lättare ser det som bekräftar det använda ramverket och kanske överser 
sådant som inte bekräftar ramverket. Det finns också en risk att ledande frågor till deltagare så att säga 
”lägger orden i munnen” på deltagare som på så sätt bekräftar ramverket. Jag har försökt att 
medvetandegöra detta under processen. Risken bedöms dock inte som stor eftersom jag som skriver inte 
har någon fördel av att bekräfta Axelsson och Bihari Axelssons ramverk eller att kategorisera på något 
specifikt sätt. 
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Själva kodningen av intervjumaterialet innebar en utmaning. Eftersom Samarbete och Samverkan ligger 
nära varandra på en glidande skala när det gäller den vertikala axeln så har dessa varit svåra att separera 
från varandra. Hur hög ska den vertikala integrationen vara för att det ska betecknas som samverkan 
enligt denna modell? Där valde jag att definiera den vertikala integrationen som hög när antingen 
betalningsansvarslagen (1990:1404) eller SIP (SFS 2009: 981) fanns med.  
 

Slutsatser  

De vägledande patientfallen uppfattas av deltagarna som relevanta, verklighetsbaserade och att de ger 
vägledning i liknande situationer. Fungerande samverkan kan exemplifieras genom vägledande 
patientfall, där patientens behov är i centrum istället för verksamheternas överenskommelser. 
 
Undersökningen visar att de olika verksamheterna sjukhus, primärvård och kommun är mer eller 
mindre integrerade med varandra. Det förefaller som om sjukhus och primärvård är mer integrerade 
med kommunens hälso- och sjukvård än med varandra trots gemensamt huvudmannaskap. 
 
Tillit och förtroende har betydelse för samverkan enligt deltagarna i studien. Att träffas för att komma 
överens om formerna för samverkan är något som flera deltagare ser ett behov av och tror skulle vara 
en framgångsfaktor för samverkan. 
 
Samverkan sker främst pga. medarbetarnas motivation att underlätta, hjälpa eller stödja en patient och 
inte pga. av lagstiftning, överenskommelser eller avtal. Dock kan lagstiftning, överenskommelser och 
avtal vara viktiga för att skapa struktur och incitament för samverkan. Dvs. att när samverkansparten 
inte uppfyller ställda förväntningar så åberopar man avtal och överenskommelser. Man skulle kunna 
tolka det som när horisontal integration inte fungerar så åberopar man vertikal integration och oavsett 
hur bra avtal eller överenskommelser man gör måste det finnas horisontal integration för att dessa ska 
realiseras. Avtal och överenskommelser kan genom att vara framåtriktade peka ut gemensamma mål för 
samverkan. 
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Bilagor 

Bilaga A 

 

Kommunikationsplan 

När det gäller processen med Hälso- och sjukvårdsavtalet identifierades tidigt behovet av att ah en 

kommunikationsstrategi. Kommunikationsstrategin har som syfte att ta fram kommunikationsmål för 

olika intressenter (Tonnqvist 2012). Som tidigare nämnts finns kommunikatör knuten till 

avtalsprocessen som är med i samtliga delar av processen och så även när det gäller det 

webbaserade tillämpningsmaterialet. 

När det gäller kommunikationen av det webbaserade tillämpningsmaterialet har jag inspirerats av 

det agila manifestet (Gustavsson 2009) eftersom framställningen och kommunikationen delvis löper 

parallellt och bygger på interaktion med användarna. Jag vill dock framhålla att projektet som helhet 

inte har en renodlat agil ansats utan är snarare en mix av traditionell projektledning med agila. 

Planen är därför att ha frekventa avstämningar, regelbundna projektmöten och regelbunden och tät 

kontakt med projektägarna (Tonnqvist 2012). 

I agil projektledning förordas fysiska möten och det är huvudformen för kommunikation som jag ser 

det (Gustavsson2009). Samtidigt har projektet en stor mängd sekundärintressenter, dvs samtliga som 

arbetar med eller är patient i den hälso- och sjukvård som bedrivs för målgruppen. Därför har vi tidigt 

använt även skriftlig kommunikation i form av nyhetsbrev och aktuella websidor. Här under lyfter jag 

fram vilken kommunikationsstrategi som finns beroende på vilken intressentgrupp det avser.  

