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Sammanfattning 

Bakgrunden till studien belyser utmaningarna med en växande andel äldre befolkning 

nationellt och de förändringar av vården som behövs för att täcka behoven med befintliga 

resurser. Regeringen har tillsatt en utredning för att redogöra för vilka förändringar som 

behöver göras inom hälso-och sjukvård för att klara förutsättningarna i framtiden, och bygga 

upp god och nära vård till befolkningen. Borgholms hälsocentral har förändrat sitt arbetssätt 

och ställt om verksamheten för att utveckla vården främst för de mest sjuka äldre individerna. 

Syftet med studien har varit att beskriva vårdpersonalens erfarenheter vid implementering och 

arbetet med god och nära vård för de mest sjuka äldre individerna, med utgångspunkt i 

Borgholmsmodellens centrala delar. 

Metoden utgår från en kvalitativ empirisk studie med deduktiv ansats. Fyra fokusgrupper med 

15 personer har deltagit i semistrukturerade intervjuer på Borgholms hälsocentral. 

Informationen har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

Huvudfynden belyser vikten av relationer med medaktörer för att skapa bättre vårdkedjor, 

behovet av samverkan i team och samordningssjuksköterskans roll i planering och 

uppföljning för patienten. Resultatet påvisar betydelsen av tillgänglighet till resursfunktioner i 

verksamheten, och möjlighet till uppföljning av patienter i hemmet med hjälp av digital 

teknik. Stödet från ledningen för att avsätta tid i verksamheten beskrivs, och vikten av att god 

och nära vård är ett delat ansvar på patientens villkor. 

Slutsatserna av studien visar att samverkan på alla nivåer i och utanför verksamheten är 

grunden för god och nära vård för sjuka äldre. Tillgänglighet och kontinuitet skapar trygghet 

och är en förutsättning för att vården för de mest sjuka äldre ska kunna utgå från ett 

personcentrerat förhållningssätt. När vården byggs upp utifrån patientens behov och 

förutsättningar, och samverkan mellan aktörerna i primärvården ger trygga vårdkedjor kan 

onödiga vistelser på akutmottagningar för de mest sjuka äldre förhindras och kvaliteten på 

vården öka. 
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Abstract 

The background for this study highlights the challenges with an increasing proportion of 

older people on a national level and the changes in care which are necessary to meet the needs 

with existing resources. The Government has appointed a study to report on what changes 

need to be made in health care to meet the presumptions in the future, to build up good and 

close care for the population. Borgholms Health Care Centre has changed the way of working 

to develop care for the sickest older individuals.  

The purpose of this study was to describe the health professionals´ experience of implementa-

tion and work with good and close care to the sickest older individuals, based on the central 

parts in the Borgholm´s model. 

The method is based on a qualitative empirical study with a deductive approach. Four focus 

groups with 15 persons have taken part in semi-structured interviews at Borgholm´s Health 

Care Centre. The information has been analysed with qualitative content analysis. 

The main outcome of this study points out the importance of co-actors to create better care 

chains, the need for collaboration and the nurse´s coordination role in planning and structur-

ing the care. The result demonstrates the importance of available resource functions in the or-

ganisation, and opportunities to monitor patients at home with digital techniques. The support 

from the management to allocate enough time is described and the importance of good and 

close care being a shared responsibility on the terms of the patient.  

The conclusion shows that collaboration at all levels in and outside the organisation is the ba-

sis for good and close care for the sickest older individuals. Accessibility and continuity cre-

ate security and is a condition for the care of the sickest older individuals to be based on a 

person-centred approach. When care is built on the patients’ needs and conditions and collab-

oration between co-actors in primary care provides safe care chains unnecessary visits at the 

emergency unit for the sickest older individuals can be avoided and the quality of care in-

crease. 
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Inledning 

Den svenska vården står i dag inför utmaningar, förändringar i organisationerna kommer att 

krävas för att förbättra förutsättningarna att möta dagens och framtidens vårdbehov.  I Sverige 

ses ett ökat antal äldre individer över 65år, och en stigande livslängd, där vård och 

omsorgsbehovet ofta är komplext och flertalet aktörer och vårdgivare behöver involveras.  

Författarna till studien har erfarenheter från både regional och kommunal vård, och har över 

tid reflekterat över olika problemområden som kan uppstå kring vården av de mest sjuka äldre 

individerna. Det är den målgrupp som är sårbar och där hälso- och sjukvårdpersonal kan göra 

nytta genom förändring av arbetssätt inom organisationen och i förhållningssätt till äldre 

individer. ”God och nära vård” är ett begrepp som sprids inom landets hälso- och sjukvård, 

exempel finns på verksamheter som lyckats med omställningen till god och nära vård, ett 

arbetssätt som kan gynna de mest sjuka äldre. Genom att studera vårdpersonalens erfarenheter 

på Borgholms hälsocentral hoppas författarna till föreliggande studie finna framgångsfaktorer 

som kan vara till hjälp i andra verksamheters utveckling av god och nära vård, och kunskaper 

som kan stärka kommande roll som specialistsjuksköterska inom vård av äldre. 

Bakgrund 

I avsnittet beskrivs befolkningsstrukturen i Sverige och utmaningar som följer med 

utvecklingen av en ökad andel äldre i samhället. Riktlinjer för nya nära vården belyses med 

fokus på de mest sjuka äldre. En beskrivning av Borgholmsmodellen och dess utformning 

återfinns och arbetes teoretiska referensram lyfts under rubrikerna samverkan i team och 

personcentrerad vård. 

Äldre individer och vård och omsorg i Sverige 

Andelen äldre individer över 65 ökar i Sverige. Sedan år 2000 har andelen individer över 80 

år ökat med ungefär 10 procent, och enligt beräkningar från Statistiska Centralbyrån [SCB] 

(2016) beräknas gruppen åren 2015 till 2033 öka med cirka 76%. Lagergren (2002) påvisade i 

sin prognos att år 2030 kan andelen individer över 65 år utgöra 23,7 % av befolkningen. 

Sverige är ett av de länder inom organisationer för ekonomiskt samarbete och utveckling, 

OECD, där äldre individers beräknade medellivslängd är högst. Det finns dock variationer 

mellan kommuner i Sverige. Andelen äldre individer över 65 år med omfattande vård- och 
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omsorgsinsatser ökar, dessa individer bor i huvudsak i ordinärt boende. Under perioden 2008–

2013, sågs en ökning av andel äldre individer över 65 år med behov av stöd och vårdbehov i 

hemmen med 7% (Socialstyrelsen, 2015a; SCB, 2016). De mest sjuka äldre med komplexa 

vårdbehov, samsjuklighet och multimedicinering är en liten andel av den äldre befolkningen, 

men är en grupp med vårdinsatser som är personalkrävande och kostsamma för samhället. 

Sveriges hälso- och sjukvård behöver förändras för att kunna tillgodose de ökade behoven. 

Individen ska erbjudas omvårdnad med ett personcentrerat förhållningsätt för att se personen 

bakom sjukdomen (Lagergren, 2002). 

Ett av de kommittédirektiv som utarbetats vid Regeringen (2015), beskriver utmaningarna 

kring framtidens äldrevård. Andelen yrkesverksamma kommer att minska, och detta skapar en 

obalans. I siffror från SCB (2016) påvisas en negativ trend inom tillgången av hälso- och 

sjukvårdsutbildad personal. År 2035 kommer totala andelen personer med hälso- och 

sjukvårdsutbildning vara lägre än den är i dag om trenden fortsätter. Kommittédirektivet lyfter 

vikten av att arbeta med organisationsutveckling och resursfördelning (Regeringen, 2015; 

SCB, 2016). 

I ett direktiv från Socialdepartementet (2017) beskrivs samordning för utveckling av god och 

nära vård. Tre styrande principer betonas för organiseringen - lättillgänglighet, närhet till 

befolkningen, och öppenvården som förstahandsval. Historiskt sett har Sverige lagt mycket 

resurser på akutsjukhus, och den medicinska kvaliteten har visat goda resultat. Sämre resultat 

påvisas kring tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Muntlin, Gunningsberg och Carlsson 

(2005) beskrev i en studie att patienter upplevde låg kvalité på akutvårdsavdelningar, då deras 

livssituation inte efterfrågades eller att informationen om vilken läkare som var ansvarig för 

fortsatt vård var bristfällig. En uppföljande studie beskrev att personalens målsättning var att 

arbeta mer personcentrerat, men hinder för att utveckla vårdkvalitén var att patienterna 

objektifierades eller sågs som problem (Muntlin, Carlsson, & Gunningsberg, 2010).  

För att tillgodose vården i framtiden och bibehålla och stärka kvalitén behövs satsning på 

primärvård. Målet med god och nära vård bygger på primärvården som grund, samverkan 

med specialistvård och kommun, och är uppbyggd med utgångspunkt från patientens behov. 

Solimeo et al. (2020) belyste vikten av de geriatriska primärvårdsteamen där arbetet 

fokuserade på de äldre individerna med komplexa behov. Resurserna i teamen hanterades 

effektivt med fokus på tillgänglighet, snabbare flöden och en ständigt pågående samverkan 

för individens behov. Ett beslut fattades i regeringen i mars 2017 och en utredare fick i 
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uppdrag att tillsammans med landsting, berörda myndigheter och organisationer utveckla 

ramarna kring; Samordnad utveckling för en god och nära vård. Huvudbetänkandet 

planerades att överlämnas i mars, 2020 (Socialdepartementet, 2017).  

God och nära vård med fokus på de mest sjuka äldre 

Kortare kontaktvägar, ökad tillgänglighet och kontinuitet är viktiga faktorer i vården av de 

mest sjuka äldre individerna, med fokus på en mera personcentrerad vård och ökad trygghet 

(Sveriges Kommuner och Regioner [SKR], 2018a). Kwan, Rutter, Anderson och Stansfield 

(2019) visade att mest sjuka äldre värdesatte ett personcentrerat förhållningssätt, där vården 

kunde vara flexibel och anpassningsbar till behov och prioriteringar. Tid för att bygga 

förtroende och tillit mellan de mest sjuka äldre och vårdpersonalen identifierades som en 

viktig faktor för att förstå den äldres mål och strävan. 

Ett led i utvecklingen av god och nära vård handlar om att byta fokus, en förskjutning från 

organisation till relation. Samverkan mellan primärvård och kommunen behöver stärkas och 

murar rivas, delaktigheten behöver öka och ansvaret delas för de mest sjuka äldre (SKR, 

2018a). Gemensamt ansvar och delaktighet ger även utrymme för tvärprofessionella team och 

effektiva individuella planer för den mest sjuka äldre (SKR, 2018a; Svenskförening för 

allmänmedicin [SFAM], 2020). Berglund et al. (2013) beskrev att de mest sjuka äldre 

individerna som kontinuerligt mottog olika sorts interventioner från hälso- och sjukvården 

såsom hjälpmedel, hjälp med ärenden, teambaserade hjälpinsatser, stöd till anhöriga och 

organisering av vårdplaneringsmöten i de äldres hemmiljö upplevde en ökad vårdkvalitet. De 

mest sjuka äldre individerna vårdas bäst på hemmaplan, med primärvården som 

huvudansvarig och med hjälp av kommunens hemsjukvård och socialtjänst (SKR, 2018a; 

SFAM, 2020). 

De kommande satsningar i linje med god och nära vård är främst att stärka tillgängligheten 

och öka kontinuiteten. En fast läkarkontakt är av stor betydelse för den mest sjuka äldre 

individen, som ofta har ett högt antal läkemedel och en komplexitet med stora 

omvårdnadsbehov. En god relation med patient och dennes närstående är av betydelse och ger 

trygghet och kontinuitet. Personcentrerad vård ska utföras med fokus på individen, dennes 

resurser, förutsättningar och egen uppfattning. En viktig fråga att ställa för hälso- och 

sjukvårdpersonal är -Vad är viktigt för just dig som individ? (SKR, 2020a). Berntsen et al. 

(2019) studerade effekterna av personcentrerat team som samarbetade med mest sjuka äldre 
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individer med komplexa vårdbehov för att bygga upp personcentrerade, integrerade och 

proaktiva vårdplaner med utgångspunkten Vad är viktigt för dig? Effekterna av arbetet med 

dessa team visade att de mest sjuka äldre minskade behovet av vård på sjukhus och uppvisade 

en minskad risk för dödlighet. Detta betonas även i studien av Valitalis et al. (2020) som 

beskrev vikten av att engagera olika yrkesprofessioner för att samverka kring vården av äldre 

individer i hemmet.  

Peters et al. (2020) belyste vikten av tydliga och enkla modeller i verksamheten för att lyckas 

med implementering av ny kunskap för multiprofessionella team. Studien beskrev en fem-

stegs modell för implementering av ny kunskap: Identifikation, helhetsanalys, 

implementeringsplan, utvärdering och vidmakthållande. Resultatet av studien påvisade att 

förenkling av implementeringsprocessen gav ett bättre genomslag för kunskapsutveckling och 

följsamhet till nya riktlinjer och rutiner och vikten av att förstå hinder för implementering 

inom verksamheten. 

