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hur vi samverkar om de mest sjuka äldre - tack för att ni gav mig av er tid.
Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Curt Edlund som med oändligt
tålamod väglett mig fram till färdig uppsats.

Sammanfattning
Bakgrund: Allt fler äldre med nedsättningar i sitt funktionstillstånd bor kvar
hemma med hjälp av primärvård, hemsjukvård och hemtjänst. Att samverkan
mellan landsting och kommun fungerar är nödvändigt för att klara av de äldres
behov.
Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som ansågs påverka
samverkan mellan kommun och landsting inom vård och omsorg för de mest
sjuka äldre och om det fanns skilda uppfattningar mellan olika hierarkiska
nivåer.
Metoden som användes var semistrukturerade fokusgruppsintervjuer.
Databearbetningen gjordes genom innehållsanalys med induktiv ansats.
Resultat: Politiker var beroende av tjänstemän för att uppnå samverkan.
Samverkan var svårt att definiera. Samverkan hindrades av att lagar hindrade
effektiv överföring av information, det fanns inget gemensamt
dokumenthanteringssystem och organisationerna hade olika styrmodeller. Att
kommunicera och utbyta information på ett enkelt sätt, förståelse för andras
verksamhet, behålla personal och kompetens samt fokusera på individens behov
främjade samverkan.
Slutsatser: Samverkan, som begrepp, används av myndigheter som betonar att
det är en väg för att nå bättre vård och omsorg. Denna studie visade att ingen av
de intervjuade tydligt kunde definiera vad samverkan är. Som grupp hade
politikerna fokus på målet och att nå ut med sitt budskap medan utförarna
framför allt diskuterade konsekvenser av valfrihetssystem, styrmodeller och att
tillhöra olika organisationer. Studien visade att olika styrmodeller och
valfrihetssystem skapar svårigheter att samverka.
Nyckelord: främjande faktorer, geriatrik, hinder, integration, interorganisatorisk,
samarbete, samordning, äldre.