Kommunikationsmål: Vilka effekter ska åstadkommas -Vad (Tonnqvist 2012)?  

• Genom transparens och tydlighet under avtalsöversynens arbetsprocess ska intressenterna 

känna till avtalet redan innan det träder i kraft och implementeras 2017. Detsamma gäller i 

synnerhet för de webbaserade tillämpningsanvisningarna. 

• Intressenterna ska uppleva att avtalet är förankrat i deras verksamhet och de ska tycka att de 

varit delaktiga i processen. 

• Intressenterna ska föra budskapet om avtalet och tillämpningsanvisningarna vidare i sin 

verksamhet och i sitt eget kontaktnät. 

 

Kommunikationsplan till kärnintressenter: Veckovisa fysiska möten med projektgruppen och ibland 

möten flera gånger per vecka. Vi stämmer också av via mail och med skypemöten vid behov. 

Kommunikationsplan till primärintressenter: Den politiska styrgruppen får ta del av framtaget 

material och avstämning via fysiska möten 3 gånger per termin är inplanerat. 

Kommunikationsplan till sekundärintressenter: I form av nyhetsbrev, uppdaterad information samt 

nyheter på vastkom.se och vgregion.se.  

Tvåvägskommunikation för att få effekten av engagemang och handling: Bjuda in intressenterna till 

informationsträffar och dialogmöten.  
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Kanaler 

• Eget Hälso- och sjukvårdsavtalsnyhetsbrev via de etablerade kommunikationsvägarna. 

• Fysiska möten, dialgmöten. 

• Webbplatserna vastkom.se/hosavtal och vgregion.se/hosavtal 

• Via kommunikationsavdelningar i region och kommun 

• Intranät inom kommun och region 

• Sociala medier under #hosavtal 

• Befintliga nyhetsbrev inom kommun och region? 

 

Referens 

Tonnquist, B. (2014). Projektledning. Stockholm: Sanoma utbildning. 

  



35 
 

  

Bilaga B  

 

Enkät Vägledande patientfall 
 

1. Allmänt om de vägledande patientfallen               5.Instämmer helt 4 3 2 1. Instämmer 

inte alls 

A. Jag tycker att de vägledande patientfallen ger vägledning när jag möter patienter i en 

liknande situation. 

B. Jag tycker de vägledande patientfallen är relevanta  

C. Jag tycker att de vägledande patientfallen förtydligar hälso- och sjukvårdsavtalet 

1. KOMMENTARER 

2.  

2. Patientfall 1.                         5.Instämmer helt 4 3 2 1. Instämmer 

inte alls 

A. Jag tycker att det patientfall 1. ger vägledning när jag möter patienter i en liknande 

situation. 

B. Jag tycker patientfall 1.  är relevant.  

C. Jag tycker patientfall 1. förtydligar hälso- och sjukvårdsavtalet. 

KOMMENTARER 

 

Osv till och med patientfall 8 

 

Enkäten var en webenkät (Google forms) som mailades ut till deltagarna. 
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Bilaga C 
 

Fokusgrupp 1 – Samtalsguide och upplägg 

- Information 

- Presentation av deltagare 

- Fokusgruppsamtal: 

Patientfall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

- Avslutning/ summering 

 

Information  - BOKA NY TID 

Välkomna till fokusgruppsamtal som handlar om Vägledande patientfall till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. Anledningen till att ni är här är tvåfaldig. För det första vill vi ha feedback på 

patientfallen. Syftet med patientfallen är att de ska vara vägledande (för hur vi ska tänka kring ansvar 

och samverkan). Inte för speciella utan allmängiltiga, dock inte banala. Vad är era tankar om dessa? 

Känner ni igen de här personerna från er verklighet? Beskriver dessa scenarier situationer som ni 

känner igen? Hur upplever ni patientfallen? Berätta om era erfarenheter (inte om hur det borde 

vara)! 

Det andra som jag är ute efter är underlag till den masterstudie jag gör på Jönköping University. Hur 

ser samverkan ut kring dessa patienter? Vad är det vi gör när vi samverkar? Vad underlättar/ hindrar 

samverkan? När behövs samverkan? 

Vi kommer att spela in samtalet men kommer att radera detta efter transkription. Som jag nämnt 

tidigare: Det inspelade materialet kommer endast att användas inom ramen för studien och 

förbättringsarbetet. Anonymitet utlovas såtillvida att det i det sammanställda materialet inte går att 

utläsa vem som sagt vad. 