Nytt arbetssätt på Borgholms hälsocentral 

I ett delbetänkande från Socialdepartementet, gällande utveckling av god och nära vård 

belyses kraven på förändring nationellt för att kunna tillgodose de behov och förväntningar 

som finns på vården idag.  Ett nytt arbetssätt som fått uppmärksamhet nationellt är den så 

kallade ”Borgholmsmodellen”, en modell för nya arbetssätt som startades upp på Borgholms 

hälsocentral på Öland. Borgholmsmodellen lyfts i delbetänkandet från Socialdepartementet 

som ett bra exempel på hur nya arbetssätt kan utvecklas och få genomslagskraft, i linje med 

målbilden för den goda nära vården (Regeringen, 2018). 

Borgholms hälsocentral med filial i Löttorp är en av tre vårdcentraler på Öland som drivs av 

Region Kalmar. Hälsocentralen i Borgholm har 10 440 listade patienter. Andelen äldre 

individer över 65 år på Öland är 35,7%, vilket innebär att Borgholms kommun har landets 

äldsta befolkning. Hälsocentralen har 57 anställda, och av dessa är 16 läkare, 20 

sjuksköterskor, sex undersköterskor och tre psykologer. På hälsocentralen finns flera 

specialistsköterskemottagningar, några av dessa är astma/KOL, demens, inkontinens, livsstil, 

tobaksavvänjning och psykiatri. Verksamheten drivs av verksamhetschef Åke Åkesson enligt 

C. Kvarnström (personlig kommunikation, 25 maj 2020). 

Förändringarna i verksamheten på Borgholms hälsocentral startades 2014. Utgångspunkten 

för satsningen var de låga siffror som uppmätts i nationella medarbetarenkäten och det 
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gjordes en stor satsning för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna (SKR, 2018b). 

Satsningen bestod av flera olika delar. Visionen och målet var centralt och tydligt, 

primärvården ska med kompetens och kontinuitet hålla samman vården för patienten. 

Specialistvårdens kompetens nyttjas när den behövs, men ansvaret för patienten har 

primärvården. Satsningen ”Borgholmsmodellen” startades för att genomföra denna 

förändring, att utveckla en vård som är sömlös med en vårdkedja som hålls ihop och där 

närheten till vården skapar trygghet (SKR, 2018b). 

En annan central faktor som identifierades var bristen på resurser i förhållande till behov i 

verksamheten. Antalet läkare var för lågt för att kunna genomföra de förändringar som 

krävdes. Målet sattes till en läkare per 1000 listade patienter, vilket är lägre än genomsnittet 

för landet (SKR, 2018b). 

Hemsjukhuset var ett begrepp som framkom 2016, även detta innefattade en viktig central 

faktor, uppbyggnad av samarbete och samverkan mellan hemsjukvård, hemtjänst, 

hälsocentralen och ambulansvården. Problemen som identifierades var att andelen mest sjuka 

äldre som vårdades i hemmet var fler än de som vårdades på sjukhuset, och det fanns brister i 

kontinuitet och uppföljning för dessa patienter. Behovet fanns att kunna erbjuda patienterna 

en fast läkarkontakt, en möjlighet till hembesök av läkare och sjuksköterska, och att 

patienterna, som lades in på sjukhus, kunde följas av ansvarig läkare på vårdcentralen. 

Begreppet hemsjukhuset symboliserar den nära samverkan som byggts upp mellan regional 

och kommunal hälso-och sjukvård och social omsorg (SKR, 2018b). 

Borgholms hälsocentral har gjort flertalet förändringar för att skapa förutsättningar för bättre 

samverkan i team. Ledningsgruppen har ersatts med tvärprofessionella team som samverkar i 

problemlösning kring förändringsidéer i verksamheten. Verksamheten arbetar med seniora 

rådgivare, pensionerade allmänspecialister som arbetar som handledare till kollegor i 

verksamheten (SKR, 2018b). 

Samverkan i team 

Teamet definieras som en mindre grupp personer med olika yrkesprofessioner, där 

grupprocessen styrs av goda interaktioner. Gruppen kan skapa mervärde i form av bättre 

arbetsklimat, utveckling av teamet, och nytta för patienter (Edberg et al., 2013). 
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Specialistsjuksköterskans ansvar baseras på de sex kärnkompetenserna, personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker 

vård och informatik. Personcentrerad vård och samverkan i team är de områden som anses 

vara viktiga grundfaktorer inom hälso- och sjukvård (Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 

2013). King, Boyd, Dagley, Deborah och Raphael (2018) beskrev i sin studie hur 

specialistsköterskans kompetens kunde nyttjas för att möta den mest sjuka äldre individens 

behov och bidra till verksamhetens utveckling. Studien visade att de äldre individerna 

upplevde att specialistsköterskan hade en helhetssyn och den övriga sjukvårdspersonalen 

beskrev att kompetensen ökade i verksamheten och möjligheten till samverkan för de mest 

sjuka äldre ökade.   

I den kliniska vården av patienten bör alla yrkesprofessioner medverka och samverka för en 

utveckling av gemensamma områden (Edberg el al., 2013). Teamet arbetar med patienten i 

fokus, och alla yrkesprofessioner bidrar i samarbetet genom självständigt arbete med ett 

omvårdnadsansvar utifrån patientnäravård. Samverkan med närstående och övriga berörda 

yrkeskategorier som ingår i patientens samordnadevårdplan är av vikt för patientens bästa 

(Carlström, Kvarnström, & Sandberg, 2013). I en artikel av Morley (2017) beskrevs 

samverkan inom hälso- och sjukvården, där det tvärprofessionella teamet ansågs kunna fylla 

en viktig funktion utifrån att uppnå hög vårdkvalité och patientsäkerhet. Arbetssättet kunde ge 

positiv effekt både för både patient och vårdpersonal, och skapa engagemang att effektivisera 

och förbättra organisationen  

I en rapport från Myndigheten för vård och omsorgsanalys (2016) påvisades stora brister 

inom vård och omsorg i Sverige kring samordningsfunktioner. I resultatet av rapporten 

framkom upplevelser av bristande samordning både från patienter och från vårdpersonal. De 

brister som identifierades visades i patientgrupper med komplexa vårdsituationer, de mest 

sjuka äldre och vård i livets slut, palliativ vård. I studien av Hansson et al. (2018) studerades 

hur medarbetare upplevde möjligheter och svårigheter kring samverkan av vård för de mest 

sjuka äldre. De problemområden som framkom var brist på kommunikation och fördröjd 

planering till följd av dålig samverkan mellan olika vårdgivare. En brist på samordnare som 

ansvarade för de insatser som behövdes, och att behoven för den äldre individen inte 

tillgodosågs. Edberg et al. (2013) beskriver att fördjupad kunskap inom omvårdnad i 

framtiden kommer vara till nytta i samverkan mellan olika professioner, där högre krav 

kommer att ställas på samhället utifrån ett ökat behov av mera komplex vård av de mest sjuka 
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äldre. Fler specialistsjuksköterskor inom omvårdnad behöver utbildas för att säkerställa 

behovet inom geriatrik i framtiden. 

Logan och Malone (2017) rapporterade att sjuksköterskorna upplevde samverkan i team som 

en viktig aspekt för att kunna ge en god vårdkvalitet, och resultatet visade att sjuksköterskor 

som arbetade i verksamheter med effektiva team sällan blev mobbade på arbetsplatsen. 

Josefsson, Åling och Östlin (2011) beskrev att teamsamverkan, nöjda medarbetare och 

uppskattning för varandras arbete var viktiga aspekter för sjuksköterskor. 

Behovet finns att effektivisera och förnya tidigare strukturer och få bort svårigheter för 

patienten vid byte mellan olika verksamheter, vårdgivare och huvudmän (Edberg et al., 2013).  

SKR (2016) arbetar i nära samverkan med flera organisationer för att hitta strategier för att 

säkra planering kring de mest sjuka äldre samt öka individens inflytande i sin egen vård, 

samordnad individuell plan för äldre. Målsättning är att vårdteam ska medverka utifrån 

individens behov och önskningar. De mest sjuka äldres situation är ofta komplex med flera 

aktörer inblandade, där det är av yttersta vikt med god samverkan för att trygga den mest 

sjuka äldres behov, och tydligt veta vem som ansvarar för vad. Socialstyrelsen (2019) redogör 

i lägesrapport, vård och omsorg om äldre individer att fortsatta brister ses i arbetet med 

samordnad individuell plan (SIP) för de mest sjuka äldre i samband med utskrivning från 

slutenvården.  

Asakawa et al. (2017) belyste i sin studie faktorer av vikt för samverkan i team, och vad som 

hindrar vården idag från att skapa team och samverkan tvärprofessionellt där teamet skapar 

mervärde för de mest sjuka äldre individerna. Resultatet påvisade tre huvudfaktorer för 

teamarbete - möjlighet till mötesplatser för samverkan, att skapa bra 

kommunikationsmöjligheter, vikten av ledarskap och personer som har rollen som 

samverkare mellan olika yrkeskategorier. Hartgerink et al. (2013) beskrev i sin studie vikten 

av multidisciplinärt samarbete och arbetsklimat för att bygga relationer i tvärprofessionella 

team som arbetar med geriatrisk vård. I studien lyftes att arbete i team ökade prestationen hos 

medarbetarna genom den interaktion som uppstod.  Resultatet påvisade att ett team med flera 

olika specialiteter visade större arbetsglädje och presterade bättre vilket förstärkte arbetet runt 

geriatriska patienter som hade behov av flera olika yrkeskategorier. 

I studie av Åberg och Ehrenberg (2017) framkom det att resultat i omvårdnaden uppnåddes 

om samarbetet mellan olika yrkeskategorier skapades utan hierarki och olika kompetenser 

värderades likvärdigt på en geriatrisk arbetsplats. Doekhie, Buljac-Samardzic, Strating och 
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Paauwe (2017) beskrev uppfattningar från olika yrkesprofessioner om deltagande i team. 

Flertalet av de yrkesprofessioner som ansåg sig själva tillhöra ett team räknades inte in av 

andra yrkesprofessioner. Tre faktorer som visade sig vara viktiga för känsla av 

teamtillhörighet var, att känna sina kollegor, vikten av kunskapsutbyte mellan 

teammedlemmarna, och att ha samsyn kring vården av patienterna. Svensk 

sjuksköterskeförening och Svenska Läkarsällskapet (2017) belyser vikten av samverkan i 

team som en viktig kärnkompetens. Behoven i vården behöver mötas och säkerställandet av 

god kvalité och säker vård måste ske gemensamt och med delat ansvar. Olika 

yrkesprofessioner kompletterar varandra och gemensamma mål kan sättas upp. 

Personcentrerad vård 

Vårdprocessen behöver ett mera medvetet och systematiskt förhållningssätt för att inleda, 

säkerställa, och samverka för en personcentrerad vård. Personen är den centrala, så även 

dennes berättelse, livshistoria och situation, patientberättelsen. I processen tas partnerskapet 

upp, där delat beslutsfattande överbryggas mellan patienten, hälso- och sjukvården samt 

närstående, i en gemensam överenskommen vårdplan. För att säkerställa överenskommelser, 

ska dokumentation ske med syfte att skydda patienten utifrån dennes perspektiv och integritet 

(Ekman et al., 2011; Ekman, Hedman, Swedberg, & Wallengren, 2015). Centrum för 

personcentrerad vård [GPCC] (2017) beskriver att dagens hälso- och sjukvård uppvisar brister 

i helhetssynen av patienten, och dennes egen uppfattning kring sin situation, förutsättningar 

och behov. Personcentrerad vård kan ses som ett etiskt förhållningsätt, och bör förhålla sig till 

de tre nyckelbegreppen vid mötet med patienten utifrån ett individperspektiv. 

I studien av Edvardsson, Sandman och Borell (2014) beskrevs lägre stress och ökad 

medvetenhet hos personal som arbetade utifrån införande av vägledande praktiska riktlinjer av 

personcentrerad vård, och att de lyckades genomföra de interventioner som planerats. 

Personcentrerad vård kunde leda till en förbättrad omvårdnad för de mest sjuka äldre, och är 

en del av specialistsjuksköterskans ansvar. GPCC (2017) uppger att förflyttning av fokus till 

personcentrerad vård kommer att kräva en ökad medvetenhet hos vårdpersonal och ökade 

utbildningsinsatser för kompetensutveckling för att genomföra de organisationsförändringar 

som behövs. Mathieson, Grande och Luker (2018) beskrev att en av förutsättningarna för att 

ny kunskap skulle få spridning i verksamheterna var att sjuksköterskorna upplevde att den nya 

kunskapen hade en positiv effekt för patienten och närmaste vårdutföraren. 
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Införandet av personcentrerad vård behöver genomföras grundligt i organisationen och 

processen kring det arbetet måste belysas och tydliggöras. Personcentrering inom hälso- och 

sjukvården kan ses som en värdegrund. Organisationen arbetar för att skapa processer med 

patienten i fokus och att identifiera hur och vem som skapar värdegrunden (Ekman et al., 

2011; Ekman et al., 2015). I studien av Santana et al. (2017) redogjordes för en processmodell 

som skapade och implementerade personcentrerad vård i sjukvården. Resultatet visade 

vinsten av samarbetet mellan patient och sjukvården ur ett hälsofrämjande perspektiv. 