Abstract
Background: An increasing number of elderly people, with disabilities in their
functional state, live at home with the help of primary health care, home health
care and home care. It is necessary that interaction between county and
municipality works smoothly to meet the needs of the elderly.
Aim: The purpose of this study was to investigate what factors that were
considered to affect cooperation between the municipality and the county
council in health and social care for the most ill elderly and whether there were
differences of opinion between different hierarchical levels.
The method used for data collection was semi-structured focus group interviews.
Data processing was done by qualitative content analysis with an inductive
approach.
Results: The politicians were dependent on officials in order to achieve
cooperation. Cooperation was difficult to define. Cooperation was hindered by
laws that prevented an efficient transmission of information, there was no
common document management system and the organizations had different
governance models. To communicate and exchange information in a simple
way, understand other people's work, maintain personnel and expertise and
focus on the individual's needs promoted cooperation.
Conclusion: Cooperation, as a concept, is used by authorities emphasizing that it
is a way to achieve better health care and social services. This study showed that
none of those interviewed could clearly define what cooperation is. As a group
the politicians focused on the goal and to reach out with their message while
performers mainly discussed consequences of the system of choice, governance
models and belonging to different organizations. The study showed that
different governance models and systems of choice create difficulties to interact.
Keywords: Barriers, Collaboration, Co-ordination, Elderly, Geriatrics,
Integration, Interorganisational, Obstacles, Promoting factors.
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INTRODUKTION
Under åren 2010-2014 genomfördes den nationella satsningen ”Sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre” (Statskontoret, 2015). Satsningen riktade sig till all
personal inom kommunal vård och omsorg, i primärvård och på sjukhus som i sitt
arbete kom i kontakt med de mest sjuka äldre. Inriktningen var att stödja kommuner och
landsting i arbetet att utveckla ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt
förbättringsarbete. De grundläggande kraven var att kommuner och landsting i ett län
skulle ha en struktur för gemensam styrning och ledning, arbeta fram årliga
gemensamma handlingsplaner och ha ett uppbyggt ledningssystem för ett systematiskt
kvalitetsarbete.
Parallellt med denna satsning genomfördes i Västmanland en skatteväxling av
den primärvårdsanslutna hemsjukvården 2012 (Västmanlands kommuner och landsting,
[VKL] 2014). Förändringen av verksamheterna i och med skatteväxlingen innebar att
förutsättningarna för samverkan inte var optimala då förändringen resulterade i mycket
frustration och osäkerhet.
Samverkan och valfrihet i Västmanland.
Västmanlands kommuner och landsting är ett samverkansorgan för många frågor som
rör kommuner och landstinget (VKL, 2016e). En schematisk skiss finns för vilka
nätverk och organ som finns för samverkan inom vård- och omsorgsområdet (VKL,
2016d), se bilaga 5. För att åstadkomma samverkan inom äldreområdet finns bland
annat nätverket Vård och Omsorgschefer/Medicinskt ansvariga sjuksköterskor och
Demenssamverkansrådet där kunskapsutbyte sker (VKL, 2016c). Det samverkansdokument om äldre som är publicerat beskriver samarbetet kring samordnad individuell
plan (VKL, 2016b). Hur samverkan mellan landsting och kommun är tänkt att fungera
är diffust och några dokument som beskriver generell samverkan om äldre verkar inte
finnas. Ett förslag till samverkansdokument mellan landsting och kommun för att
tillgodose de äldres behov av samordnade insatser arbetas med för närvarande (VKL,
2016a). En informell grupp, ledningsgruppen, har bildats på eget initiativ där högre
chefer från landsting och kommunen träffas för att diskutera gemensamma frågor.
Valfrihet, att välja utförare av tjänsten, finns inom hemtjänst och hemsjukvård
där kommunen ansvarar (Västerås stad, 2016a, 2016b) och inom primärvård, val av
familjeläkare, där landstinget ansvarar(Landstinget Västmanland, 2016).
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BAKGRUND
För att förbättra hälsan för en befolkning, eller kunna ge god vård och omvårdnad, krävs
ofta att flera aktörer är involverade. Om dessa organisationer har samsyn och grupperna
arbetar tillsammans blir resultatet bättre än om de har olika åsikter eller motarbetar
varandra.
Äldre och de mest sjuka äldre
Äldre definieras som personer 65 år och äldre. Gruppen utgjorde år 2013 knappt en
femtedel av befolkningen, 19,4 % (Socialstyrelsen, 2015a, p. 120). Av personer 65 år
och äldre utgör cirka 17 % en skör grupp i samhället som benämns ”de mest sjuka
äldre”. Totalt omfattar gruppen ungefär 315 000 personer i Sverige (Socialstyrelsen,
2015b, p. 9). De mest sjuka äldre definieras som ”Mest sjuka äldre är personer 65 år
eller äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av
åldrande, skada eller sjukdom” (Socialstyrelsen, 2011, p. 9). Omräknat innebär det att
de mest sjuka äldre motsvarar cirka 10 000 personer i Västmanland år 2015, varav
ungefär hälften finns i Västerås.
Styrning från regering och myndigheter
Staten skriver varje år överenskommelser med Sveriges kommuner och landsting, SKL,
inom området vård och omsorg. Inför 2012 syns en tydlig fokusering på samverkan för
de mest sjuka äldre och överenskommelsen har rubriken: ”Sammanhållen vård och
omsorg om de mest sjuka äldre” (Socialdepartementet, 2011). Nära 1,3 miljarder kronor
avsattes i syfte att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Syftet med
överenskommelsen är att uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan
kommuner och landsting med de mest sjuka äldres behov i centrum (ibid.).
Uppföljning av vård och omsorg om de mest sjuka äldre
Statskontoret utvärderar överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner
och landsting. I slutrapporten om sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka
äldre skriver Statskontoret:
Statskontoret bedömer att vården och omsorgen inte i någon större utsträckning har blivit mer
sammanhållen, det vill säga att vården och omsorgen är individanpassad och samordnad över
specialitets- och organisationsgränser. Detta är en viktig förutsättning för att slutmålet om en
god vård och omsorg ska kunna nås. (Statskontoret, 2015, p. 8)
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I sin lägesrapport om tillstånd och utveckling inom hälso- och sjukvård och socialtjänst,
”Vård och omsorg om äldre” (Socialstyrelsen, 2015a, pp. 120-145), framgår att gruppen
äldre ökar och trenden är att kommunerna har allt färre platser i särskilda boenden. En
ökande andel bor kvar i ordinärt boende med hjälp av anhöriga och hemtjänst.
Rapporten kommenterar också primärvårdens roll och där belyses bland annat att
primärvården bör anpassas bättre till de mest sjuka äldres behov. De brister som har
identifierats gäller bland annat otydligt samordningsansvar och ansvarsövertagande,
bristande informationsöverföring inom och mellan huvudmännen och privata vårdgivare
och begränsat deltagande vid samordnad individuell vårdplanering.
Uppföljning görs även lokalt och Västmanlands kommuner och Landsting, skriver i sin
rapport ”Sammanhållen vård och omsorg i Västmanland för de mest sjuka äldre” (VKL,
2015) att tyngdpunkten för vård och omsorg har förskjutits från slutenvård mot
primärvård och kommun. ”Det finns fortfarande brister i samordning och planering
mellan aktörerna och den mest sjuka äldre och anhörigas önskemål och erfarenheter
har inte tagits till vara i tillräcklig omfattning” (ibid.).
Tidigare forskning
Generellt har det varit svårt att finna vetenskapliga studier som undersökt främjande faktorer
och/eller hinder för intersektoriell eller interorganisatorisk samverkan. Ingen av de funna
artiklarna hade undersökt om olika hierarkiska nivåer inom organisationerna hade olika eller
samma syn på vilka faktorer som påverkar samverkan.
En faktor för att nå framgång i samverkan kan vara att känna till hur olika
organisationer fungerar. Organisationsbeteende består av två delar: människors attityder
och människors handlingar (Jacobsen & Thorsvik, 2008, pp. 17-19). Författarna menar
att både organisationers formella och informella egenskaper kan påverka organisationsbeteende och processer. De formella egenskaperna är exempelvis mål, strategier,
arbetsfördelning och specialisering medan de informella egenskaperna är den
organisationskultur som består av värderingar, gruppnormer, social sammanhållning och
grupptryck (ibid.). Enligt Norman och Axelsson (2007) blir förutsättningarna för
samverkan bättre om man lär sig mer om varandras organisationer och lär känna
varandra personligen vilket underlättar kommunikation och information. Ju mer man
trivs desto mer ökar aktiviteten och effektiviteten. Ovilja att samarbeta, osämja i
gruppen och avsaknad av stöd från den egna organisationen begränsar samverkan
(ibid.). Om det finns ojämlika maktförhållanden, att en organisation kan ta beslut
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oavsett vad andra anser försvårar samverkan (ibid.). Liknande resultat har framkommit i
studie av Casey (2008). Osäkerhet, prioritering av egen organisation och avsaknad av
kommunikation är hinder för samverkan mellan organisationer (Wihlman, Lundborg,
Axelsson, & Holmström, 2008). Oklara mål, oklart ledarskap och oklara roller skapar
osäkerhet. Revirtänkande, ojämlika maktförhållanden, misstroende mot annan
organisation och om man har olika perspektiv gör att man prioriterar den egna
organisationen (ibid.). Om det inte förs en god dialog eller att det saknas återkoppling
från ledare, passivitet från deltagarna och avsaknad av reflektion eller om aktiviteter
inte är samordnade försvårar integrering mellan olika organisationer. Författarna menar
att ett sätt att komma runt hindren är att fokusera på klientens/brukarens behov (ibid.).
Resultaten stöds även av annan forskning (Charlesworth, 2001). För att få förståelse för
hur sjukhus och kommunala organisationer samarbetar kring kommunala hälsofrågor
har samarbete mellan sjukhus och kommunal verksamhet studerats (Poland et al., 2005).
Samarbetet var avhängigt om det fanns eldsjälar inom sjukhuset och ett ömsesidigt
engagemang att övervinna kulturella skillnaderna mellan sjukhuset och kommunens
verksamhet. Främjande för samverkan var om man strävade efter att uppnå
gemensamma mål, såg ömsesidiga fördelar av samarbetet, hade respekt för varnadra,
upplevde en ärlighet och hade en god kommunikation (ibid.). Finansieringsformer
snarare uppmuntrade till konkurrens mellan organisationer än till samarbete. Sjukhusets
personal hade liten kunskap om kommunal verksamhet och kultur och kommunens
personal upplevde att personer från sjukhuset inte lyssnade på vad de sa utan strävade
efter att behålla makt och kontroll över samarbetet. Om ledningen inte stödde samarbete
eller det fanns otillräckliga resurser i form av personalbrist och stor personalomsättning
var negativt för samverkan. Sjukhuset var en för stort och för hierarkisk organisation för
att det skulle bli ett bra samarbete (ibid.). Liknande resultat finns i andra studier
(Charlesworth, 2001). Det var viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv när man formar en
samarbetsstruktur, i syfte att göra samarbetet hållbart, och för att förhindra utvecklingen
av misstro under på grund av särintressen (Ståhl, Svensson, & Ekberg, 2011).
Författarna menar även att ekonomiskt stöd kan vara nödvändigt i starten av ett
samarbete men finansiering är inte tillräckligt för att garantera hållbarhet. Att lära känna
varandra, ha en god kommunikation och förståelse för varandras situation främjar
samarbete medan stelbenta regelverk eller oförmåga hos chefer att få samarbetet att
fungera bra hämmar samarbete (ibid.). Samarbete mellan organisationer främjade
professionellt samarbete och skräddarsydda lösningar men detta försvårades av
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detaljstyrning från de som hanterade finansieringssystemet (ibid.). Andra forskare har
kommit fram till liknande resultat (Janssen, Snoeren, Van Regenmortel, & Abma,
2015). Ett bra och effektivt ledarskap och att alla upplever syftet som viktigt och har
tydliga mål främjar samarbete. Likaså om man har god erfarenhet av tidigare samarbete
(Baron-Epel, Drach-Zahavy, & Peleg, 2003). Samverkan hindras av dåligt fungerande
styrgrupp, brist på tydliga rutiner för samverkan, personliga konflikter eller att man
upplevde att samarbetspartnern inte har samma engagemang som man själv hade (ibid.).
Detta stämmer väl med resultat i andra studier (Ezz, Papazafeiropoulou, & Serrano,
2009; Storm et al., 2011). Att ha gemensamma mål främjar samverkan medan otydliga
mål eller olika mål försvårar integration. Vid samverkan måste man uppnå något
tillsammans som var och en inte skulle kunna uppnå själv (Huxham & Vangen, 2004).
Att samverkan kostar innan den kan betalar sig beskrivs i Leutz andra lag – ”integration
costs before it pays” (Leutz, 1999). Leutz tredje lag ”Your integration is my
fragmentation” innebär att vid samverkan mellan organisationer eller grupper blir
världen mer komplex. Det är enklare att hantera sin egen grupp utan att det kommer
inspel från andra håll. Som medlem måsta man hantera både den egna gruppen och den
egna positionen samtidigt som man ska hantera den grupp som bildas vid samverkan.
Det finns risk att vi blir samverkanströtta eftersom vi blir splittrade (ibid.).
Teoretisk referensram
Integration, att föra samman, är ett samlingsbegrepp för det vi kallar samarbete, samordning och
samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, pp. 12-13). Enligt författarna kan integrering
indelas efter vilka som ingår i samverkan enligt följande:
Interprofessionell - mellan olika yrkesgrupper och professioner.
Interorganisatorisk - mellan olika myndigheter, företag och organisationer.
Intersektoriell - mellan olika samhällssektorer med olika verksamhetsinriktning och
huvudmannaskap.
Som teoretisk referensram har en modell av Axelsson och Axelsson (2006) använts.
Modellen förklarar sambandet mellan vertikal och horisontell integration. Den vertikala
integrationen sker mellan olika hierarkiska nivåer i organisationerna medan den
horisontella är integration mellan enheter på samma hierarkiska nivå. De fyra fälten i
modellen förklaras av författarna enligt följande:
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Kontraktsstyrning har en låg grad av både vertikal och horisontell integrering. Den
integrering som uppstår kan vara ett resultat av konkurrens. Kontraktstyrning innebär
nästan avsaknad av integration
Samordning har en hög grad av vertikal integrering men låg horisontell integrering.
Integrationen finns i hierarkiska organisationer där beslut om integrering fattas på en
högre nivå och implementeras på en lägre nivå.
Samarbete kännetecknas av hög horisontell integrering men låg vertikal integrering.
Denna typ av integration finns i nätverk och bygger på vilja att arbeta tillsammans.
Samverkan är komplex och kännetecknas av både hög vertikal och horisontell
integrering. Samverkan bygger på en kombination av hierarkisk samordning och
nätverkssamarbete. Samverkan används ofta som ett samlingsbegrepp för olika
kombinationer av samarbete och samordning. Intersektoriell samverkan har inte någon
gemensam hierarki för de samverkande organisationerna vilket gör att det är svårt att
åstadkomma en vertikal integrering.
Tabell 1 Samband mellan vertikal och horisontell integration enl. Axelsson och Axelsson 2006