Enkäten: Jag hoppas alla fyllt i enkäten. Enkäten är tänkt att komplettera fokusgruppsamtalet. Vi 

kommer att skicka ut fler enkäter eftersom. Hoppas det är ok? 

Fokusgruppsamtalet: Det viktiga i det här samtalet är era åsikter, erfarenheter och tankar! Min roll är 

att hjälpa till med struktur och att vi håller oss till ämnet. Anna har koll på tekniken, antecknar, ställer 

följdfrågor och hjälper mig att ha koll på tiden. Vi kommer att tala om varje patientfall. För att vi ska 

hinna med samtliga fall kommer jag att ge signal när det är dags att byta. Patientfallen visas på Ppt 

och ni kan även läsa i dokumentet.  

Presentation av deltagare 

Laget runt, namn, var jag arbetar (yrke?) och favorit maträtt 

Frågemall 

Opening Q: Laget runt vad var er första tanke/ intryck när ni läste igenom patientfallen? 

Patientfall x:  Vad är din åsikt om patientfall x? Berätta!  Ger patientfallet vägledning? På vilket sätt- 

beskriv! 

Vad tänker ni om ”Vägskäl 1”?  

Vad tänker ni om ”Vägskäl 2”? 
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Vad tänker ni om ”Vägskäl 3”? 

Hur kan samverkan se ut kring patientfall x? Vad gör ni när ni samverkar? 

Vad hindrar/ främjar samverkan? 

Övriga frågor 

Om ni måste välja 5, 3, 1 av dessa, vilka skulle ni ta bort/ha kvar? Laget runt 

Vad tänker ni om idén med vägledande patientfall? Skulle ni ha nytta av dem?  

Hur vill ni i så fall kunna nå dem? Web, App, Utskrivna, Sociala medier 

Hur skulle ni använda dem? Att studera för att vara rustad inför olika situationer eller att läsa för att 

få vägledning i ett speciellt svårt ärende? 

 

 

 

Fokusgrupp 2 – Samtalsguide och upplägg 

- Information 

- Presentation av deltagare 

- Fokusgruppsamtal: 

Patientfall 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 (börja bakifrån) 

- Samverkan 

- Avslutning/ summering- Behov av ny tid? 

 

Information   

Välkomna till fokusgruppsamtal som handlar om Vägledande patientfall till Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. Anledningen till att ni är här är tvåfaldig. För det första vill vi ha feedback på 

patientfallen. Syftet med patientfallen är att de ska vara vägledande (för hur vi ska tänka kring ansvar 

och samverkan). Känner ni igen de här personerna från er verklighet? Beskriver dessa scenarier 

situationer som ni känner igen? Hur upplever ni patientfallen? Berätta om era erfarenheter (inte om 

hur det borde vara)! 

Det andra som jag är ute efter är underlag till den masterstudie jag gör på Jönköping University.  

Vi kommer att spela in samtalet men kommer att radera detta efter transkription. Som jag nämnt 

tidigare: Det inspelade materialet kommer endast att användas inom ramen för studien och 

förbättringsarbetet. Anonymitet utlovas såtillvida att det i det sammanställda materialet inte går att 

utläsa vem som sagt vad. 

Enkäten: Jag hoppas alla fyllt i enkäten. Enkäten är tänkt att komplettera fokusgruppsamtalet. Vi 

kommer att skicka ut fler enkäter eftersom. Hoppas det är ok? 

Fokusgruppsamtalet: Det viktiga i det här samtalet är era åsikter, erfarenheter och tankar! Min roll är 

att hjälpa till med struktur och att vi håller oss till ämnet. Anna har koll på tekniken, antecknar, ställer 

följdfrågor och hjälper mig att ha koll på tiden. Vi kommer att tala om varje patientfall. För att vi ska 
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hinna med samtliga fall kommer jag att ge signal när det är dags att byta. Patientfallen visas på Ppt 

och ni kan även läsa i dokumentet.  

 

Frågemall 

Opening Q: Laget runt vad var er första tanke/ intryck när ni läste igenom de reviderade 

patientfallen? 