Socialstyrelsen (2012) betonar implementeringen som en viktig utgångspunkt för att skapa 

god och säker vård för alla. De framhåller vikten av att lägga fokus på patientens delaktighet, 

patientinflytande, och säkerhet. En viktig faktor i arbetet är bemötandet och synen på 

patienten som en person. Sjukvården bör utgå från att individen är expert på sig själv, och 

bygga vården i samverkan där individens kunskaper fogas samman med sjukvårdens expertis 

inom det medicinskt kliniska arbetet. Partnerskap inger trygghet för patienten, samt skapar ett 

ömsesidigt förtroende (Ekman et al., 2015; Wolf et al., 2017).  

I studien av Ghiyasvandian, Zakerimoghadam och Peyravi (2014) belyses sjuksköterskans 

centrala roll och ansvar i vårdandet av patienten genom inhämtande av kunskap från patienten 

och förmedlande av information till teamet för att säkerställa patientens delaktighet och 

vårdnivån. Bindels et al. (2014) beskriver att äldre individer upplevde att kontakten med 

sjuksköterskan var värdefull då den gav en känsla av samhörighet. Ett förtroende skapades 

och sjuksköterskan hade en viktig funktion för att skapa relationer med andra vårdutövare. 

Personcentrerad vård leder till omställning av den svenska traditionella synen på sjukvården 

med en gammal förlegad hierarki, där medicinska kunskaper värderas högt. Dessa 

förhållanden behöver förändras och en förändring i hela vårdkedjan behöver genomföras 

(Edberg et al., 2013). Begreppet personcentrering behöver framhållas inom hälso- och 

sjukvårdsutbildningar och hos övriga aktörer som är delaktiga och beslutfattande i vården, då 

samverkan är en viktig del i vården av varje enskild patient. Hälso- och sjukvårdspersonal 

behöver få en ökad kunskap och förståelse för personcentrerad vård (Carlström, Kvarnström, 

& Sandberg, 2013; Santana et al., 2017). 

Problemformulering 

Andel äldre individer över 65 år i Sverige ökar, och behovet av vård och omsorgsinsatser i 

hemmet kommer att öka. Andelen yrkesverksamma personer som väljer att arbeta inom hälso- 
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och sjukvård kommer enligt prognoser inte att räcka till det ökade behovet och denna 

utveckling skapar utmaningar för en fungerande vård i framtiden. Vården behöver byta fokus 

till ett personcentrerat förhållningsätt, med utgångspunkt i vad som blir bäst för den enskilde 

individen. 

En ombyggnad av organisationen kring vården börjar ta form, med fokus på god och nära 

vård till befolkningen. För att kunna göra denna förändring krävs satsning på primärvården 

samt att primärvårdens arbetssätt förändras och organisationen utvidgas till att innefatta all 

den vård och omsorg som de mest sjuka äldre är i behov av i hemmet. Effektivare arbetssätt 

behöver införas för att möta behovet inom vården och förhindra att patienterna hamnar fel i 

vårdkedjan med ett lidande som följd.  

Borgholms hälsocentral har utvecklat ett arbetssätt för god och nära vård. Studerande av 

implementering och arbete som främjar god och nära vård för de mest sjuka äldre kan ge 

värdefull kunskap för vidare utveckling av vården och för specialistsköterskans roll och 

ansvar. 

Syfte 

Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter vid implementering och arbete med god och nära 

vård för de mest sjuka äldre individerna, med utgångspunkt i Borgholmsmodellens centrala 

delar. 

Metod 

I metoden presenternas design och urval för studien och beskrivning av datainsamlingen. 

Analys av intervjuerna beskrivs och illustreras och avsnittet avslutas med redovisning av 

etiska ställningstaganden. 

Design 

Examensarbetet genomfördes som en kvalitativ empirisk studie med deduktiv ansats. 

Intervjuer har genomförts med fokusgrupper. Fördelar med fokusgrupper är att flera faktorer 

och interaktioner kan uppfattas och berika studiens resultat (Kvale & Brinkman 2014). I en 

kvalitativ studie beskrivs upplevelser av ett valt ämne (Wibeck, 2012). 
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Population och urval 

Urvalsmetoden var ändamålsenligt urval, och att förlita sig till intresse från informanterna att 

delta i studien. Informanterna valdes ut baserat på kunskap och erfarenhet av ämnet till 

studien. Genom att välja ut personer till studien efter kriterierna beskrivna nedan bedömde 

författarna att studiens syfte kunde belysas ur olika synvinklar relaterat till olika 

yrkesprofessioner vilket skapade en bredd i informationen och belyste ämnet ur flera olika 

perspektiv.  (Danielson, 2012). Femton personer tillfrågades om deltagande i studien. Antalet 

personer bedömdes vara tillräckligt för att kunna få en variation i information och få en 

hanterbar textmassa att analysera. Personerna tillfrågades om deltagande i studien av 

kontaktperson från verksamheten. Det förkom inget bortfall. Varje gruppsammansättning 

bestod av olika yrkeskategorier och bestod av yrkesgrupperna; undersköterska, sjuksköterska, 

distriktssköterska och läkare. Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att personen 

hade en vårdutövarroll, hade deltagit under implementeringen av ”Borgholmsmodellen” och 

arbetat på Borgholms hälsocentral i minst ett år innan projektet startat. 

Datainsamling 

Ett halvår innan uppstart av studien etablerades en kontakt med verksamhetschef på 

Borgholms hälsocentral för att efterfråga intresse av att delta och få godkännande för 

genomförande. PM för studien skickades med e-post till verksamhetschef för att informera 

om studiens syfte, och väcka intresse. Besked om godkännande för genomförande av studien 

erhölls via e-post där även kontaktuppgifter till avdelningschef bifogades. Avdelningschefen 

tillfrågades av författarna till studien via e-post, cirka två månader innan intervjuerna, om 

möjlighet att fungera som kontaktperson och gav sitt medgivande. Genomförandet av studien 

planerades genom e-post samt telefonsamtal med kontaktpersonen då studien utförts på annan 

ort och författarna ej befunnit sig i nära anslutning till Borgholms hälsocentral. För att få en 

bredd av information valdes olika yrkesprofessioner ut, undersköterskor, sjuksköterskor, 

distriktssköterskor, och läkare. Om inte tillräckligt antal deltagare hade erhållits hade en 

övervägning fått göras om möjlighet till intervjuer med personal som har arbetat inom 

verksamheten tidigare. Antal deltagare till studien blev fulltaligt enligt de kriterier som 

angivits och kriterierna för intervjun behövde ej frångås.  

Datainsamlingen gjordes i fokusgrupper med semistrukturerade intervjuer. Intervjutekniken 

bygger på ett antal förutbestämda frågor där följdfrågor ställs utifrån det som informanterna 
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berättar. Valet av semistrukturerade intervjuer gav utrymme för individens egna reflektioner, 

upplevelser, känslor och möjliggjorde ett analytiskt resonemang och gav underlag för 

diskussion i gruppen (Wibeck, 2012). 

En intervjuguide utformades med öppna frågeställningar utifrån Borgholmsmodellens tre 

centrala delar; Samverkan och Samarbete, Resurser och Behov och Visioner och Mål, för att 

besvara syftet med studien. En provintervju genomfördes tre veckor innan intervjuerna med 

en person som var väl insatt i studien och ansågs kunna bidra med synpunkter kring frågornas 

utformning. Vid provintervjun gavs möjlighet att säkerställa ljudkvalitet och testa tekniken. 

Efter provintervjun gjordes justeringar för att säkerställa att frågorna var lättförståeliga och 

besvarade syftet med studien. Guiden granskades och godkändes av handledaren (bilaga I). 

Kontaktpersonen fick i uppdrag att informera om studien muntligen utifrån det PM som 

tidigare skickats och efterfråga intresse i de aktuella yrkesgrupperna för deltagande i studien. 

Efter insamling av intresse delades deltagarna in i fyra mindre fokusgrupper av 

kontaktpersonen. Fokusgrupperna bestod av en blandning från alla yrkeskategorier, men med 

en överrepresentation av sjuksköterskor. Två veckor innan intervjuerna skickades skriftligt 

samtycke till verksamhetschef (se bilaga II) och kontaktperson via e-post som förmedlade ut 

det vidare till deltagarna i studien (se bilaga III). Brevet innehöll information om studiens 

syfte, upplägg och tänkt tidsåtgång, samt skriftligt godkännande för deltagande.  

Intervjuerna genomfördes på Borgholms hälsocentral i ett avskilt rum som kontaktpersonen 

valt ut. Vid mötet med informanterna inför fokusgruppintervjun gavs en kort presentation av 

studien och dess syfte, ett förtydligande om frivilligt deltagande i studien samt 

konfidentialitet. Deltagarna hade läst igenom brevet innan start av intervju och underskrift av 

samtycke gjordes på plats innan genomförandet. Intervjuerna startades med att författarna 

gjorde en kort presentation av sig själva. Författarna hade fasta roller som moderator och 

assistent vid fokusgruppsintervjuerna. Moderatorn, en av författarna till studien, höll i 

intervjun med hjälp av intervjuguiden och styrde och vägledde diskussionerna inom valt 

område.  Den andre personen observerade gruppdynamiken och kunde gå in och rikta frågor 

till informanter som ej deltog aktivt i diskussionerna. Moderatorn skrev stödanteckningar på 

en White board som alla i fokusgruppen kunde se under intervjutillfället för att säkerställa att 

informanterna kände igen det som hade tagits upp under intervjun. Innan avslut gavs 

informanterna möjlighet att komplettera intervjuerna och förtydliga det som sagts (Thomsson, 

2010). Tiden som avsattes till varje intervju var en timme, och frågornas antal var väl 



 

   

 13 

anpassade utifrån avsatt tid. Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon. Alla intervjuer 

genomfördes gemensamt av författarna, vilket minskade risken för olika tolkningar vid 

analysarbetet. 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades i enlighet med kriterierna för kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Metoden innebär att innehåll, i detta fall intervjuer, 

analyserades för att beskriva deltagarnas erfarenheter av ett fenomen. Studien analyserades 

utifrån en manifest abstraktionsnivå där informationen från deltagarna i studien beskrevs utan 

djupare tolkning av innebörd och teman var förutvalda (Höglund Nielsen & Granskär, 2017). 

En deduktiv ansats användes, vilket innebar att en teori valdes ut som var genomgående i hela 

forskningsprocessen (Graneheim & Lundman, 2004; Henricsson & Billhult, 2012). 

Författarna valde de centrala delarna i Borgholmsmodellen och; Samverkan och samarbete, 

behov och resurser, och vision och mål var de kategorier som koderna sorterades mot.   

Analysprocessen startades med transkribering av intervjuerna enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Intervjumaterialet delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant i sin 

helhet. Efter transkribering lyssnades materialet igenom flera gånger av båda författarna och 

jämfördes med den transkriberade texten. Arbetsmomentet utfördes i nära anslutning till 

hemkomst från Borgholms hälsocentral. Det transkriberade materialet lästes igenom flera 

gånger av båda författarna för att säkerställa helhetsbilden och identifiera viktiga data. 

Nästa steg i analysen bestod av identifiering av meningsbärande enheter. Meningarna 

markerades i texten med utgångspunkt i besvarande av syftet. Arbetet fördelades på 

författarna och då meningarna markerats skiftades intervjuerna för att säkerställa att 

författarna delade uppfattning. Då de meningsbärande enheterna identifierats gjordes en 

triangulering med handledaren. Materialet lästes igenom igen för att säkerställa att syftet 

besvarades. De meningsbärande enheterna lästes igenom av båda författarna för att identifiera 

det centrala budskapet i texten och därefter delade författarna upp intervjuerna för att skriva 

de kondenserade meningarna.  

De kondenserade meningarna lästes igenom av båda författarna och koder skapades. Koderna 

som framkom kontrollerades i förhållande till de kondenserade meningarna för att säkerställa 

att det centrala i de kondenserade meningarna plockats ut. Koderna sorterades in under de 

förutbestämda kategorierna (tabell 1). Koderna under de olika kategorierna lästes igenom av 
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båda författarna och av koderna bildades olika underkategorier till kategorierna. Under 

analysprocessen fanns en medbedömare, handledare för uppsatsen, med för hjälp att kritiskt 

granska de olika stegen. 
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Etiska ställningstaganden 

I Helsingforsdeklarationen gällande etiska principer vid medicinsk forskning som involverar 

människor, beskrivs ett antal punkter som forskare behöver ha för att genomföra en studie. I 

Helsingforsdeklarationen betonas vikten av att bevara människans hälsa, att forskarens roll 

först och främst är att se till patientens bästa. De etiska principerna; autonomiprincipen, 

godhetsprincipen, principen att inte skada och rättviseprincipen är vägledande i studien. 

Forskningen får inte ta överhand och åsidosätta patientens hälsa, värdighet, integritet, 

självbestämmande, och konfidentialitet. Den beskriver vikten av att forskning utförs endast av 

personer med etisk och vetenskaplig utbildning, träning och kvalifikation. Forskaren behöver 

vara medveten om vilka risker och påfrestningar som de deltagande i studien kan utsättas för 

och detta måste vägas mot fördelen med studiens genomförande. Då forskaren kartlagt 

riskerna sätts åtgärder in för att minimera riskerna och detta följs upp kontinuerligt. Utsatta 

grupper eller individer bör undvikas i forskning, och dessa grupper ska endast inkluderas om 

det finns en hälsovinst i genomförande i denna grupp och att studien inte kan genomföras på 

något annat sätt (World Medical Association [WMA], 2018; Kjellström, 2012). I denna studie 

har personer med vårdutbildning tillfrågats om deltagande, och frågeställningarna i studien 

har ej bedömts vara av personlig karaktär eller skapa obehag för de deltagande. Personalen 

deltog frivilligt i studien och bedömdes vara en icke-sårbar grupp. 