Horisontell integration

+

+

Co-ordination

Co-operation

Samordning

Samverkan

Contracting

Collaboration

Kontraktsstyrning

Samarbete

-

Integration

Vertikal

-

SYFTE
Syftet med studien var att undersöka uppfattningar om vad samverkan är och få en
djupare förståelse för vilka faktorer som ansågs påverka samverkan mellan kommun
och landsting inom vård och omsorg för de mest sjuka äldre och om det fanns skilda
uppfattningar mellan politisk nivå, högre tjänstemannanivå och verksamhetsnivå.
Frågeställningar
Vad innebär samverkan?
Vilka faktorer främjar eller hindrar samverkan mellan kommun och landsting?
Vilka likheter och skillnader finns i värdering av påverkande faktorer mellan politisk-,
högre tjänstemanna- och verksamhetsnivå?
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METOD OCH DESIGN
Syftet var att undersöka och få en djupare förståelse för hur olika personer och grupper
värderade och upplevde förutsättningar för samverkan och då behövdes en
forskningsansats som inte kvantifierade resultatet utan tillät olika tolkningar och där det
inte fanns en sanning utan ett antal nyanser eller till och med motstridiga uppfattningar.
Forskningsansatsen blev därför kvalitativ (Creswell, 2014, pp. 4, 18). Datainsamlingen
har skett dels från dokumentation i form av styrande dokument och minnesanteckningar,
men framför allt med hjälp av fokusgruppsintervjuer. Planering och utförande av
intervjuerna har inspirerats av Wibeck (2010) och Halkier (2010).
Fokusgruppsintervjuer valdes som metod då syftet var att undersöka om det fanns
likheter och skillnader mellan olika grupper snarare än vad varje enskild person ansåg
om ämnet (Wibeck, 2010, pp. 53-54). Analysen av data har skett genom kvalitativ
innehållsanalys och metoden som använts är enligt exempel från Graneheim och
Lundman (2004). Hur datainsamling och analys utfördes finns beskrivet mer ingående
under respektive rubrik.
Kvalitativ ansats
Kvalitativ forskning är en ansats för att skapa en djupare förståelse för vad individer
eller grupper anser om ett socialt eller mänskligt problem(Creswell, 2014, p. 4). I en
kvalitativ studie söker man efter deltagarnas värderingar, fokuserar på ett enskilt
fenomen i en särskild kontext och gör tolkningar av data (ibid. pp. 18-19).
I den kvalitativa studien, med induktiv logik, samlar forskaren in data genom att ställa
öppna frågor och sedan kategorisera data och föra samman dem i teman för att skapa en
helhetsbild av det som studeras (ibid. pp. 66,186). Yin (2011, p. 20) menar att ett
huvudsyfte med en kvalitativ studie är att kunna återge deltagarnas åsikter och synsätt.
Urval
I studien har ett avsiktligt urval använts, eng. purposive sample, för att välja de
datainsamlingsenheter som ger talrikast data och som är mest relevanta för studien (Yin,
2011, p. 93). Wibeck (2010, pp. 66-67) översätter purposive sample med strategiskt
urval vilket innebär att man väljer ut deltagare utifrån projektets mål i strävan att få
ökad förståelse genom att på djupet studera vad människor har att säga i en viss fråga.
För att få kontakt med personer som arbetade med de mest sjuka äldre har författaren
fått hjälp av politisk sekreterare, sjukhusets stab, sekreterare för ledningsgrupp samt
7

kontaktperson för samordnad utskrivning som föreslagit deltagare utifrån ett avsiktligt
urval för att få en bred representation.
Samverkan mellan landsting och kommun.
I samverkan mellan Landstinget Västmanland och Västerås kommun finns tre
hierarkiska nivåer: a) politisk nivå, b) ledningsgrupp bestående av högre tjänstemän och
c) verksamhetsnivå. Personer från dessa tre nivåer utgör de tre analysenheterna som
illustreras i tabell 2. För att kunna jämföra de olika gruppernas åsikter bestod varje
analysenhet av personer på samma hierarkiska nivå. Samtliga utvalda personer hade god
kunskap om de mest sjuka äldre. Till analysenheterna har befintliga samverkansgrupper
använts. Fördelen med redan existerande grupper är att medlemmarna känner varandra
och risken att någon inte vågar säga sin mening minskar (Wibeck, 2010, p. 65).
Samverkan inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre kan ses som representativt för
samverkan mellan landsting och kommun i Västmanland.
Tabell 2 Urval till analysenheterna
Analysenhet
1. Politisk nivå
2. Högre
tjänstemannanivå
3. Utförare

Personer

Kommunen

Landstinget

Fyra politiker med ansvar för
vård och omsorg
Tre chefer från
”Ledningsgrupp”. (Gruppen
bestod av fem personer).

Två politiker från olika
partier
Två personer ingående i
Ledningsgruppen

Två politiker från olika
partier
En person ingående i
Ledningsgruppen

Fem personer på
verksamhetsnivå från olika
organisationer och sektorer.

En verksamhetschef från
kommunal hemsjukvård
En medicinskt ansvarig
sjuksköterska.
En samordnare för
utskrivning från sjukvård

En privat familjeläkare
(verksamhetschef)
En läkare från
sjukhuset
(verksamhetschef)