Patientfall x:  Vad är din åsikt om patientfall x? Berätta!  Hur upplevs patientfallen utifrån din egen 

erfarenhet? Ger patientfallet vägledning? På vilket sätt- beskriv! 

Vad tänker ni om ”Vägskäl 1”?  ”Vägskäl 2”? ”Vägskäl 3”? 

Samverkan:   Hur ser samverkan ut kring dessa patienter? Beskriv! 

Vad är det vi gör när vi samverkar? (laget runt) 

Vad underlättar- främjar/ hindrar samverkan?  

När behövs samverkan? Samverkan utifrån olika situationer… 

Vad är samverkan egentligen? Integrering -vertikal-horisontell…Eller är det 

informationsöverföring eller mer dialog/diskussion, samarbete, samordning eller 

konkurrens? 
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Bilaga D 

Aktivitetsplan och tidsram start-milstolpar-slutredovisning 

Jag utgår från faserna från projektlivscykeln (Tonnqvist 2014, Gustavsson 2013) med faserna 

förstudie, planering, genomförande, överlämning och avslut. 

 

I framtagandet av tillämpningsanvisningen behövs gedigen professionell kunskap i framtagandet av 

själva patientfallen och där tillhörande processer. Förbättringskunskapen får utgöra ram för att 

systematiskt planera och genomföra förbättringsarbetet så att det blir en förbättring jämfört med 

tidigare avtal (Nelsen et al,2007). 

Som struktur för förbättringsarbetet används förbättringsmodellen med PGSA- hjulets fyra 

dimensioner; planera, göra, studera, agera. Modellen utgör ett ramverk som med dess 

återkommande dimensioner blir en användbar struktur för att testa 

tillämpningsanvisningen(Bergman & Klevsjö, 2007), (Nelson et al, 2007).  

Planera: Möten med projektgruppen för att fördela arbetsuppgifter och sätta milstolpar för delmål. 

Exempel, scenarier och situationer som kan vara problematiska där man behöver stöd för att avgöra 

hur man ska agera har tagits fram i den tidigare nämnda Tillämpningsgruppen. Utifrån detta material 

tas ett antal vägledande patientfall fram.  Fokusgrupperna får ta del av de vägledande patientfallen 

och får tycka till om materialet. 

Göra: Sammanställa patientfall från Tillämpningsgruppen. Inventera problemområden. Fattas 

patientfall inom viktiga identifierade områden. Sätta samman fokusgrupper. En i Göteborg och en i 

Lidköping. Skapa patientreferensgrupp. Planera in datum för träffar med fokusgrupper/ 

referensgrupp. 

Exempel på frågeområden till fokusgrupperna. 

• Är patientfallen representativa för det ni möter och som ni upplever svårt att avgöra vem 

som ska göra vad? 

Projektplan

Mars-April April-Juni Juni- Feb 2017 (Uppehåll Juli) apr-17

Förstudie Planering Genomförande Överlämning Avslut
Vad projektet ska 

åstadkomma

Hur projektet ska genomföras Genomför projektet

Webbaserat 

tillämpningsanvisning för Hälso- 

och sjukvårdsavtalet: 

Vägledande patientfall enligt 

Tillämpningsgruppens dok.

Tids- och aktivitetsplan 

milstolpar

Planera- Göra- Studera- Lära: 

Fokusgrupper från kommunens 

och regionens mikrosystem 

Genomförs sept-dec -2016

Förvaltning

Baseline. Synpunkter 2014-

2015 samt patientberättelser. Vem gör vad- roller

Referensgrupp- patienter

Intressentanalys Framgångsfaktorer-  Hinder Studera förbättringsarbetet.

Visionsdokument Deadline projektplan 27 maj

Kommunikationsplan Benchmarking, Goda exempel

Arbetsmöte projekt 7 mars
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• Saknas patientfall eller problemområden som ni möter i er verksamhet som ni önskar 

vägledning på? 

• Hittar ni de rutiner och riktlinjer ni behöver för vårdens övergångar? 

Referensgruppen får ta del av tillämpningsanvisningen som komplimenterande mätning – en andra 

åsikt. Ser de något som missats? Saknar de problemområden eller behöver problemområdena 

beskrivas på ett annat sätt. 

Studera: Sammanställ material från fokusgrupper och referensgrupp. 