Meningsbärande enhet Kondenserad mening Kod 

…det finns inget som betyder så 

mycket som kontinuitet. 

Det finns inget som betyder så 

mycket som kontinuitet. 

Kontinuitet är viktigt 

…även sjuksköterska för en del 

är väldigt viktigt, att man har sin 

egen sjuksköterska, namngiven, 

som de känner till och kan. Det är 

också en trygghet. 

Det är viktigt för vissa patienter 

med en egen sjuksköterska, 

namngiven, som känner till dem 

och som har kunskap, vilket 

skapar trygghet. 

Patienten känner trygghet med en 

namngiven sjuksköterska som 

har kunskap om patienten  

…på sikt en målsättning med de 

här sjuka äldre, då är det ju inte 

bara HSV utan alla de här 1500, 

alla de här ska kunna ha både en 

läkare och en sjuksköterska som 

är deras, det ger mycket trygghet. 

Målsättning för alla 

hemsjukhuspatienter är att alla 

ska kunna ha en läkare och 

sjuksköterska som är deras, det 

ger trygghet. 

Trygghet med egen läkare och 

sjuksköterska  

…väldigt tydlig trend att vi får 

sökande på grund av arbetssättet. 

En trend är att hemsjukhuset får 

sökande på grund av arbetet med 

Borgholmsmodellen. 

Borgholmsmodellen har bidragit 

till en attraktiv arbetsplats 

Tabell 1, exempel från analysarbetet 

exempel 
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All forskning som utförs måste genomföras enligt vetenskaplig metod och beprövad 

erfarenhet och dokumentationen ska följa riktlinjer för forskningsstudier. 

Undersökningsprotokoll ska skickas för granskning till etiska kommittén om frågeformuläret 

styrker behovet av granskning. Forskaren måste tillgodose konfidentialitet för de deltagande i 

studien. Deltagande är frivilligt, och de medverkande ska informeras om syfte, metod för 

studien, och lämnat sitt godkännande (WMA, 2018). I denna studie har samtycke inhämtats 

från medverkande genom informationsbrev som sammanställts enligt den mall som upprättats 

på Forskningsetiska nämnden (FNE), Högskolan Dalarna (2020). I brevet har frågan kring 

konfidentialitet lyfts, medverkande i studien har informerats om hur deras uppgifter skulle 

hanteras, vem som hade tillgång till information och att de kunde avbryta sitt deltagande utan 

motivation. Författarna till denna studie har valt att inte numrera fokusgrupperna eller ange 

yrkeskategori vid citat för att minska risken för identifiering av enskilda individer. Materialet 

har förvarats säkert och avskilt. Det har varit tillgängligt för personerna som utfört studien 

och deras handledare. Allt material makuleras efter färdigställt och godkänt resultat. 

Högskolan Dalarna önskade att ansökan om etisk granskning hade gjorts i anslutning till PM 

för uppsats, och att denna skickades in till etiska nämnden Högskolan Dalarna. I den 

egengranskning som gjorts framgick inga aspekter som skulle föranleda behov av ansökan om 

etisk granskning (bilaga IV). Dataskyddsförordningen (GDPR) ger skydd åt den enskilde 

personen, gällande hantering av personuppgifter, lagen tillämpas i denna studie, enligt 

dataskyddsförordningen. Högskolan Dalarna hade ansvaret för behandlingen av 

personuppgifter i samband med examensarbetet. Deltagarna i undersökningen hade enligt 

GDPR rätt att få information om hur deras personuppgifter behandlades. Deltagarna hade rätt 

att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen kunde deltagarna vända sig till 

Högskolans dataskyddsombud (Högskolan Dalarna, 2020). 

Resultat 

Resultatet i studien bygger på information från fyra fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal 

dvs undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare, som arbetar på Borgholms 

hälsocentral på Öland. I grupperna deltog femton personer, tretton kvinnor och två män. De 

deltagande var i olika åldrar, från cirka 30 år till cirka 70 år. Resultatet utgick från de tre 

kategorierna; Samverkan och samarbete, Behov och resurser och Visioner och mål. Från 

dessa kategorier framkom ett antal underkategorier. Analys av resultatet resulterade i 10 
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underkategorier som på olika sätt belyser syftet; Att beskriva vårdpersonalens erfarenheter vid 

implementering och arbete med god och nära vård för de mest sjuka äldre individerna (figur 

1). 

Samverkan och  

samarbete 

 Behov och 

resurser 

 Vision och mål 

Uppbyggnad av relationer 

med medaktörer för att få en 

bättre vårdkedja för patienten 

 

 God tillgänglighet av 

resursfunktioner i 

verksamheten skapar trygghet 

för de äldre och personalen 

 God och nära vård för sjuka 

äldre ska erbjudas oavsett 

huvudman och är ett delat 

ansvar på patientens villkor 

Teamarbete för att skapa 

delaktighet och förståelse 

mellan olika yrkeskategorier 

 Digital teknik som 

hjälpmedel för att följa upp 

patienten i hemmet 

 Begreppet hemsjukhuset 

förtydligar ansvaret hos 

primärvård och kommun 

Samordningssjuksköterskans 

centrala roll i planeringen och 

uppföljningen av patienten 

 Stöd från ledning för avsatt 

tid i verksamheten skapar 

förutsättningar för arbetssättet 

 En god arbetsmiljö i en 

välfungerande organisation är 

en förutsättning för en god 

och säker vård 

  Kontinuitet och tillgänglighet 

skapar trygghet för de mest 

sjuka äldre 

  

 

Figur 1, Översikt av kategorier och underkategorier 

Samverkan och samarbete 

Den första kategorin var Samverkan och samarbete. Underkategorierna till Samverkan och 

Samarbete inkluderade; Uppbyggnad av relationer med medaktörer för att få en bättre 

vårdkedja för patienten, Teamarbete för att skapa delaktighet och förståelse mellan olika 

yrkeskategorier och Samordningssjuksköterskans centrala roll i planeringen och 

uppföljningen av patienten. 

Uppbyggnad av relationer med medaktörer för att få en bättre vårdkedja för patienten 

Vid intervjuerna beskrev informanterna vikten av gott samarbete för de mest sjuka äldre 

patienterna gällande samverkan mellan kommunens hemsjukvård och hälsocentralen. De 

intervjuade uppgav att flertalet äldre med diabetes bodde i sina hem och samverkan med 

diabetessjuksköterska och kommunens sjuksköterska var viktig och mycket välfungerande. 

Informanterna uppgav att samverkan mellan kommunen och primärvården var en central del i 

arbetet med god och nära vård av de äldre patienterna och strävan att göra det som var bäst för 

patienten. Deltagarna informerade om att Borgholm är en liten ort med högt antal äldre 

invånare och samverkan med ambulansen var en viktig faktor i vården för de äldre, då en nära 

kontakt med både hälsocentralen och kommunens hemsjukvård stärkte vårdkedjan. De 
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beskrev att vid besök av ambulans i hemmet med bedömning om att patienten kunde vara 

kvar i hemmet, erbjöds hembesök av patientens fasta läkare nästkommande dag. Resultatet av 

detta ledde till ökad trygghet och en minskning av onödiga akuta inläggningar för den mest 

sjuka äldre patienten. 

”Ambulansens personal kan boka in patienten på hemsjukhuset dagen 

därpå när de inte bedömer att ärendet är akut, och detta skapar 

mindre akutinläggningar samt ett bättre arbetssätt för ambulansen” 

De intervjuade beskrev att det arbetats fram bättre kontaktvägar och flera möjliga 

kommunikationssätt för andra verksamheter som samarbetade med Borgholms hälsocentral 

och detta sågs som betydelsefullt. Informanterna uppgav att då flera möjligheter fanns för 

kommunikation skapades förutsättningar för god samverkan kring vården för de äldre 

patienterna. 

I intervjuerna framkom betydelsen av att skapa relationer och samverka mellan personal både 

mot kommunens personal men även inom den egna verksamheten. De intervjuade beskrev att 

träffar med personalgrupperna hölls både utanför arbetet men även i verksamhetens lokaler. 

Ett av syftena till träffar och möten uppgav informanterna var att minska känslan av ”vi och 

dem” mellan kommunen och primärvården. Träffar hölls både tvärprofessionellt och mellan 

sjuksköterskorna på kommunen och på hälsocentralen. I intervjuerna framkom att hospitering 

planerades på respektive arbetsplats i kommunens hemsjukvård och på hälsocentralen för att 

skapa ökad samverkan, öppenhet och förståelse för varandras arbete.  

Informanterna uppgav att god samverkan mellan vårdcentralerna på Öland, kommunen och 

geriatriska kliniken i Kalmar, Ölands regionsjukhus, var ett led i utvecklingen kring 

sammanhållen vård. Ett projekt ”sjukvård Öland” hade startats upp för att arbeta för mer 

samverkan mellan primärvården, kommunen och specialistvården beskrev de intervjuade. 

Teamarbete för att skapa delaktighet och förståelse mellan olika yrkeskategorier 

Informanterna redogjorde för betydelsen av samverkan i team och tvärprofessionella grupper 

inom verksamheten. Det skapade möjligheter och förståelse för varandras kompetenser och 

arbetsuppgifter. Samverkan i team, tvärprofessionellt beskrev informanterna vara en viktig 

faktor för de mest sjuka äldre, och ett tydligt delat ansvar. 
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” Multisjuka patienter med många läkemedel har ett behov av ett 

samlat team med delat ansvar.” 

I intervjuerna framkom att de tvärprofessionella grupperna arbetade fram nya idéer och 

arbetssätt för att förbättra vården kring olika patientgrupper, ett stort förtroende fanns från 

ledningen och verksamheten hade avskaffat ledningsgruppen till förmån för de mindre 

grupperna. Informanterna beskrev att grupperna skapade en känsla av delaktighet i 

utvecklingen av Borgholmsmodellen, och belyste vikten av delaktighet från samtliga 

yrkeskategorier i skapandet av nya idéer. 

” De tvärprofessionella grupperna, är en bidragande faktor till en 

god arbetsmiljö.” 

En viktig faktor som de intervjuade påpekade var sammanhållningen i arbetsgruppen. 

Informanterna uppgav att personalen hade regelbundna möten och träffar utanför arbetet som 

skapade möjligheter att lära känna varandra. De intervjuade beskrev att en ”vi” känsla 

skapades som gav förutsättningar till bra arbetsmiljö. Kreativiteten uppgavs vara stor i 

arbetsgrupperna och tid skapades för utveckling av arbetssätt inom hälsocentralen. 

Informanterna ansåg att personalens olika kompetenser togs tillvara och allas bidrag var lika 

viktiga. 

Samordningssjuksköterskans centrala roll i planeringen och uppföljning av patienten 

I intervjuerna beskrev informanterna att Samordningssjuksköterskorna hade en 

nyckelfunktion kring samordning för patienterna mellan slutenvården och kommunens 

hemsjukvård och övriga aktörer i kommunen. De intervjuade uppgav att vårdplaneringar hölls 

dagligen för att möta behovet hos patienten, då främst de mest sjuka äldre patienterna. 

Informanterna samtyckte i hur viktig den funktionen var för att säkerställa en god och säker 

vård. 

” Kontaktsjuksköterskorna har mycket vårdplaneringar med 

slutenvården, tillsammans med kommunen, det har skapat bättre 

samverkan.” 

Ansvarige läkare på hälsocentralen hade övergripande ansvar för samordning av 

vårdinsatserna för de inneliggande hemsjukvårdspatienterna enligt de intervjuade. 

Informanterna uppgav att samordningssjuksköterskorna informerade läkarna dagligen vilka 
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hemsjukvårdspatienter som var inneliggande för att läkaren skulle uppmärksammas på att 

patienten kommit till sjukhus. De intervjuade beskrev att samordning av eventuella planerade 

undersökningar och bedömningar inom specialistvården, när patienten befann sig där, 

minskade behovet av onödiga resor och sjukhusvistelser för de mest sjuka äldre. 

” När en patient är inlagd, och det finns en planering för röntgen. 

eller annan undersökning, kan detta samordnas under 

sjukhusvistelsen genom kontakt med slutenvården från patientens 

ansvarige läkare.”  

Enligt informanterna deltog läkaren på hälsocentralen i planeringen av insatserna under 

sjukhusvistelsen för patienten och initierade med hjälp av samordningssjuksköterskan 

vårdplaneringar med kommun och specialistvården som ett led i god och nära vård. 

Behov och resurser 

Den andra kategorien var Behov och Resurser. Underkategorier till Behov och Resurser 

inkluderade; God tillgänglighet av resursfunktioner i verksamheten skapar trygghet för de 

äldre och personalen, Digital teknik som hjälpmedel för att följa upp patienter i hemmet, Stöd 

från ledning för avsatt tid i verksamheten skapar förutsättning för arbetssätt och Kontinuitet 

och trygghet för mest sjuka äldre minskar behovet av akut sjukvård. 