Datainsamling
Datainsamling har skett främst genom semistrukturerade fokusgruppsintervjuer och har
föregåtts av sökning i styrande dokument och minnesanteckningar. Fokusgrupperna
bestod ursprungligen av fyra till sex personer men på grund av svårighet att samla alla
personer samtidigt blev en av grupperna delad i två, vilket innebar att intervjuerna
genomfördes med mellan två och fyra personer. Enligt Wibeck (2010, pp. 61-62) är fyra
till sex personer en lämplig storlek för att få bra balans mellan medlemmarna, lättare
kunna ge varandra återkoppling och kunna ha ögonkontakt med varandra. Fyra
fokusgruppsintervjuer med öppna frågor genomfördes, med hjälp av en intervjuguide
enligt exempel från Wibeck (2010, pp. 73-74). Intervjuguiden utformades utifrån
frågeställningarna i syftet med studien och bestod av öppningsfrågor, introduktionsfrågor kring olika former av integrering, övergångsfråga kring vilken samverkan som
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finns mellan kommun och landsting, nyckelfrågorna från syftet och till sist avslutande
frågor med kort sammanfattning och möjlighet att korrigera, se bilaga 1. Intervjuguiden
användes i de fall där det behövdes för att gruppen skulle hålla sig till ämnet eller för att
komma vidare i diskussionen. De olika formerna av integrering som användes i guiden
kommer från teoretiska ramverket (Axelsson & Axelsson, 2006) till detta lades
partnerskap som återfinns i tidigare forskning (Casey, 2008; Ezz et al., 2009).
Intervjuerna, var och en cirka en timme långa, spelades in och transkriberades.
Fokusgruppsintervju.
Fokusgrupper är ostrukturerade intervjuer med små grupper av personer som interagerar
med varandra och moderatorn. Fördelen är att gruppdynamiken stimulerar diskussion
och på så sätt kan gruppen ”gå på djupet” i särskilda frågor (Bowling, 2002, pp. 394 400 ). I samtal med fokusgrupper fungerar forskaren som moderator. Moderatorns roll
är att förmå deltagarna att uttrycka sig men med så liten styrning som möjligt. Genom
att använda fokusgruppsintervjuer minskar risken att forskarens egna åsikter får för stor
inverkan (Yin, 2011, pp. 144-145). Fokusgrupp är en lämplig metod för att lära sig om
erfarenheter och förhållningssätt där människor interagerar (Malterud, 2014, p. 158).
Fokusgruppsintervjuer är lämpliga när man vill undersöka på vilket sätt personer
handlar och vilka motiv de anger för sitt handlande. Metoden är även lämplig när
olikheter mellan grupper ska förstås och man använder sig då av inbördes homogena
grupper men där det är skillnader mellan grupperna (Wibeck, 2010, pp. 52-53).
Analysmetod
Analysen av data utfördes med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och
Lundman (2004). Författarna menar att texter alltid innehåller flera olika meningar och
att det därför alltid finns en grad av tolkning av innehållet men att den är mer eller
mindre djup. Enligt Graneheim och Lundman är manifest innehåll det uppenbara,
synliga i en text medan det latenta innehållet är den underliggande meningen och kräver
en större grad av tolkning. Tolkning av latent innehåll till tema förutsätter att forskaren
inte i förväg bestämt vilka teman som ska finnas (ibid.). Varje analysenhet analyserades
separat. Resultatet jämfördes sedan med resultaten från de andra analysenheterna för att
finna likheter och skillnader.
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Innehållsanalys.
Intervjuerna transkriberades och därefter söktes efter ord, meningar eller stycken som
bar väsentlig information, meningsenheter. För att göra dessa mer lätthanterliga
kondenserades meningsenheterna och försågs med koder. Flera koder sammanfördes till
kategorier som sedan sammanfördes under tema. Exempel visas i tabell 3.
Tabell 3 exempel på innehållsanalysens steg
Meningsenhet

Kondenserad

Kod

meningsenhet
I gränslandet mellan
kommun och landsting, då
saknar jag den lite närmare
kontakten mellan den

Saknar direkta
politiska
diskussionen
mellan kommun
och landsting

Under-

Kategori

Tema

kategori
Behöver

Samverka i

Sam-

Strävan

träffas över

gränslandet

verkan

efter

organisations-

individens

gränserna

bästa i

politiska verksamheten på

sam-

landstinget kontra oss.

verkan

samverkan tänker jag, är

Försöker

Optimerar

Optimera

Sam-

när vi försöker optimera

optimera

samhällets

resurser

verkan

samhällets totala resurser

samhällets totala

totala resurser

för den enskildes bästa.

resurser för den

för den

enskildes bästa

enskilde

Förförståelse
Författarens förförståelse, ryggsäcken av erfarenheter och yrkesmässiga perspektiv vi
bär med oss in i ett forskningsprojekt, påverkar vårt sätt att samla in och tolka data
(Malterud, 2001, 2014, pp. 48-50). Författaren arbetar inom landstinget och har tidigare
haft kontakt med omvårdnadspersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska och
biståndshandläggare i kommunen om rätten till subventionerad tandvård för personer
med stort omvårdnadsbehov. Författaren har i arbetet med studien försökt hantera sin
förförståelse så att den ska påverka resultatet så lite som möjligt.

ETISKA ÖVERVÄGANDEN
Informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll är områden som
är etiskt viktiga vid undersökningar med intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014, pp. 97114). Alla deltagare fick skriftlig information grundad på Centrala etikprövningsnämndernas vägledning (2016). Informationen beskrev studiens bakgrund, syfte, hur
intervjuerna skulle gå till, att konfidentialitet innebär att personliga uppgifter
avidentifieras under analysen, att inspelningen förvaras i låst utrymme och att de utan
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att ange någon förklaring kunde avbryta deltagandet samt att intervjuerna enbart
används till denna uppsats och sedan förstörs, se bilaga 2. Ett samtyckesformulär
baserat på Vetenskapsrådets etiska samlingar, Codex (2016) skickades ut i förväg, se
bilaga 3. Före varje intervju gicks den skriftliga informationen igenom på nytt.
Under intervjuerna fanns risken att någon medverkande upplevde kritik.
Deltagarna ombads därför att nämna funktion och inte enskild person. Studien kan ge
upphov till diskussioner då den innehåller kritiska uttalanden. Såväl kommun som
landsting hade rutiner för hur man hanterar brister eller avvikelser på ett professionellt
sätt. Ingen av informanterna är eller var i någon beroendeställning till författaren.
Prövning hos etisk kommitté bedömdes inte nödvändig.

RESULTAT
De dokument och minnesanteckningar som gåtts igenom har inte förklarat vad
samverkan är eller vad som främjar eller hindrar samverkan. Analysen av det som
framkom i fokusgruppsintervjuerna resulterade i de underkategorier, kategorier och
teman som visas i tabell 4. Resultatet redovisas utifrån respektive tema.
Tabell 4 underkategorier, kategorier och tema
Underkategori

Kategori

Tema

Optimera resurser

Samverkan

Strävan efter individens

Samverka i gränslandet

bästa i samverkan.

Tydligt uppdrag och gemensamt mål

Ansvar och roller i

Professioners olika roller och uppdrag

uppdraget

Organisationernas uppdrag
Styra och leda genom andra
Styrmodeller

Lagar och styrning

Lagar
Ekonomiska resurser

Frustration över
strukturer.

Resurser

Personella resurser
Kontinuitet
Använder resurser fel
Dokumentationssystem

Kommunikation

Känna varandra personligen
Professioners attityder

Attityder och kulturer

11

Strävan efter individens bästa i samverkan.
Samverkan.
Gemensamt för grupperna var att samverkan är starkt förknippat med samarbete och
samordning. Samarbete ansågs vara när enskilda personer arbetar tillsammans för att
lösa en uppgift medan samverkan var mer diffust. Grupperna var överens om att
samverkan var något som omfattade olika professioner, verksamheter eller
organisationer. En av utförarna sa: ” Samverkan ska inte vara personbundet utan det
skall vara organiserat så att det inte spelar någon roll vem som gör det”.
Att samverkan kräver beslut med tydlig inriktning och mål var också något som kom
fram i alla grupper. En av tjänstemännen sammanfattade samverkan som ”det är när vi
försöker optimera samhällets totala resurser för den enskildes bästa”.
Gruppen med politiker upplevde att de inte hade någon utvecklad samverkan
med politiker i andra organisationer. Avsaknaden av en direkt kommunikation gjorde att
de var beroende av tjänstemännens information. Tjänstemännens lojalitet speglade den
information som gavs och man fick olika information beroende på om man satt som
politiker i landstinget eller kommunen. När samverkan inte fungerade fick man ofta
höra att det var den andra organisationens fel. Några hade goda erfarenheter av att sitta
tillsammans, politiker och tjänstemän, för att diskutera gemensamma frågor. På så sätt
minimerades olika tolkningar om vad som gällde.
Ansvar och roller i uppdraget.
I grunden upplevde alla att de hade ett gemensamt övergripande mål: att göra det bästa
möjliga för den enskilde individen men att uppdragen såg olika ut mellan
organisationerna och även för olika delar av landstinget och kommunen. En politiker
uttryckte det så här: ”I grunden sätter vi den enskilde i fokus men vi gör det på lite olika
sätt”. Några av utförarna ansåg att när kommun och landsting utgår från var sin lag så
blev uppdragen till verksamheterna så olika att man tappade det gemensamma målet.
Alla grupperna var överens om att det var viktigt med ett tydligt uppdrag och att man
kände sig trygg i sin roll. Att enskilda personer tolkade uppdragen olika hindrade
samverkan. För att samverkan ska fungera krävdes att man hade kunskap och förståelse
för andras uppdrag och situation samt respekterade de andras uppdrag. I annat fall
kunde man bygga upp orealistiska förväntningar på vad andra skulle göra.
Tjänstemännen ansåg att man måste ha tillit till att andra klarar sitt uppdrag.
Professionernas olika roller och uppdrag blev ibland ett hinder för samverkan. Läkarnas
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bedömning av när en patient är medicinskt färdigbehandlad kunde krocka med att
kommunens personal ansåg att patienten var i för dåligt skick för att vårdas i hemmet
eller på särskilt boende. Samverkan ansågs kunna påverkas negativt av att olika
professioner hade olika stor makt. Utförarna upplevde att det fanns otydligheter i
uppdraget om vem som exempelvis ansvarade för att kalla till möte mellan hemsjukvård
och familjeläkare. ”Det kommer inte att fungera i längden, tror att det behöver finnas
en doktor eller flera anställda av kommunen som fysiskt jobbar tillsammans med
sköterskorna som är i hemsjukvården” sa en av utförarna.
Att biståndshandläggaren hade ensamrätt på biståndsbeslut och inte behövde ta hänsyn
till vad andra tyckte, ansågs vara något som hindrade samverkan.
Inom sjukvården har ett helt team med sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor,
läkare, geriatriker kommit fram till vad som är bäst för Kalle. Sedan har man vårdplanering, då
kommer biståndshandläggaren och hon bestämmer i kommunen och kan bestämma precis tvärs
emot vad det här teamet har kommit fram till. (en utförare)