Agera: Hur fungerar de vägledande tillämpningsanvisningarna? Vad behöver förändras/förbättras? 

Genom den feedback på de vägledande patientfallen vi får in ska vi sedan utveckla och anpassa dessa 

så att det blir en användbar kvalitetssäkrad tillämpningsanvisning. 

Detta upprepas två eller flera gånger enligt principen om PGSA- hjulet(Nelson et al 2007). 
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Bilaga E  

Informationsmail 

Välkommen till första fokusgruppsträffen gällande framtagandet  

av vägledande patientfall till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland  
 

Information om upplägget. 

Vi ses den 19 oktober kl. 14:00-16:00 på Liedbeckska huset, rum Packboden, Gamla stadens torg 2.  

Efter en kort introduktion och presentation av samtliga deltagare kommer själva 

fokusgruppssamtalet att börja. Deltagare förutom mig själv och kommunikatör för Hälso- och 

sjukvårdsavtalet är representanter från Lidköpings kommun, SKAS Lidköping, Ågårdskogens 

vårdcentral, Hamnstadens vårdcentral och Fysrehab.  

De vägledande patientfallen är framtagna för att underlätta tillämpningen av det nya Hälso- och 

sjukvårdsavtalet. Fokusgruppsamtalen har två syften, det ena är att få feedback på de vägledande 

patientfallen och det andra är att ge underlag för en studie av förbättringsarbetet. Patientfallen som 

bifogas detta mail är ett utkast som kan komma förändras både till form och innehåll utifrån den 

feedback vi får av våra fokusgrupper. 

Eftersom jag gör denna del i samband med mitt masterarbete på Jönköping University så kommer jag 

även att ställa frågor till er som handlar om samverkan. Som nämnts i tidigare mail kommer samtalet 

att spelas in. Det inspelade materialet kommer endast att användas inom ramen för studien och 

förbättringsarbetet. Anonymitet utlovas såtillvida att det i det sammanställda materialet inte går att 

utläsa vem som sagt vad. 

Kom förberedd - läs igenom patientfallen och svara på enkäten 

Innan fokusgruppstillfället den 19 oktober vill jag att ni har läst igenom bifogad PDF med de sju 

patientfallen samt svarat på en kort efterföljande enkät. Enkätsvaren lämnas anonymt och måste 

lämnas vid ett och samma tillfälle. Ni kan dock gå in och läsa igenom enkäten utan klicka på ”skicka in 

svar” för att bekanta er med frågorna om ni vill. 

Länk till enkäten: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOKSxA-

RqkODFd3EdXBzeA9CmT0Y7NpH1CYq81IhIex6s6Q/viewform 

Enkäten kommer att komplettera fokusgruppsamtalen och kommer även skickas ut före samt efter 

nästa fokusgrupptillfälle. Nästa träff sker i december och datum bestäms i samråd med er.  

Här under finns även länk till utkastet på Hälso- och sjukvårdsavtalet: 

http://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/halsoochsjukvardsavtalet/halsoochsjukva

rdsavtalet/hararnyheternaiforslagettillnytthalsoochsjukvardsavtal.5.37ea390515506e6cb0775d11.ht

ml 

Hör av er om ni har frågor inför träffen! 

Med vänlig hälsning, Sverker Andersson, processledare 

VästKom, Box 5073                                                                                               

402 22 GÖTEBORG 

0709-119006 

www.vastkom.se 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOKSxA-RqkODFd3EdXBzeA9CmT0Y7NpH1CYq81IhIex6s6Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUOKSxA-RqkODFd3EdXBzeA9CmT0Y7NpH1CYq81IhIex6s6Q/viewform
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/halsoochsjukvardsavtalet/halsoochsjukvardsavtalet/hararnyheternaiforslagettillnytthalsoochsjukvardsavtal.5.37ea390515506e6cb0775d11.html
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/halsoochsjukvardsavtalet/halsoochsjukvardsavtalet/hararnyheternaiforslagettillnytthalsoochsjukvardsavtal.5.37ea390515506e6cb0775d11.html
http://www.vastkom.se/samverkansomraden/nyhetsarkiv/halsoochsjukvardsavtalet/halsoochsjukvardsavtalet/hararnyheternaiforslagettillnytthalsoochsjukvardsavtal.5.37ea390515506e6cb0775d11.html