God tillgänglighet av resursfunktioner i verksamheten skapar trygghet för de äldre och 

personalen 

Vid intervjuerna framhöll informanterna vikten av tillgänglighet, för att öka känslan av 

trygghet för patienterna. De intervjuade uppgav att hälsocentralen valt att lämna ut 

direktnummer till läkarna dit patienterna kunde ringa in och få en tid för uppringning till sin 

läkare. Informanterna uppgav att detta var en vinst för patienter och personal, att patienterna 

kände sig trygga med att man kunde få kontakt med sin läkare och att personalen kunde 

hänvisa patienterna att ringa, eller själva boka upp telefontid med ”egen” läkare. En annan 

tillgänglighetsfaktor som informanterna lyfte och som hade haft stor betydelse enligt de 

intervjuade, var antalet läkare. Flera läkare i arbetslaget skapade förutsättningar för att kunna 

bygga upp en vård där det fanns utrymme för hembesök, egna telefonkontakter med patienter, 

konsultation av kollegor, och även kunna följa upp de patienter som var inneliggande på 

sjukhus. I intervjuerna beskrev informanterna att hälsocentralen hade skapat olika möjligheter 
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för patienterna att komma i kontakt, och genom att införa en dagjour för akut sjukdom, där 

ingen tidsbokning behövdes utan patienterna kunde komma oanmälda, hade tillgängligheten 

ökat. De intervjuade uppgav att hälsocentralen hade helgöppet för sina patienter och skapade 

möjlighet för kontakt även röda dagar för Borgholms invånare. 

” Hälsocentralen är öppen på helgerna, 365 dagar om året, och även 

röda dagar, vilket är en trygghet när man är äldre, att det alltid går 

att nå någon.” 

Informanterna lyfte fram vikten av tillgänglighet till egen läkare och sjuksköterska för 

hemsjukvårdspatienterna, vilket skapade trygghet, då personalen kände till patienten och 

sjukdomsbilden. 

” Hemsjukvårdspatienterna har sin husläkare, vilket är en viktig 

faktor för trygghet hos de äldre.” 

För att detta skulle fungera ansåg informanterna att det krävdes ett ökat antal läkare annars 

fanns det inte möjlighet att skapa kontinuitet. De intervjuade beskrev arbetssättet med Senior 

Adviser på hälsocentralen som något mycket positivt. Funktionen Senior Adviser beskrevs av 

informanterna i termer av en läkare som fyllde funktionen som stöd för frågor och 

patientärenden och fanns tillgänglig i verksamheten. De intervjuade uppgav att då de anställda 

läkarna hade olika erfarenhet och längd i yrket, krävdes det att det fanns möjlighet att 

konsultera någon mer erfaren i svårare patientärenden, och detta fyllde en viktig funktion för 

kunskapsöverföring i verksamheten. Funktionen uppgavs av de intervjuade även finnas 

tillgänglig för andra personalgrupper och genom snabbare konsultationer och 

receptförskrivningar, underlättades det dagliga arbetet på hälsocentralen. Informanterna 

beskrev att funktionen skapade trygghet för personalen på hälsocentralen och kompetensen 

bidrog till bättre vård för patienterna. 

Digital teknik som hjälpmedel för att följa upp patienter i hemmet 

Personalen som deltog i intervjuerna beskrev möjligheterna att följa upp de mest sjuka äldre i 

hemmen med hjälp av ny teknik. Projektet, Cuviva, hade startats upp, och det riktade sig till 

hjärtsviktspatienterna i hemmen, där digitala läsplattor gav patienten möjlighet till eget 

ansvar, genom inrapportering av värden till hälsocentralen. Värdena följdes upp av 

samordningssjuksköterskan tillsammans med läkaren, och informanterna beskrev att 
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patienterna som deltog i projektet hade blivit mer medvetna om sitt mående i förhållande till 

de parametrar som rapporterades in, och mer aktiva i sin egenvård. De intervjuade uppgav att 

projektet för hjärtsviktspatienter hade skapat en trygghet för de mest sjuka patienterna i 

hemmet, och hade minskat behovet av akuta inläggningar. 

” Cuviva projektet är en resurs i hemmen hos de mest sjuka äldre, där 

detta har skapat en väldig trygghet”.  

” Cuviva (projektet) har minskat onödiga inläggningar på akuten.” 

 I intervjuerna framkom att det fanns flera satsningar på gång kring användandet av teknik 

som en resurs i arbetet, och en förhoppning för verksamheten var att alla 

hemsjukvårdspatienter skulle kunna få tillgång till digitala läsplattor i hemmen, men detta var 

en önskan för framtiden.  

Stöd från ledning för avsatt tid i verksamheten skapar förutsättningar för arbetssätt 

Informanterna beskrev vikten av att ha stöd från ledningen för att kunna genomföra 

förändringar i verksamheten. De förändringar som gjorts i verksamheten, i samband med 

införandet av ”Borgholmsmodellen”, akuta hembesök, namngiven läkare för de mest sjuka 

äldre, har fått stöd från ledning, och resurser har skjutits till för att kunna genomföra detta. De 

intervjuade beskrev att förutsättningarna för att genomföra dessa förändringar var gynnsamma 

i Borgholm, som är en turistort med extra intäkter, och då stöd fanns från ledningen kunde en 

del av dessa resurser investeras tillbaka i verksamheten med gynnsamma utfall. Behovet av en 

ledare i verksamheten som är målinriktad och engagerad och skapar förutsättningar för att 

lyckas, beskrevs som en viktig del av informanterna. En ledare med erfarenhet av tidigare 

verksamheter och ett brett kontaktnät hade bättre förutsättningar för genomslag i förändringar 

enligt personalen. En ledare med visioner och mål var en framgångsfaktor för utveckling i 

verksamheten ansåg informanterna. 

” En målinriktad ledare är en förutsättning för att lyckas.” 

Vikten av tid för att utveckla verksamheten är något som informanterna lyfte. Tiden beskrevs 

av de intervjuade som en förutsättning för ett gott arbete, och att prioriteringar behövde göras 

för att avsätta tid i verksamheten. När tid avsattes kunde vården utvecklas och personerna som 

utförde den utvecklades och växte i sin roll. Informanterna beskrev att arbetsmiljön och 

personalbemanningen var områden som behövdes prioriteras inom primärvården, och att en 
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god och nära vård för de mest sjuka äldre inte var genomförbar med för många listade 

patienter på varje enskild läkare. Tid behövde avsättas för att kunna hantera patientflödet och 

skapandet av en välfungerande vård. 

” Utrymme och tid måste skapas i verksamheten för att hinna med 

patienterna.” 

Kontinuitet och tillgänglighet skapar trygghet för de mest sjuka äldre 

Informanterna beskrev att möjligheten till fasta läkare och sjuksköterskor med kännedom om 

patienterna skapade kontinuitet vilket var en vinst för de mest sjuka äldre. Kontinuiteten och 

vetskapen för patienten om möjlighet till kontakt med sin läkare eller sjuksköterska inom 

närmaste dygnet skapade trygghet. 

 ” Det skapar en trygghet att patienten vet att vården finns på dennes 

villkor, och att möjlighet finns till besök på patientens egen begäran.” 

Personalen beskrev att för vissa patienter hade dessa åtgärder minskat behovet av 

sömnmedicinering, då det skapades enkla kontaktvägar in till hälsocentralen. Läkarna på 

hälsocentralen hade dagligen tid avsatt för hembesök, enligt informanterna, vilket frigjorde 

möjlighet att planera in de insatser som behövdes för varje patient. Tät kontakt med 

patienterna kunde lösa flertalet problem, och skapade en trygghet för patienten i hemmet, 

uppgav de intervjuade. 

 Möjligheten att ha en namngiven person som patienten kunde kontakta, att det fanns enkla 

vägar in till hälsocentralen, och en tillgänglighet som var hög, skapade en trygghet enligt 

personalen, och denna trygghet gjorde att behovet av att söka sig till akutsjukvården 

minskade.  De intervjuade beskrev att det skapades möjlighet att erbjuda en tid till 

hälsocentralen via kommunens sjuksköterskor eller ambulansens personal, vid besök hos 

patienten i hemmet, vilket ofta kunde vara ett bättre alternativ om inte patienten var i akut 

behov av vård, att få komma till hälsocentralen alternativt att patientens egen läkare eller 

sjuksköterska kom hem dagen därpå. 

” Sedan hemsjukhuset startade upp har antalet akutinläggningar med 

ambulans av gruppen patienter tillhörande hemsjukhuset, minskat 

med 30%.” 
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Vision och mål 

Den tredje kategorin var Vision och Mål. Underkategorier till Vision och Mål inkluderade; 

God och nära vård för sjuka äldre ska erbjudas oberoende av huvudman och är ett delat 

ansvar på patientens villkor, Begreppet hemsjukhuset förtydligar ansvaret hos primärvård 

och kommun och En god arbetsmiljö i en välfungerande organisation är en förutsättning för 

god och nära vård. 

God och nära vård för sjuka äldre ska erbjudas oberoende av huvudman och är ett delat 

ansvar på patientens villkor 

Det framkom i intervjuerna att det fanns en gemensam vilja och vision i verksamheten där 

fokus på de mest sjuka äldre skulle vara centralt i uppbyggnaden av god nära vård i 

Borgholm. Gemensamma mål skapade förutsättningar för ett bra samarbete mellan 

primärvård och kommunens hälso-och sjukvård, och var en av de centrala delarna som låg till 

grund för en god vård för de mest sjuka äldre individerna, och gav en sammanhållen vård 

enligt informanterna. Enligt de intervjuade kommer det att krävas tydliga signaler kring 

prioritering i vården för fast läkarkontakt för de mest sjuka äldre patienterna, det för att skapa 

kontinuitet och trygghet. 

”För den stora gruppen äldre fungerar vården bara om det finns en 

som håller ihop det. ” 

Det framkom i intervjuerna en önskan om att skapa ett bättre sammanhang i vården med delat 

ansvar mellan huvudmännen. Informanterna pratade om att ”riva murar”. En förskjutning av 

vården kommer att behöva ske med fokus på vården utifrån patientens villkor och 

förutsättningar, vilket kommer leda till ökad trygghet för den enskilde individen. I 

intervjuerna framkom övergripande målsättningar kring behov av ökade resurser och ett 

minskat antal listade patienter per läkare, en välbemannad primärvård kan skapa möjligheter 

att klara vårdens uppdrag.  

”Resurserna är viktiga, verksamheten har sedan ett par år tillbaka ett 

tusen listade invånare per heltidsdoktor, och detta skapar 

förutsättningar att klara av de patienter som behöver hjälp.” 

I intervjuerna framkom att Borgholms hälsocentral har flertalet sökande till arbetsplatsen och 

att arbetssättet har lockat personal att söka sig till verksamheten enligt de intervjuade.  
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Begreppet hemsjukhuset förtydligar ansvaret hos primärvård och kommun 

Informanterna talade om hur primärvården ska och bör ta större ansvar för de mest sjuka äldre 

i vården i hemmet. Denna patientgrupp skulle inte behöva söka akutsjukvård enligt de 

intervjuade, utan erbjudas god vård i hemmet med namngiven ansvarig läkare från primärvård 

i samverkan med kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården. Att primärvården och 

kommunen gemensamt tagit fram begreppet hemsjukhuset sågs som en framgångsfaktor 

enligt informanterna.  

” Ett arbete har utvecklats med att lansera ett gemensamt begrepp för 

både kommun och primärvård, hemsjukhuset, som man kunde samlas 

runt, och detta har blivit en framgång.” 

Informanterna ansåg att patientens vård borde skötas i större utsträckning från primärvården 

och de resurser och specialistkompetens som slutenvården har kan ges till patienten utifrån 

behov. Att en bättre samverkan sker med specialistvården och ger ökade möjligheter för en 

mera avancerad vård i hemmet var önskvärt enligt de intervjuade. 

En god arbetsmiljö i en välfungerande organisation är en förutsättning för god och säker 

vård  

Informanterna diskuterade kring betydelsen av ett ökat fokus på en god arbetsmiljö som gav 

förutsättningar att leverera en god vård till befolkningen. Personalen uppgav att för många är 

en god arbetsmiljö viktigare än höga löner. 

” En bra arbetsmiljö har visat sig vara mer att attraktivt än högre 

lön.” 

I organisationen fanns en öppenhet, de beskrevs av informanterna i termer av ”öppna dörrar”, 

en platt organisation med låg hierarki. Personalen kände en stor delaktighet och samhörighet, 

prestigen var låg och alla yrkeskategorier arbetade tillsammans. 

 ” När prestigen släpps och alla börjar jobba tillsammans på 

arbetsplatsen kan man komma långt, alla yrkeskategorier ska vara 

med.” 

Detta kunde enligt informanterna ses som en bidragande faktor till en lyckad god och nära 

vård, främst för de mest sjuka äldre individerna. En stabilitet i verksamheten sågs enligt de 
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intervjuade som en förutsättning för en god samverkan med övriga instanser så som 

kommunen, där enighet om målen var givna och de tvärprofessionella grupperna hade en hög 

bidragande faktor till god arbetsmiljö. 

Diskussion 

I avsnittet presenteras en sammanfattning av resultatet. Nästa stycke innefattar 

resultatdiskussion som efterföljs av diskussion av metoden. Avsnittet innehåller redovisning 

av studiens kliniska relevans för samhället och etiska aspekter. I slutet av stycket beskrivs 

slutsatser av studien och förslag på fortsatt forskning. 