Landstinget samverkade med flera kommuner medan den enskilda kommunen var
intresserad av att diskutera sina egna problem med landstinget. Landstingspolitiker hade
svårt att se att de skulle diskutera enbart med Västerås kommun och inte ha samma
dialog med övriga kommuner. Att uppdragen är olika kunde leda till att kommunens
politiker kände det som att landstinget beslutade något och att kommunen hade att rätta
sig därefter. Samverkanssvårigheter ansågs uppstå särskilt ofta när uppdragen gränsade
till varandra. En av de intervjuade uttryckte följande:
Ett individärende som valsar runt mellan landstinget och kommunen, och jag kan inte räkna hur
många personer som är inblandade i det, också försäkringskassan är inblandad,
vårdavdelningen och andra avdelningar inom lasarettet, biståndsenheten, vi här på staben är
inblandad, juristen hos oss är inblandad, i ett ärende. (en tjänsteman)

Det fördes fram två lösningar på detta hinder. Det första var att våga gå över gränser, se
helheten och ha individens bästa i fokus. För att kunna göra detta var det nödvändigt att
sluta fokusera på minuter och pengar. Den andra lösningen var att någon med mandat
tydliggjorde gränserna i uppdragen för var och en. Den första åsikten kom från politiker
och de som hade en fast ersättning, den andra kom från de som ersätts efter prestation.
Vi måste bli mer pragmatiska. Vi har problem som vi skall lösa och det är många som behöver
hjälpas åt att lösa det. På sikt blir vi tvungna att inte räkna pengar, att ha fokus på
patienten/brukaren - hur gör vi det här på bästa möjliga sätt med det vi har. (en utförare)
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Politikerna var ense om att de var ytterst ansvariga för att samverkan skulle ske. En
avvikande åsikt var att engagerade chefer ändå såg till att det blev samverkan även utan
politiska beslut. Politikerna upplevde att deras intentioner lätt blev förvanskade ute i
verksamheterna. Stora organisationer ansågs vara svåra att styra och det var oklart hur
mycket av besluten som nådde verksamheterna. En oro fanns att tolkningarna blev så
olika att det politiska budskapet inte nådde fram. Det högsta beslutande organet inom
kommun och landsting är fullmäktige och politikerna kände ansvar för att
samverkansbeslut skulle bli tydliga. Informationen måste passera många nivåer och
risken var att enskilda tjänstemän eller chefer tolkade eller valde att inte följa beslut.
Frustration över strukturer.
Lagar och styrning.
Såväl tjänstemän som utförare tog upp problem med att lagarna inte hänger med i de
politiska besluten. Kommunen fick inte anställa läkare, sekretessen mellan olika
organisationer och professioner gjorde att det krävs samtycke från patient för att få föra
information till den andra. Detta upplevdes som omständligt och försvårade samverkan.
Mest kritiska var verksamhetsföreträdarna som var i direktkontakt med individerna.
”Patienten tar ju för givet att, att vi kan läsa i journalen. Det kan vi inte för det är en
annan journal” sa en utförare. Den ena gruppen utförare önskade ersätta delar av hälsooch sjukvårdslagen och socialtjänstlagen med en äldrelag. ”skulle önska att vi fick en ny
lag, en äldrelag som tar bort SOL och HSL som står mot varandra” sa en av utförarna.
Ersättningsmodellerna var olika mellan kommun och landsting. Inom såväl
landsting som kommun hade olika verksamheter olika ekonomiska villkor. Olika delar i
vård- och omsorgskedjan hade olika ekonomiska styrmodeller. Styrmodellerna ansågs
inte understödja samverkan, utan skapade stuprörstänkande. Ersättningarna var
kopplade till prestation och utförarna upplevde inte att de hade ersättning för att
samverka. Bilaga 4 visar en schematisk bild av hur de intervjuade upplevde
komplexiteten kring styrning av vård och omsorg om de mest sjuka äldre.
Pengar spelar ju alltid in och gör att samarbetet inte heller funkar. Säger att det inte är mitt
ansvar utan jag skickar det någon annanstans. Man bollar ju gamlingar mellan familjeläkaren,
psykiatrin, hemsjukvården, de åker runt och ingen vill ta sitt ansvar för det kostar pengar. (en
utförare)