Sammanfattning 

I resultatet redovisas tre huvudkategorier; Samverkan och Samarbete, Behov och Resurser 

och Vision och Mål. I avsnittet om samverkan och samarbete redogjorde informanterna för 

betydelsen av gott samarbete mellan olika aktörer för vården av de mest sjuka äldre, och 

arbetet med att bygga upp kontaktvägar för att gynna samarbetet. De intervjuade beskrev hur 

samverkan i team och tvärprofessionella team stärkt verksamheten genom kunskapsutbyte och 

att skapa förståelse för varandras roller. Rollen som samverkanssjuksköterska belystes som en 

viktig funktion för att hålla samman planeringen för patienten och tillsammans med läkaren 

initiera vårdplanering och kontakt med slutenvården. I avsnittet behov och resurser beskrevs 

tillgängligheten som en central del för att skapa trygghet för den mest sjuka äldre individen 

och hur olika arbetssätt skapats för att öka tillgängligheten i verksamheten. Möjligheten att 

nyttja digital teknik för att följa upp patienterna i hemmet beskrevs där ett projekt för 

hjärtsviktspatienter hade skapat enklare tillgång till uppföljning och lett till goda resultat. 

Informanterna betonade vikten av stöd från ledingen för förändringar och avsatt tid i 

verksamheten. Kontinuitet i vården för de mest sjuka äldre med en fast läkarkontakt och 

tillgång till sjuksköterskor med god patientkännedom hade skapat en trygghet som lett till 

minskat behov av akutinsatser och lägre förbrukning av sömnläkemedel enligt informanterna. 

I avsnittet vision och mål uppgavs att gemensamma mål kring vården skapade förutsättningar 

för en god samverkan och sågs som en central del i god och nära vård. Skapandet av ett 

gemensamt begrepp ”hemsjukhuset” menade informanterna var en framgångsfaktor och något 

för de olika verksamheterna att sluta upp kring. En god arbetsmiljö såg informanterna som en 

förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård sågs mer betydelsefull än höga 

löner.  
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Resultatdiskussion 

Samverkan och samarbete 

Resultatet i denna studie visade att samverkan mellan huvudmän såsom slutenvård, 

primärvård och den kommunala hälso- och sjukvården kan anses avgörande för att skapa en 

god och säker vård för den äldre patienten. Resultatet i studien av Berglund et al. (2013) 

styrker vikten av samverkan och planering av vården för den äldre individens upplevelse av 

vårdkvalitet. Enligt direktiv från Regeringen (2015) beskrivs organisationsförändringar som 

en förutsättning för att möta framtidens vårdbehov i relation till ett ökat antal äldre individer. 

Behovet av en god och effektiv samverkan kring de mest sjuka äldre är stort och där kan 

brister ses. Det belyste Hansson et al. (2017) i sin studie, svårigheterna hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplevde i planering av vården kring de mest sjuka äldre individerna. 

Bristen i samverkan mellan olika huvudmän beskrevs som ett hinder vilket påvisar vikten av 

att bygga upp kontaktvägar för god samverkan. I föreliggande studie redovisas exempel på 

god samverkan med välfungerande arbete kring till exempel diabetespatienter och 

hjärtsviktspatienter mellan primärvården och kommunens hemsjukvård, vilket är gynnsamt 

för dessa patientgrupper. En mindre ort såsom Borgholm har med god samverkan mellan 

primärvård, kommun och ambulans lyckats skapat trygghet och stärkt vårdkedjan. Arbetet på 

hälsocentralen med samverkan med andra aktörer för att stärka vårdkedjan för patienten följer 

de direktiv som Socialdepartementet (2017) presenterade där nya nära vården ska byggas med 

primärvården som grund, och samverkan sker mellan olika aktören inom regionen och 

kommunen utifrån patientens behov. 

Informanterna i denna studie beskrev att samverkan byggde på ett personcentrerat 

förhållningsätt där individen sattes i fokus och utgångspunkten blev -vad som är bäst för 

patienten. Detta överensstämmer med Socialstyrelsen (2012), Ekman et al. (2011) och Ekman 

et al. (2015) som betonat vikten av personcentrerad vård, där fokus ska läggas på patientens 

delaktighet, inflytande och patientsäkerhet. I studien av Santana et al. (2017) påvisades goda 

effekter på personcentrerad vård utifrån ett hälsofrämjande perspektiv när samverkan mellan 

patienten och sjukvården skapades. Wolf el al. (2017) belyser patientens upplevelse av 

relation och partnerskapet men vårdpersonalen som viktigt och skapar trygghet. SKR (2016) 

beskriver i en rapport individens roll och delaktigheten i sin vård och planering och att den 

personcentrerade vården bör stärkas och utgå mera från patientens villkor och dennes egna 

resurser. 
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I intervjuerna i denna studie presenterades åtgärder för att tillgodose behoven för de mest 

sjuka äldre som bodde hemma där nära samverkan kunde ses mellan ambulans, primärvård 

och kommunens hemsjukhus. På Borgholms hälsocentral fanns överenskommelse om att 

kunna erbjuda läkarkontakt nästkommande dag om ambulanspersonal bedömde att patienten 

kunde kvarstanna i hemmet. Patientens fasta läkare gjorde hembesök om behov fanns. I en 

rapport från SKR (2020a) redogörs ovannämnda insatser som ett led i utvecklingen mot en 

god och nära vård för den mest sjuka äldre individen. Det kan även jämföras med SFAM 

(2020) som påpekar ett behov av dessa insatser behöver ökas och förbättras, främst för de 

mest sjuka äldre individerna.  

Den kommunala hemsjukvården blir basen för vården av personer 

med komplexa behov och den regionala hälso- och sjukvården 

reserverar tider där läkare alltid finns tillgängliga för hembesök som 

personal i den kommunala vården bokar efter behov. Konceptet är 

framtaget i samverkan mellan personal från både kommunal och 

regional hälso- och sjukvård som samlats och diskuterat hur de kan 

samarbeta bättre och tillhandahålla bättre vård (Regeringen, 2020, s, 

118). 

Denna samverkan som påvisades i föreliggande studie kan ses som ett led i att minska de 

äldre patienternas besök på akutmottagningen, för att undvika onödiga akutinläggningar och 

onödiga samhällskostnader. Att ha tillgång till vård och läkarbedömning dygnet runt, leder till 

ökad trygghet och säkerhet för patienten. Ansvaret för patientens vård är primärvårdens, i en 

nära samverkan med kommunens hemsjukvårds sjuksköterskor. I studien av Berntsen et al. 

(2019) redogjordes att tillgång till vårdens resurser för de mest sjuka äldre patienter minskade 

behovet av akut sjukhusvård och ökade livslängden vilket styrker behovet av samverkan och 

tillgänglighet. 

En satsning på kommunikationsvägar och möjligheter för samverkan beskrevs i föreliggande 

studie då det skapats kontaktvägar mellan hälsocentralen och kommunens hemsjukvård. 

Möjligheten att komma i kontakt med varandra genom enkla kontaktvägar anses ha skapat 

förutsättningar för samverkan för de mest sjuka äldre. Detta kan jämföras med studien av 

Asakawa et al. (2017) som rapporterade liknade resultat där huvudfaktorer för god samverkan 

var goda kommunikationsvägar och skapande av mötesplatser för teamet. Informanterna i 

föreliggande studie påpekade en viktig förutsättning, det framkom att den personella 
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kontakten, relationen och igenkännande av person både inom sin egen organisation och även i 

andra organisationer var av betydelse. I studien av Doekhie et al. (2017) belystes betydelsen 

av teamsamhörighet, att känna sina kollegor och ett givande och tagande av kunskapsutbyte 

med en gemensam syn på vården av patienten. Resultatet i vår studie påvisade att samverkan i 

team skapar förståelse och tillit för varandra och de olikheter som kan finnas mellan olika 

huvudmän och organisationer men så även mellan olika yrkesprofessioner. I verksamheten 

har det byggts upp regelbundna träffar både inom och utanför verksamheterna, detta kan anses 

ha haft en mycket betydande roll i framgången av arbetet kring samverkan och teamkänslan.  

Samverkan i team utgör en av de viktigare kärnkompetenserna för sjuksköterskan enligt 

Edberg et al. (2013) som beskrev att ett välfungerande tvärprofessionellt team kunde ses som 

ett led i utvecklingen för uppbyggnad av nya organisatoriska modeller. I föreliggande studie 

lyftes betydelsen av det tvärprofessionella teamet för de mest sjuka äldre, som ofta innefattade 

en komplexitet med många sjukdomar och flertalet läkemedel samt stort omvårdnadsbehov. I 

studien av Åberg och Ehrenberg, (2017) kan liknande resultat ses, där goda resultat påvisades 

av vården när team med flera olika yrkeskategorier samverkade. I teamet värderades olika 

kompetenserna likvärdigt för att möta den äldres behov på bästa sätt. Samverkan i team 

bedrevs utan hierarki och genererade i ett tydlig delat ansvar. Detta styrks även i studien 

Hartgerink et al. (2013) som beskrev att flera olika yrkeskategorier skapade förutsättningar för 

bättre samverkan i team för den äldre patienten. Resultatet i studien av Asakawa et al. (2017) 

understödjer resultatet i vår studie, vikten av samverkan i team i vården kring de mest sjuka 

äldre patienterna. 

Sjuksköterskans samordnarfunktion visades vara en central del i samverkan mot olika 

instanser så som slutenvården och den kommunala hälso- och sjukvården och omsorgen enligt 

föreliggande studie. Vårdplaneringar och sammanhållen individuell plan (SIP) i 

tvärprofessionella team skapar bättre förutsättningar och kan ge bästa möjliga plan för 

patienten och SKR (2016) förtydligar behovet av dessa individuella planeringar samt att 

brister föreligger i samordningen av de mest sjuka äldre. 

I studier av Hansson et al. (2018), Mertens, De Gendt, Deveugele, Van Hecke och Pype 

(2019) och Socialstyrelsen (2019) påpekades brister inom samordningsfunktionen och de 

tvärprofessionella teamens kommunikation inom hälso- och sjukvården, där fördröjd 

planering och bristande kommunikation ledde till att den mest sjuka äldres behov inte kunde 

tillgodoses. Samordnarfunktionen kan anses vara en viktig funktion då studier lyfter fram 
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brister inom området, vilket ger ett lidande för den enskilde individen (Åberg & Ehrenberg, 

2017). Resultatet i vår studie påvisade betydelsen av samordningsfunktionen. Vikten av 

sjuksköterskan som samordnare i vården av de mest sjuka äldre belyses även i studien av 

Bentley et al. (2015) där specialistsköterskor inom äldrevård ansågs kunna bidra med 

kompetens och bygga samverkan mellan de äldre individerna och sjukvården. King et al. 

(2018) beskrev i sin studie hur specialistsköterskans kompetens kunde nyttjas för att möta den 

mest sjuka äldre individens behov och bidra till verksamhetens utveckling. Specialistkunskap 

inom vård av de mest sjuka äldre och dennes komplexa vårdbehov är av betydelse för att 

skapa god och säker vård, ökad trygghet, förhindra lidanden hos de mest sjuka äldre 

individerna. 

Behov och resurser 

I denna studie beskrev de intervjuade olika nya arbetssätt för att främja tillgängligheten för 

patienterna, exempel på detta var fast läkarkontakt med direktnummer, tillgång till läkare och 

sjuksköterska dygnet runt i hemmet, chattfunktion och dag jour med dropp in funktion. 

Vårdpersonalen ansåg att denna tillgänglighet var av stor vikt för de mest sjuka äldre 

individerna. Resultatet i föreliggande studie kan jämföras mot rapporten från Socialstyrelsen 

(2015a) där flertalet brister i vården av äldre individer belystes och där svårigheter att få 

hembesök, en fast vårdkontakt, tillgång till primärvård på kvällar och helger samt flexibilitet i 

mottagningstider var exempel på svårigheter med tillgänglighet.  

I en rapport från SKR (2020b) beskrivs att ökad tillgänglighet och kortare kontaktvägar för de 

mest sjuka äldre är viktiga faktorer i utvecklingen av god och nära vård. I studien av Berglund 

et al. (2013) rapporterades i resultatet att sjuka äldre individer upplevde högre vårdkvalité och 

ökad trygghet om informationen kring kontaktvägar var tydlig och vårdinsatserna var 

lättillgängliga. I denna studie beskrev informanterna från Borgholms hälsocentral att 

möjligheten till kontakt och tillgänglighet skapade känsla av trygghet hos patienten. 

Öppettiderna på hälsocentralen var generösa enligt vårdpersonalen, och det skapade god 

tillgänglighet. Resultatet kan jämföras med rapporten från Socialstyrelsen (2015b) där äldre 

individer kunde se brister i just tillgänglighet och möjlighet till kontakt med vården. 

Informanterna i föreliggande studie påpekade att ökad tillgänglighet för de mest äldre 

minskade behoven av akuta sjukhusinläggningar. Siffror från SFAM (2020) stärker resultatet i 

studien, som visade att Borgholms hälsocentral från 2014–2018 minskade behovet av 

akutvårdsinläggningar för individer 75 år och äldre, med 19%, vilket kan stödja uppfattningen 
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att arbetssättet med att öka tillgängligheten skapar en trygghet för de äldre individerna om 

vården finns tillgänglig när behov uppstår. I studien av Berntsens et al. (2019) rapporterades 

att de mest sjuka äldre som fick hjälpinsatser kontinuerligt från vården och från flera olika 

yrkesprofessioner minskade behovet av akuta sjukhusinläggningar och ökad trygghet 

skapades. Denna trygghet minskade behovet att söka akutsjukvård, när hjälp fanns att tillgå på 

nära håll och är ett led i utvecklingen av god och nära vård. 

Vårdpersonalen på Borgholms hälsocentral beskrev i vår studie att en viktig del i arbetet på 

hälsocentralen var att tillgodose kontinuitet i vårdkedjan. Varje läkare på hälsocentralen hade 

ett begränsat antal patienter. Med färre patienter kunde förutsättningar skapas för att ge de 

patienter som hade ett mer omfattande vårdbehov den tid de behövde. Resultatet kan ses som 

ett led i att vården tillgodoser patientens behov av kontinuitet, trygghet och säkerhet, vilket 

styrks enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30). I föreliggande studie beskriver 

vårdpersonalen att kontinuiteten skapade en personkännedom om patienterna i verksamheten 

och skapade en tryggare vård, främst för de mest sjuka patienterna med ett utökat vårdbehov. 

Författarna tolkar resultatet kring kontinuitet och färre vårdkontakter runt varje patient som ett 

led i att arbeta personcentrerat där grunden bygger på att skapa en relation med patienten 

vilket inte fungerar utan en kontinuitet i kontakten. Ekman et al. (2011) beskrev att 

personcentrerad vård byggde på att skapa relation med patienten. I rapporten från SKR 

(2020b) betonas att de centrala delarna i vården ska bygga på personcentrering och stärka 

tryggheten för den enskilde individen. Berntsens et al. (2019) redovisade en större 

trygghetsupplevelse hos de mest sjuka äldre patienterna, då vårdplaner skapades utifrån 

personcentrerad vård med fokus på patientens villkor. 

Förutsättningarna för arbetet med ökad tillgänglighet och kontinuitet är att resurserna finns för 

att kunna tillgodose behoven. Detta lyftes i resultatet och kan tolkas av författarna vara den 

viktigaste hörnstenen i utvecklingen av god och nära vård för de mest sjuka äldre. 

Beskrivningen av omställningen till en god och nära vård, lyfter kompetensförsörjningen som 

en del av utmaningarna med ett nytt arbetssätt, och olika arbetssätt lyfts för att säkerställa att 

vården bedrivs utifrån individens behov. Satsning görs för att säkerställa 

kompetensförsörjningen av läkare i primärvården och att ställa om i verksamheterna för att 

skapa nya vägar till god och nära vård. Exempel på utvecklingsområden för att säkerställa 

behovet av vård utifrån befintliga resurser är utveckling av kompetensväxling, arbete med 
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digitala tjänster för att tillgodose behovet av tillgänglighet på flera nivåer, och mobila team 

som besöker patienterna i hemmet (SKR, 2019).  

Vision och mål 

I föreliggande studie beskrev informanterna att fokus på de mest sjuka äldre var centralt vid 

uppbyggnaden av en god och nära vård. Begreppet god och nära vård innefattade flera olika 

delar i vården, och riktade sig till hela befolkningen, men för Borgholm med ett högt antal 

äldre individer, kunde tydliga vinster ses som gagnade den mest sjuka äldre.  

I intervjuerna beskrevs visionen om att vården ska byggs upp utifrån patientens villkor och 

förutsättningar, vilket styrks av studien av Kajonius, Kazemi och Tengblad (2016) som 

beskrev att en av tre viktiga nyckel principer för uppbyggnad av god vård för äldre var att 

bygga upp vården utifrån den äldres syn på sin egen situation. Studien av Kwan et al. (2019) 

styrker vikten av att bygga vården utifrån ett personcentrerat perspektiv och att personalen är 

lyhörda för patientens behov och önskemål. Sveriges Kommuner och Landsting betonar i sin 

skrift; Om överenskommelse för god och nära vård, vikten av en personcentrerad hälso- och 

sjukvård med samarbete och samverkan mellan regioner som en central del. I föreliggande 

studie beskrev personalen målet att vården av de äldre individerna i första hand skulle riktas 

mot primärvård, och där sjukhusets och specialistvårdens kompetens lånades in då behoven 

fanns. Detta överensstämmer väl med målen med omställningen av hälso- och sjukvården, där 

patienten får en god nära samordnad vård, med delaktighet utifrån förutsättningar och 

preferenser (SKR, 2020b).  

Vårdpersonalen beskrev i denna studie att en målinriktad ledare i verksamheten skapade 

förutsättningar för att lyckas med de förändringar som skett i deras organisation. Det 

understödjs från studien av Kajonius et al. (2016) som beskrev ledarens roll som viktig för 

lyckad äldrevård, visioner kring målbilden skapade kraft att driva organisationen framåt mot 

uppsatta mål. Andreasson, Eriksson och Dellve (2016) belyste i sin studie vikten av chefens 

egenskaper i utvecklingen av hälso- och sjukvårdsverksamheter. Mosson, Hasson, Wallin och 

von Thiele Schwarz (2017) bekräftade vikten av engagerade ledare för att lyckas med 

implementering av evidensbaserad kunskap i vården. I studien belystes även chefernas roll i 

hela implementeringskedjan för att säkerställa hållbarhet och att rätt kunskap lyfts in i vården. 

Ett coachande ledarskap, med kunskap och medvetenhet kring förändringsprocessen skapade 

känsla av delat ansvar och engagerade medarbetarna. Det kan jämföras med resultat i 

föreliggande studie, där vårdpersonalen ansåg det viktigt och betydelsefullt att ledningen hade 
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kunskap, erfarenhet och engagemang, en ledare med visioner och mål ansågs vara en 

framgångsfaktor. Vårdpersonalen belyste även vikten av att avsätta tid för utveckling av 

verksamheten. Möjligheten till tid för reflektion och utveckling vid implementering av nya 

processer belyses av Nilsson, Bååthe, Erichen Andersson och Sandoff (2016) och den studien 

lyfter även chefens betydelse för uppstart, införande och vidmakthållande av nya processer.  

Metoddiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av 

implementering och arbetet med god och nära vård för de mest sjuka äldre, med utgångspunkt 

i Borgholmsmodellens centrala delar. En kvalitativ empirisk studie med 

fokusgruppsintervjuer valdes för studien. Fokusgrupper där flera personer samtalar om ett 

ämne skapar en djupare förståelse, då informanterna reagerar på vad andra säger. Det kan vara 

en nackdel att använda fokusgrupper i de fall där känsliga ämnen ska diskuteras, men i detta 

fall ansågs risken för detta vara låg då ämnet berörde informanternas erfarenheter av arbete 

med mest sjuka äldre (Henricson & Billhult, 2013). Intervjuerna i fokusgrupperna var 

informativa och gruppdeltagarna kände sig bekväma med varandra, vilket gjorde att samtalen 

blev avslappnade och att alla fick möjlighet att prata. Frågeställningarna och följdfrågorna 

hade behövt utformats på annat sätt för att lyfta implementeringen av Borgholmsmodellen, då 

resultatet mestadels belyser hur verksamheten fungerar idag. Författarnas bristande erfarenhet 

av intervjuarbete bidrog till att frågorna inte fördjupades, och förförståelsen för ämnet kan ha 

bidragit till att frågorna blev riktade till vissa områden. 

Studien har genomförts på Borgholms hälsocentral som har utarbetat ett arbetssätt för god och 

nära vård. Borgholm är en kommun med en population bestående av en hög andel äldre, 

varvid syftet med studien ansågs kunna bli besvarat genom att utföra studien på Borgholms 

hälsocentral. En deduktiv ansats valdes genom att definiera tre ämnesområden, de centrala 

delarna i modellen, och utifrån dessa skapades frågeställningarna. Ansatsen styrdes för att få 

fram information kring de faktorer som bedömdes som viktigast för förändringarna. Hade en 

induktiv ansats valts, hade intervjuerna blivit mindre styrda, och då riskerat att lyfta områden 

som var viktiga för enskilda personer istället för en helhetsbild från verksamheten. De 

aspekter som beskrivs som centrala för bedömning av trovärdighet (trustworthiness) i en 

kvalitativ studie är enligt Lincoln och Guba (1985); giltighet credibility, tillförlitlighet 

dependability, överförbarhet transferability och bekräftande confirmability. 
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Giltighet 

Giltigheten i en kvalitativ studie definieras enligt Polit och Beck (2018) genom att det finns 

säkerhet i trovärdigheten i materialet som redovisas från informanterna. I denna studie har 

informanterna deltagit frivilligt och berättat om viktiga aspekter vid implementering och 

arbetet för att främja god och nära vård för de mest sjuka äldre. Informanternas egna ord 

redovisas i resultatet i form av citat, och ger styrka till studiens giltighet. 

I denna studie har informanter valts ut genom tillfrågan om intresse att delta i studien. Detta 

har utförts av kontaktperson inom verksamheten på uppdrag av författarna till studien. Genom 

att välja ut personer ifrån kriterium intresse av deltagande säkras att informanterna är villiga 

att avsätta tid för intervjuerna och deltar frivilligt. Gruppernas sammansättning med 

överrepresentation av en yrkeskategori skulle kunnat orsaka en obalans och leda till att 

resultatet belystes mer från någon synvinkel. Författarna upplevde att varje fokusgrupp hade 

en god gruppdynamik vilket kan förklaras av att medarbetarna hade vana av att arbeta 

tvärprofessionellt och i grupp och grupperna lyfte viktiga aspekter ur ett 

verksamhetsperspektiv. Studieansvariga hade fasta roller vid fokusgruppsintervjuerna. Under 

analysprocessen har en medbedömare, handledare för uppsatsen, funnits med för hjälp med att 

kritiskt granska de olika stegen. 

Tillförlitlighet 

Enligt Polit och Beck (2018) kan tillförlitligheten i en kvalitativ studie ses som möjlighet att 

säkerställa att data över tid bibehåller stabilitet. För att uppnå hög tillförlitlighet bör studien få 

liknande resultat om den genomförs i likvärdiga förhållanden och med liknande uppsättning 

informanter. I denna studie har en semistrukturerad intervjuguide använts, där syftet 

definieras med första frågan i intervjuerna. Studien kan genomföras i likande miljö och med 

andra informanter enligt de kriterier som fastställts. Studiens tillförlitlighet stärks genom att 

intervjuguiden har testats vid en provintervju.  

Bekräftelsebarhet, anpassningsbarhet 

Begreppet bekräftelse eller anpassningsbarhet beskrivs av Polit och Beck (2018) i termen av 

överrensstämmelse mellan två och flera personer kring datas noggrannhet, relevans eller 

betydelse. Det säkerställer att materialet som presenternas i en studie är informanternas röster, 

inte tolkningar gjorda av författarna. I samband med intervjuerna antecknades stödord för att 

säkerställa att informationen tolkades rätt. Vid avslut av intervjuerna lästes stödorden igenom 
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och intervjuarna säkerställde att det fanns överrensstämmelse med det som sagts och det som 

skrivits ned. Informanterna gavs möjlighet att komplettera intervjuerna och förtydliga det som 

sagts innan avslut, och valideringen av materialet stärkte studiens bekräftelsebarhet 

(Thomsson, 2010). 

I studien har intervjuerna gjorts gemensamt av författarna, vilket har minskat risken för olika 

tolkningar vid analysarbetet. Intervjuerna har transkriberats ordagrant och därefter lästs 

igenom vid flertalet tillfällen av båda författarna för att gemensamt kunna plocka ut 

meningsbärande enheter och koder. De flesta stegen i analysarbetet har författarna gjort 

gemensamt vilket minskar risken för olika tolkningar. 

Överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2018) beskrivs överförbarheten som en definition på i vilket 

utsträckning resultatet från den kvalitativa intervjun är tillämpliga i andra grupper eller 

miljöer. För att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av implementering och arbete med god 

och nära vård för de mest sjuka äldre, valde författarna en deduktiv ansats med 

frågeställningar som är centrala för ämnet. Resultatet är beskrivande och bör därför ha en hög 

grad av överförbarhet. Ett kriterium för intervjuerna var att informanterna skulle ha arbetat på 

hälsocentralen innan Borgholmsmodellen genomfördes, detta kriterium valdes för att ge en 

möjlighet för informanterna att reflektera kring förändringarna i verksamheten över tid. 

Informanterna har varit personer från olika yrkeskategorier dvs undersköterskor, 

sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare. Fokusgrupperna har bestått av en blandning 

från alla yrkeskategorier, men med en överrepresentation av sjuksköterskor. I blandade 

grupper kan det uppstå svårigheter då vissa yrkeskategorier inte känner sig bekväma i rollerna 

gentemot varandra, och detta kan skapa ojämnhet i informanternas förmåga att uttrycka sig 

(Thomsson, 2010). Designen valdes för att skapa en bredd genom att olika yrkeskategorier 

fick diskutera tillsammans, och intervjuarna upplevde inte någon ojämnhet i samtalsmönstret 

för deltagarna. 