Det fanns en samstämmighet bland tjänstemän och företrädare för utförare att
valfrihetssystem för de mest sjuka äldre skapade en situation där många utförare
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behövde ha kontakt med varandra. ”Inom hemsjukvården kan en sköterska behöva
samarbeta med 15 vårdcentraler och 13 hemtjänstområden kring 40 patienter och det
är ogörligt” sa en av utförarna.
Resurser.
Med bristande resurser var risken stor att man prioriterade egen verksamhet då det
kunde kännas väldigt svårt att vara flexibel och röra sig över gränserna mellan olika
verksamheter om man exempelvis satt med en pressad ekonomi. Såväl politiker som
utförare ansåg att ett beslut måste följas av förutsättningar att genomföra beslutet.
Ibland gavs inte dessa förutsättningar. Några av verksamhetsföreträdarna tog upp
förhållandet mellan antalet professionella och en ökande andel äldre personer. ”1500
patienter är inskrivna i hemsjukvården på 30 sjuksköterskor. Är det görligt att göra en
samordnad individuell plan och följa upp årligen?” funderade en utförare.
Att kunna rekrytera och behålla kompetens var en viktig framgångsfaktor för att
samarbete och samverka skulle fungera. Att över tid ha samma personer i grupperna
som ska samarbeta och samverka upplevdes som viktigt av tjänstemännen. Om någon
byts ut och är helt ny i sammanhanget måste övriga i gruppen anpassa sig till den
personen. Även verksamhetsföreträdarna menade på att det försvårade om man ofta
träffade nya personer att samarbeta med. Här upplevdes en konkurrens om kunnig
personal mellan de olika verksamheterna och bemanningsföretag. Att kunna behålla
kompetent personal främjade kommunikation och respekt för varandra då man bättre
förstod den andras situation.
Efterfrågan på de tjänster som fanns var betydligt större än vad som kunde
levereras, var en uppfattning. Tidsbrist var ett återkommande tema som beskrevs av en
av utförarna som: ”Har vi fler patienter, blir det mer av akuta insatser där man släcker
bränder, man hinner inte planera och man hinner inte följa upp. Man hinner inte ha
viktiga kontakter med anhöriga och med andra utförare”.
Ledningssystem och olika register diskuterades främst av utförarna. Att fylla i
blanketter till olika register ansågs ta tid från vården. Hur register och ledningssystem
kommer den enskilde till godo var svårt att se. Att man använde resurser fel var en
annan uppfattning. Det var fler sköterskor på avdelningarna än tidigare men man ägnade
mindre tid åt patientarbete.
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Tjänstemännen tog upp frågan om nyttan av samverkan var värd kostnaden.
Samverkan kostade alltid initialt och det var tveksamt om det var en besparing vilket
många tycktes tro. Uppfattningen var att det kanske vore bättre med en annan
organisatorisk lösning så att inte så många olika var inblandade i samma ärende.
Kommunikation.
Ett hinder för kommunikation var att man har olika journal- och dokumentationssystem
både på beställar- och utförarsidan inom såväl landsting som kommun. Systemen ansågs
skapa stuprör istället för att underlätta samarbetet. ”2016 får man skriva lappar på
bordet i E-hälsans tid” sa en utförare.
”Vi kan inte kommunicera med varandra på ett säkert sätt annat än genom telefon, vi
får inte fatt på varandra, eller via fax vilket också är trögt för det skall vara
avidentifierat” sa en annan utförare.
Om samverkan ska fungera ansåg alla att man behövde träffas personligen. En
fördel var om man kände varandra. ”De flesta sköterskor jag jobbar med är i
kommunen men jag känner dem inte personligen. Jag vet inte vem personen är, jag vet
inte vem jag skall fråga efter när jag ringer” sa en utförare.
Attityder och kulturer.
Både tjänstemän och utförare upplevde att det fanns olika kulturer mellan och inom
organisationerna samt en del negativa attityder som skapade ett dåligt samarbetsklimat.
Bland kommunens tjänstemän fanns en känsla av att man var mer kunnig om helheten
om individen än sjukvården som fokuserar på det medicinska tillståndet.
Några ansåg att vissa läkare hade en attityd av att de hade en högre status än andra och
att den attityden även kunde finnas hos andra inom sjukvården. ”På handläggarnivå så
kan de ibland ha upplevt det som om att de är något slags landstingets drängar” sa en
tjänsteman. Ett annat exempel som gavs var att vissa primärvårdsläkare inte använde det
gemensamma datasystemet för utskrivningar, att de inte kom på gemensamma
vårdplaneringar och inte ville acceptera biståndsbeslut. Enskilda verksamheter eller
personer lät bli att följa det som var överenskommet.
Det var inte länge sedan vi hörde familjeläkare säga, vi läser inte i Prator och på vissa
mottagningar på sjukhuset så vet man ju inte heller hur det där fungerar och då blir det ju svårt
… för folk gör lite som de vill. (en utförare)

16

Även enskilda biståndshandläggares attityd till sjukvårdspersonal ansågs vara ett hinder
för en god samverkan. Inom sjukvården upplevde man att biståndshandläggarna många
gånger inte tog hänsyn till andra professioners bedömningar.
Efter att hemsjukvården fördes över till kommunen upplevde några utförare att det blivit
en maktstrid mellan sjuksköterskor på vårdcentralen och sjuksköterskor inom
hemsjukvården. Vårdcentralens sjuksköterskor kunde upplevas som ett hinder när
hemsjukvården ville ha direktkontakt med familjeläkare. En av utförarna uttryckte det
som: ”Jag kan se maktstrid när sköterskor på hemsjukvården har gjort en bedömning
och ska ringa för att få kontakt med en doktor och möter en sjuksköterska på
vårdcentralen som vill göra sin egen bedömning”.