Klinisk relevans för samhället 

Resultatet i föreliggande studie beskriver vikten av utveckling av hälso- och sjukvård i 

Sverige. Samverkan mellan huvudmän och aktörer inom vården krävs för att möta framtidens 

behov gällande de mest sjuka äldre individerna. Studiens resultat belyser vårdpersonalens 

upplevelser och erfarenheter i hälso- och sjukvårdens arbete för en god och nära vård inom 
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primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården. Då resultatet lyfter flera 

framgångsfaktorer i arbetet med god och nära vård kan studien ge en spridning av arbetssätt 

och synsätt på vården kring de mest sjuka äldre i samhället. Vårdpersonal och ledning inom 

både primärvård och kommunal vård kan få uppslag kring hur förbättringar kan leda 

utvecklingen av vården i Sverige. Utvecklingen kan ses ur flera perspektiv, tillgänglighet och 

kontinuitet för den äldre individen, tvärprofessionella möten med ökad samverkan i team, en 

organisation med patienten i fokus och ett gemensamt ansvar. Personcentrerat förhållningssätt 

behöver lyftas in i framtidens vård där delaktighet, tillgänglighet och kontinuitet är 

nyckelfaktorer. Vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och formas utifrån 

ett evidensbaserat förhållningssätt. Att vårda de mest sjuka äldre individerna i hemmiljö kan 

bidra till lägre kostnader, i jämförelse med höga kostnader för vårddygn inom slutenvården. 

Samverkan i team för de mest sjuka äldre kan leda till färre akutinläggningar på sjukhus och 

med en god och nära vård, enkla kontaktvägar för patienten och vård på rätt plats och rätt nivå 

kan vårdkvaliteten för patienten öka. 

Etiska aspekter 

Personcentrerad vård ska genomsyra dagens och framtidens vård, för att stärka autonomin och 

rätten till delaktighet. God och nära vård ska stärka egenansvaret hos individen med stöd från 

hälso- och sjukvården. Arbetssätt på Borgholms hälsocentral har utvecklats och erfarenheter 

av detta kan bidra med inspiration till andra verksamheter inom hälso- och sjukvården, 

kommunal hemsjukvård, vårdcentraler och öppenvården. Vårdutveckling och förnyade 

kunskaper kan bidra till trygg och säker vård som är baserad på evidens. När hälso- och 

sjukvården kan erbjuda en god vård på rätt nivå för de mest sjuka äldre kan onödig 

sjukhusvård förhindras och lidande minskas. De mest sjuka äldre bör inte vistas på 

akutmottagningar då behovet inte finns, och vården kan ges i hemmet eller från närliggande 

primärvård med patientansvarig läkare, där tillgänglighet och kontinuitet skapar trygghet. 

Sjuksköterskan har en god kännedom om den äldre individen, och ett helhetsansvar baserat på 

ett personcentrerat förhållningsätt. Hälso- och sjukvården har ett gemensamt ansvar att 

minska patientens lidande och att förhindra skador, detta behöver belysas främst kring vården 

av de mest sjuka äldre individerna.  
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Slutsatser 

Resultatet i studien beskriver viktiga faktorer vid implementering av en god och nära vård av 

de mest sjuka äldre och bör byggas upp utifrån den äldres syn på sin situation, behov och 

resurser. Samverkan mellan olika aktörer leder till ökad tillgänglighet och kontinuitet i vården 

och minskar onödiga besök på akutmottagningar och skapar trygghet för den enskilde 

individen. Att skapa mötesplatser och kommunikationsvägar ger förutsättningar för 

tvärprofessionella team i organisationen. Samordnarfunktion i verksamheten är en viktig 

faktor, och där brister i kommunikationen mellan huvudmän kan resultera i felaktigheter och 

misstag i vårdplanering som kan orsaka lidande för den enskilda individen. 

Ett minskat antal vårdutövare runt varje patient med en fast läkarkontakt skapar 

personkännedom och kontinuitet, vilket ger förutsättningar för ett personcentrerat 

förhållningssätt. Specialistsjuksköterskans kompetens och omvårdnadsansvar har en viktig 

funktion i utvecklingen av god och nära vård och skapa trygghet för de mest sjuka äldre med 

ett utökat komplext vårdbehov.  

Förslag på fortsatt forskning 

Det är av intresse att studera utvecklingen av god och nära vård inom primärvården i 

samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården. En uppföljande studie bör göras som 

belyser förändringar i omvårdnaden av de mest sjuka äldre och hur specialistsjuksköterskan 

inom äldrevård kan påverka den utvecklingen. 

Självständighetsdeklaration 

Författarna Erica Dåderman och Elin Karlsson har i lika stor omfattning bidragit till alla delar 

i examensarbetet. 
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Bilaga I. Intervjuguide 

 

 

 

Intervjuguide 
 

Implementering av god och nära vård “Borgholmsmodellen” utifrån tre centrala delar: 

  Samverkan och samarbete 

 Beskriv vad som är av betydelse vid implementering av god och nära vård för sjuka 

äldre individer inom området samverkan, ge exempel. 

 Beskriv hur samverkan mellan olika yrkesprofessioner ser ut efter förändringen, har 

samverkan förändrats? Ge gärna exempel 

 Beskriv hur samverkan ser ut mot kommun och slutenvården, vad har varit 

betydelsefullt? 

  Resurser och behov 

 Beskriv vad som är av betydelse vid implementering av god och nära vård för sjuka 

äldre individer inom områdena resurser och behov, vad har varit av betydelse? 

 Hur ser de personella resurserna ut? Ge exempel på betydande faktorer 

 Patientens resurser och behov, hur ser ni på det? 

 Andra resurser, exempelvis digital teknik, hur arbetar ni med detta? Ge gärna exempel 

  Vision och mål 

 Beskriv vad som är av betydelse vid implementering av god och nära vård för sjuka 

äldre individer inom områdena vision och mål, vad har varit av betydelse? 

 Vilka visioner och mål finns i verksamheten? 

 Beskriv visioner och mål som är av betydelse kring god och nära vård för de äldre? 

 Vilka faktorer är av betydelse för att driva verksamheten framåt? Ge gärna exempel på 

framgångsfaktorer. 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

 

Bilaga II. Information till verksamhetschef 
     Borlänge 2020-02-09 

Information om studie kring faktorer av betydelse vid implementering av god nära vård 

för sjuka äldre. 

Du tillfrågas härmed om godkännande för att genomföra studien.  

Syftet med arbetet är att studera faktorer som är av betydelse vid implementering av arbetet kring nära 

vård för sjuka äldre personer. Samverkan mellan primärvård och kommun samt slutenvård behöver 

utvecklas för att få en mer tillgänglig vård, ”Nära vård” med fokus på teamsamverkan och 

personcentrerad vård. Er arbetsmodell för utveckling av den nya nära vården har väckt intresse 

nationellt och med anledning av de rapporterade goda resultaten finns en önskan att studera 

framgångsfaktorerna vidare. Det finns ett behov av ökad samverkan för att förbättra och säkerställa en 

god och trygg vård för de sjuka äldre i samhället. 

Undersökningen kommer att ske med intervjuer i fokusgrupper, med ca tre till fyra deltagare, i varje 

grupp. Antal grupper kommer att uppgå till tre, med blandade yrkeskategorier i varje grupp för att öka 

möjligheten till diskussion kring samverkan mellan olika yrkeskategorier. Tid för varje intervju 

beräknas till en timme. De som tillfrågas att vara med i denna studie har valts ut efter förfrågan om 

intresse. Kriterium för att delta i studien är att deltagarna har arbetat på hälsocentralen under den tid 

som ”borgholmsmodellen” infördes och minst ett år innan arbetet startades, för att kunna besvara 

frågor om hur arbetsmodellen bidragit till förändringar i verksamheten. Deltagarna kommer få 

meddelande om datum, tid och plats för genomförandet av intervjun.  

Deltagarna kommer ha möjlighet att ta del av rapporten då den sammanställts och godkänts via 

Högskolan Dalarna. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas ordagrant. Materialet kommer inte innehålla några 

personuppgifter om deltagarna i studien. 

Det transkriberade materialet kommer att förvaras så att det inte är tillgängligt för obehöriga. Efter 

genomförd studie kommer intervjumaterialet att förstöras enligt rutin för sekretessbelagt material. 

Högskolan Dalarna ansvarar för behandling av personuppgifter i samband med forskningsprojektet. 

Deltagarna i studien har enligt personuppgiftslagen rätt att få information om hur personuppgifter 

kommer att behandlas. De har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få 

eventuella fel rättade. Vid frågor om behandling av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 

personuppgiftsombud. 

Studien bedöms vara riskfri från obehag och känsliga uppgifter. Deltagande i studien är helt frivillig, 

och deltagarna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

Vid godkännande av genomförande av studien kommer vi att skicka informationsbrev till de personer 

som är tänkta att delta i studien för informerat samtycke och konfidentialitet. Svar om intresse finns 

för att delta i studien önskas så snart som möjligt. 

För mera information om studien kontakta nedanstående ansvariga: 

Med vänliga hälsningar 

Erica Dåderman. student  mobil: 070–7417191, mail: h18erida@du.se   

Elin Karlsson, student  mobil:073–6539703, mail: v18elkar@du.se  

Ingrid From, handledare  mail:ifr@du.se 

mailto:h18erida@du.se
mailto:v18elkar@du.se
mailto:ifr@du.se


 

   

 

 

 

Informerat samtycke 
Jag godkänner härmed genomförande av studien om faktorer av betydelse vid implementering av god 

och nära vård för sjuka äldre, och har tagit del av information om studien och kring hantering av 

personuppgifter enligt GDPR. 

 

 

Namn…………………………………………………………………………… 

 

Mail…………………………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer………………………………………………………………… 

 

 



   

 

Bilaga III. Information till deltagare i studien 

     Borlänge 2020-02-09 

Information om studie kring faktorer av betydelse vid implementering av god nära vård 

för sjuka äldre. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Syftet med arbetet är att studera faktorer som är av betydelse vid implementering av arbetet kring nära 

vård för sjuka äldre personer. Samverkan mellan primärvård och kommun samt slutenvård behöver 

utvecklas för att få en mer tillgänglig vård, ”Nära vård” med fokus på teamsamverkan och 

personcentrerad vård. Er arbetsmodell för utveckling av den nya nära vården har väckt intresse 

nationellt och med anledning av de rapporterade goda resultaten finns en önskan att studera 

framgångsfaktorerna vidare. Det finns ett behov av ökad samverkan för att förbättra och säkerställa en 

god och trygg vård för de sjuka äldre i samhället. 

Undersökningen kommer att ske med intervjuer i fokusgrupper, med ca tre till fyra deltagare, i varje 

grupp. Antal grupper kommer uppgå till tre, med blandade yrkeskategorier i varje grupp för att öka 

möjligheten till diskussion kring samverkan mellan olika yrkeskategorier. Tid för varje intervju 

beräknas till en timme. Du som tillfrågas att vara med i denna studie har valts ut efter förfrågan om 

intresse. Kriterium för att delta i studien är att du har arbetat på hälsocentralen under den tid som 

”borgholmsmodellen” infördes och minst ett år innan arbetet startades, för att kunna besvara frågor om 

hur arbetsmodellen bidragit till förändringar i verksamheten. Du kommer att få meddelande om datum, 

tid och plats för genomförandet av intervjun. 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas ordagrant, för att sedan analyseras enligt vald 

modell för arbetet. Materialet kommer inte innehålla några personuppgifter om deltagarna i studien. 

Det transkriberade materialet kommer att förvaras så att det inte är tillgängligt för obehöriga. Efter 

genomförd studie kommer intervjumaterialet att förstöras enligt rutin för sekretessbelagt material. 

Högskolan Dalarna ansvarar för behandling av personuppgifter i samband med forskningsprojektet. 

Som deltagare i undersökningen har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om hur dina 

personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt 

att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandling av personuppgifter kan du vända dig till 

Högskolans personuppgiftsombud. 

Studien bedöms vara riskfri från obehag och känsliga uppgifter. Ditt deltagande i studien är helt 

frivillig, och du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och du kommer 

ha möjlighet att ta del av rapporten då den sammanställts och godkänts. 

För mera information om studien kontakta nedanstående ansvariga: 

Med vänliga hälsningar 

Erica Dåderman. student  mobil: 070–7417191, mail: h18erida@du.se   

Elin Karlsson, student  mobil:073–6539703, mail: v18elkar@du.se  

Ingrid From, handledare  mail: ifr@du.se  

mailto:h18erida@du.se
mailto:v18elkar@du.se
mailto:ifr@du.se


 
   

 

Informerat samtycke 

Jag godkänner mitt deltagande i studien om faktorer av betydelse vid implementering av god nära vård 

för sjuka äldre, och har tagit del av information om studien och kring hantering av personuppgifter 

enligt GDPR. 

 

 

Namn…………………………………………………………………………… 

 

Mail…………………………………………………………………………….. 

 

Telefonnummer………………………………………………………………… 



 
   

 

Bilaga IV. Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor   

Projekttitel:  

Student/studenter: Erica Dåderman & Elin Karlsson 

Handledare: Ingrid From       

 Ja  Tveksamt  Nej  

 1  Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

     X 

 2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?    

     X 

 3  Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

     X 

 4  
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt?  

     X 

 5  
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)?   

     X 

 6  
Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 

politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv?   

     X 

 7  
Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 

brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden?   

     X 

 8  
Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, 

t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även 

avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som 

personuppgifter så länge det finns en kodnyckel).   

     X 

            Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 
 

 