DISKUSSION
Resultatdiskussion
Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som anses påverka samverkan mellan
kommun och landsting inom vård och omsorg för de mest sjuka äldre och om det finns
skilda uppfattningar mellan olika hierarkiska nivåer. Resultatet från de analyserade
intervjuerna diskuteras utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket. Två
teman identifierades i innehållsanalysen ”Strävan efter individens bästa i samverkan”
och ”Frustration över strukturer”. Strävan efter individens bästa är en värdering som
stärker arbetet mot ett gemensamt mål men kan samtidigt skapa frustration över
strukturer som begränsar den enskildes handlingsfrihet. Resultaten stämmer väl överens
med tidigare forskning och det teoretiska ramverket (Axelsson & Axelsson, 2006;
Jacobsen & Thorsvik, 2008, pp. 17-19; Ståhl et al., 2011; Wihlman et al., 2008).
Vid jämförelse med det teoretiska ramverket och då framför allt (Axelsson & Axelsson,
2006) visar denna studie att samverkan om de mest sjuka äldre mellan kommun och
landsting i Västmanland till största delen sker genom kontraktstyrning och samarbete,
horisontell integrering. Samordning sker vid enskilda projekt eller enskilda frågor men
inte för helheten. Detta stämmer väl med det som framförs av Axelsson och Bihari
Axelsson (2007, p. 15). som menar att det är svårt att åstadkomma vertikal integrering,
samordning, vid intersektoriell samverkan när det inte finns en gemensam hierarki för
ledning och styrning av de samverkande organisationerna och sektorerna.
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Sammanfattning av de viktigaste fynden.
Politiker har liten kontakt med varandra över organisationsgränserna och har, jämfört
med grupperna från högre tjänstemannanivå och verksamhetsnivå, en särställning då de
måste förlita sig till andrahandsinformation. Olika lagar, styrmodeller och uppdrag
skapar otydlighet för såväl tjänstemän, utförare som den enskilde individen. De
professionella med direkt personkontakt upplever ett stort hinder då det inte går att föra
över information på ett välfungerande sätt. Valfrihetsystem för de mest sjuka äldre, att
exempelvis välja hemtjänst och familjeläkare, skapar en situation med många kontakter
vilket upplevs hindra samarbete, samordning och samverkan. Ingen av fokusgrupperna
tog upp att ledarskapet påverkar samverkan mer än att enskilda personer kunde hindra
samverkan. Ledarskap betonas i tidigare forskning och teoretiska ramverket som en
viktig förutsättning för att samverkan ska fungera (Axelsson & Axelsson, 2006;
Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Baron-Epel et al., 2003; Callister & Wall, 2001;
Ezz et al., 2009; Janssen et al., 2015; Jones & Barry, 2011; Poland et al., 2005; Storm et
al., 2011; Ståhl et al., 2011; Wihlman et al., 2008). Samverkan försvåras om det inte
finns incitament i styrmodellerna som stöder att chefer ska främja samverkan eller om
ledare inom organisationerna inte uppfattar att samverkan är en viktig uppgift för dem
att arbeta med.
Diskussion utifrån de funna kategorierna.
Ingen av de intervjuade kunde direkt definiera samverkan trots att alla kände till och
använder begreppet. Alla grupper var dock eniga om att samverkan hör ihop med
samarbete och samordning. Samarbete är personbundet medan samverkan inte bör vara
beroende av enskilda personer. Den modell som Axelsson och Axelsson (2006)
beskrivit stämmer i stort överens med resultaten i studien. Studien visar att samverkan
som begrepp används frekvent men saknar entydig definition. Det är en svårighet om
man strävar efter något som är upp till var och en att definiera. Att inte definiera
samverkan skapar en otydlighet som förmodligen ökar ju längre ut i organisationerna
man befinner sig. Tjänstemän och utförare upplever att de själva samverkar bra medan
politikerna ibland fick vinklad information från tjänstemän, som målade ut den andra
organisationen som syndabock när det inte fungerade. Enligt Wihlman et al. (2008)
försvårar misstro och revirtänkande integration mellan organisationer.
Alla intervjuade ansåg att det var viktigt med tydliga uppdrag och gemensamma
mål. Att känna till andras uppdrag och att ha respekt för andras situation är viktigt då
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det annars finns risk att skapa orealistiska förväntningar på vad andra ska göra.
Ovanstående resultat stöds av tidigare forskning (Baron-Epel et al., 2003; Casey, 2008;
Charlesworth, 2001; Janssen et al., 2015; Storm et al., 2011). Kommunens politiker
ansåg att landstinget kunde bli bättre på att informera om beslut som påverkar
kommunen. Att uppdragen kan tolkas på olika sätt och att maktförhållanden var olika
mellan professioner och organisationer var något som tjänstemännen och utförarna
särskilt framförde som negativt för samverkan. Detta har visats i tidigare forskning
(Callister & Wall, 2001; Poland et al., 2005; Storm et al., 2011; Ståhl et al., 2011;
Wihlman et al., 2008).
Ersättningsmodellen verkar påverka på vilket sätt aktörerna vill hantera oklara
roller och uppdrag. De utförare som hade prestationsersättning ville att någon skulle dra
en skarp gräns för uppdragen, medan politiker, tjänstemän och de utförare som hade
annan form av finansiering ansåg att det var nödvändigt att vara mer pragmatisk och
våga gå över organisations- och professionsgränser. Studier visar att brist på flexibilitet
i organisationsstrukturer hindrar samverkan (Ezz et al., 2009; Storm et al., 2011).
Tjänstemän och utförare upplevde att olika ersättningssystem såväl inom som
mellan organisationerna leder till stuprörstänkande och det drabbar den enskilde
individen genom att de blir hänvisade åt olika håll. Detta var inget som kom fram i
intervjuer med politiker. Att styrmodellerna dessutom är svåra att förklara gör att det är
svårt att se helheten. Det verkar som att ju närmare den sjuka äldre man arbetar, desto
mer negativ är uppfattningen om styrmodellerna.
Valfrihet att välja såväl hemtjänst, hemsjukvård som familjeläkare gör att det
blir alltför många olika aktörer kring den enskilde. Personal kring den äldre, som
behöver hantera så många olika kontakter, hamnar i en mycket komplex värld där man
känner sig otillräcklig vilket skapar frustration. Studier av Poland et al. (2005) visar på
att finansieringsformer kan skapa konkurrens istället för samarbete. Detaljstyrning kan
motarbeta skräddarsydda lösningar och interorganisatoriskt samarbete (Ståhl et al.,
2011). En studie av Charlesworth (2001) visade att ju hårdare de styrande krävde
samarbete samtidigt som det skedde förändringar, desto större var risken att retirera till
att prioritera den egna verksamheten.
Denna studie visar ett hinder mot samverkan som inte återfunnits i tidigare
forskning, nämligen att när organisationer styrs av olika lagar och att sekretess råder
mellan organisationer uppstår problem med informationsöverföring. Uppfattningen
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bland utförare är att patienter tar för givet att alla som ansvarar för deras vård
kommunicerar med varandra och kan ta del av journalinnehållet. Flera av utförarna tror
inte på nuvarande arbetssätt och några önskar en ny gemensam lag för att ta till vara de
äldres behov. Författarens uppfattning är att Socialtjänstlag och Hälso- och sjukvårdslag
inte står mot varandra. Det verkar snarare som att det är när organisationerna tolkar
lagarna och tar fram olika styrmodeller som det uppstår problem för utförarna.
Studien visar att bristande resurser eller felaktigt använda resurser skapar
irritation, revirtänkande och leder till att man prioriterar sin egen organisation, något
som också stöds av tidigare forskning (Charlesworth, 2001). Att kunna behålla
kompetent personal var viktigt för alla intervjuade. Särskilt viktigt ansåg tjänstemännen
att kontinuitet på nyckelpositioner var, då man annars tappade både tid och
engagemang. Detta stöds av tidigare forskning av Ezz et al. (2009).
Såväl tjänstemän som utförare framförde att det var svårt att räkna hem vinster
med samverkan då resultatet alltför ofta blev ökad administration och minskad
patientkontakt. Att samla alla resurser under en organisation skulle förmodligen
underlätta samarbetet. Tidigare studier har visat att kostnaderna för samarbete ökar när
organisationer är olika stora samt har olika kultur och komplexitet (McDonald et al.,
2011). Även Leutz (1999) menar att samverkan alltid kostar initialt och att det tar tid
innan man kan se vinster av den. Andra forskare anser att samverkan inte alltid är
eftersträvansvärt. Målet är att uppnå de fördelar samverkan ger men ändå är resultatet
ofta att man uppnår för lite och att det går extremt långsamt. Deras slutsats är därför
”Don´t work collaboratively, unless you have to” (Huxham & Vangen, 2004).
Att organisationerna inte har ett gemensamt system för dokumentation skapar
frustration bland utförarna. Varje organisation kräver dessutom redovisning och
dokumentation enligt egna instruktioner. Mycket tid går åt till att hämta in patientens
samtycke eller att försöka få tag i behandlare per telefon. Denna synpunkt har inte
återfunnits i tidigare forskning. Lagstiftarens intention är inte att professionella personer
ska behöva skriva lappar till varandra eller lämna meddelande via någon annan på grund
av tveksamhet till om lagen tillåter gemensamma dokumentationssystem eller inte.
Alla grupper i denna studie framförde att det är positivt för samverkan om man
känner varandra personligen. Samverkan ansågs också bli bättre ju mer man lär sig om
varandras organisationer. Detta stöds av tidigare forskning (Ezz et al., 2009; Norman &
Axelsson, 2007). Vid samverkan mellan organisationer blir världen mer komplex. Det
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är enklare att hantera sin egen grupp om det inte kommer inspel från andra håll. Risken
är att vi blir trötta på samverkan eftersom vi blir splittrade (Leutz, 1999).
Andra personers negativa attityder framförs i denna studie som hinder för
samverkan. Enskilda primärvårdsläkares bristande närvaro vid möten, att alla inte läser i
det gemensamma systemet för utskrivning från sjukhuset och ifrågasättande av såväl
politiska- som tjänstemannabeslut är synpunkter som kommit fram. Vissa
biståndshandläggare anses inte vara intresserade av vad sjukvårdpersonal anser om
exempelvis individens autonomi. Även attityden hos vissa sjuksköterskor på
vårdcentralerna gentemot sina kollegor inom hemsjukvården anses vara ett hinder mot
samverkan. Som intervjuare får man känslan av maktkamp och revirtänkande, flera av
utförarna avfärdade dock tanken om att det handlar om makt. Möjligen beror dessa
beteenden på bristande kunskap om andras situation eller att man helt enkelt inte
accepterar andras uppdrag. Upplevelsen är att många inblandade inte vill bli styrda utan
vill ha större handlingsfrihet.
Att kulturella skillnader kan hindra samverkan genom att sjukhuspersonal vill ha
kontroll och inte lyssnar på kommunens personal har visats i en studie av Poland et al.
(2005). I en annan studie visade vårdgivare irritation över att deras beslut blockerades
av en tjänsteman med ”lägre status” (Callister & Wall, 2001).
Metoddiskussion
Utifrån syftet att undersöka eventuella skillnader mellan politisk nivå, högre
tjänstemannanivå och verksamhetsnivå när det gäller samverkan och vilka faktorer som
var viktiga vid samverkan valde författaren att använda sig av kvalitativ metod då
ansatsen är ett sätt att skapa en djupare förståelse för vad individer eller grupper anser
om ett socialt eller mänskligt problem (Creswell, 2014, p. 4). Syftet är snarare att förstå
än att förklara och målet är att beskriva och inte att förutsäga, vilket gör kvalitativ
metod lämplig (Malterud, 2014, p. 40). Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom
fokusgruppsintervjuer. Planering och utförande av fokusgruppsintervjuerna har
inspirerats av Wibeck (2010) och Halkier (2010). En styrka i studien är att
fokusgruppsintervjuer valdes som metod då syftet är att ta reda på skillnader mellan
olika grupper snarare än vad varje enskild person anser om ämnet. De intervjuade
diskuterar och responderar på varandras åsikter och på så sätt nås mer nyanserade svar
än vad exempelvis en kvalitativ enkätundersökning kunnat ge. (Bowling, 2002, pp. 394400; Wibeck, 2010, pp. 53-54). Analysen av data har skett genom kvalitativ
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innehållsanalys och metoden som använts är enligt exempel från Graneheim och
Lundman (2004).
I urvalet försöker man hitta enheter som kan ge motstridiga data eller
synpunkterför att pröva konkurrerande förklaringar (Yin, 2011, pp. 85-86). I denna
studie består urvalet av personer med chefs- eller samordningsfunktioner då de har
möjlighet att påverka samverkan. En kontaktperson har föreslagit deltagare bland
utförarna utifrån ett avsiktligt urval för att få en bred representation. En svaghet är att
ingen biståndshandläggare fanns med i urvalet och en skevhet är att utförarna till största
delen är sjukvårdsutbildad personal. Urvalet leder till att medarbetarperspektivet inte
finns med i studien men detta har inte varit möjligt att belysa på grund av tidsskäl. Att
ledarskapet inte kommit fram i intervjuerna kan bero på att många av de intervjuade är
chefer eller har liknande befattningar i organisationerna. Där det fanns existerande
grupper har dessa använts. Fördelen är att man redan känner varandra och det är lätt att
få igång diskussionen. Risken är att vissa ämnen inte tas upp för att de anses vara
självklara eller för att undvika konflikter inom gruppen. (Wibeck, 2010, pp. 65-66).
Fokusgruppsintervjuer är ett effektivt sätt att samla in material men en risk är att
man förlorar djupet i informationen från den enskilde individen (Yin, 2011, p. 145). Ett
alternativ hade varit individuella intervjuer men det bedömdes vara alltför tidsödande.
En risk med fokusgrupper är att man tappar de åsikter som inte stämmer överens med
vad övriga i gruppen anser Halkier (2010, p. 11). Klimatet under intervjuerna har varit
öppet och författarens upplevelse är att ingen hållit inne med sina åsikter.
Samstämmigheten mellan fokusgrupperna är stor. Fler intervjugrupper hade troligen
inte tillfört ny och viktig information. För att ge deltagarna en möjlighet att rätta
felaktigheter gjordes en summering i slutet av varje intervju. Praktiska svårigheter
gjorde att intervjuerna genomfördes med färre personer än planerat, trots detta kan
fokusgrupper anses vara en relevant metod.
En styrka i studien är att transkriberingen genomfördes i direkt anslutning till
intervjuerna vilket gör det troligt att informationen uppfattats korrekt. Deltagarnas
åsikter har framförts ordagrant i citat. En ytterligare styrka är att deltagarna fick välja tid
och plats för att ge dem möjlighet till att känna sig trygga och bekväma under intervjun.
Innehållsanalys valdes för att försöka komma åt både manifest och latent
innehåll. För att lättare finna det latenta innehållet har samma person både intervjuat och
gjort analysen. Det svåraste i dataanalysen har varit att skapa homogena och ömsesidigt
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uteslutande kategorier så att en kod bara kan tillhöra en kategori. Ett exempel på
alternativt sätt att analysera data hade varit att gå via sammanställning, demontering,
remontering och tolkning för att komma till slutsatser (Yin, 2011).
Kvalitetskriterier och tillförlitlighet.
Kvalitetskriterier för kvalitativ forskning, att uppnå trovärdighet, överförbarhet,
pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera, har utvecklats av Lincoln och Guba
(1985, pp. 289-331) under samlingsnamnet ”tillförlitlighet”. Graneheim och Lundman
(2004) förklarar tillförlitlighet som trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. För att
öka trovärdigheten, att data och analysprocessen svarar upp mot syftet, har metodens
samtliga steg redovisats. Ett strategiskt urval gjordes för att få så mångsidig information
som möjligt. Samstämmigheten har under intervjuerna varit stor och det har varit svårt
att hitta motstridiga åsikter. Trovärdigheten hade ökat genom att låta de intervjuade läsa
delar av materialet under arbetet. Två personer med liknande erfarenhet som de
intervjuade har läst resultatet och anser att resultatet är rimligt utifrån deras erfarenheter.
Någon möjlighet till triangulering har inte varit praktiskt möjligt.
Fokusgruppsintervjuerna har inte kunnat genomföras med de antal deltagare som
planerats på grund av praktiska omständigheter. För att visa resultatets överförbarhet till
andra sammanhang redovisas intervjupersonernas funktion och hur datainsamling och
analysprocess genomförts. För att öka pålitligheten är forskningsprocessen beskriven så
tydligt som möjligt. Pålitligheten ökar då alla intervjuer haft samma moderator, en
strukturerad analysmetod har använts och en utomstående bedömare, en hälso- och
sjukvårdsstrateg, har gått igenom analysstegen för två av fokusgrupperna. Författarens
handledare har följt stegen från meningsenhet till kategori för alla intervjuerna.
Intervjuguiden har underlättat arbetet med att få svar på studiens frågor. Intervjuerna har
genomförts på de platser som deltagarna själv valt. Ljudkvaliteten på inspelningarna har
varit god. Pålitligheten hade ökat om flera forskare kunnat göra egen analys av
materialet men det har inte varit praktiskt möjligt. Resultatet har i diskussionen jämförts
med tidigare studier. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren agerat
i god tro och inte blivit påverkad av egna värderingar. Förförståelsen gör det svårt,
speciellt under analysarbetet, att inte påverkas av egna värderingar. Analysen har därför
upprepats vid flera tillfällen med intentionen att förhålla sig neutral till materialet.
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Slutsatser
Socialstyrelsen har tidigare påpekat att ”patienten har rätt till en vård som samverkar
och som utgår från patientens behov” (Socialstyrelsen, 2008). Samverkan, som begrepp,
används i officiella dokument och myndigheter betonar att det är en väg för att nå bättre
vård och omsorg. Denna studie visar att ingen av de intervjuade tydligt kunde definiera
vad samverkan är. En skillnad mellan grupperna i denna studie var att politikerna
fokuserade på mål med samverkan och att nå ut med sitt budskap medan utförarna
framför allt diskuterade konsekvenser av valfrihetssystem, styrmodeller och att tillhöra
olika organisationer. Inte förvånande var tjänstemännen de som såg de andra gruppernas
problem. Studien visar på ett antal faktorer som påverkar samverkan:


Gemensamt dokumentationssystem skulle underlätta samverkan.



Politiker samverkar idag via tjänstemän men bör träffas och diskutera större
strategiska frågor som berör organisationerna.



Personliga möten mellan berörd personal behövs för att hjälpa den enskilde.



Attityder hos enskilda biståndshandläggare och läkare försvårar samverkan.



Olika ersättningsmodeller motverkar samverkan.



Valfrihet skapar alltför många konkurrerande utförare vilket är negativt för
samverkan.

Denna studie visar tydligt att olikheter mellan organisationer och olika styrmodeller
skapar svårigheter att samverka. Utifrån de mest sjuka äldres behov, är det svårt att se
någon vinst med att sjukvårds- och omvårdnadsuppdraget går till olika organisationer
som styr olika delar av verksamheten med olika ekonomiska incitament och där beslut
om medicinska behov sköts av en profession och beslutet om omvårdnad sköts av en
annan profession i en annan organisation.
Förslag till framtida forskning
För att ge framtida samverkan så bra förutsättningar som möjligt behövs det mer
forskning som kan ge ytterligare kunskap om hur olika hierarkiska nivåer agerar utifrån
vilka förutsättningar eller faktorer som de anser är viktiga för samverkan. Landstinget
och kommunen samverkar även i andra sammanhang och en ökad medvetenhet hos
dessa organisationer om faktorer som påverkar integration kan ge framtida samarbeten
en bra start.
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För att få en helhetsbild vore det betydelsefullt med synpunkter från personer som
tillhör gruppen de mest sjuka äldre för att få deras perspektiv på samverkan mellan
kommun och landsting.
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Bilaga 1
Intervjuguide fokusgrupper
1. Öppningsfrågor
Bli bekanta med varandra, Öka graden av gruppkohesion = önskan att tillhöra gruppen
Hej och välkomna. Gå igenom mikrofon, villkor – konfidentialitet, Inte sprida vad enskild
person säger. Inspelningarna raderas efter att uppsatsen godkänd, återkoppling. Informerat
samtycke

2. Introduktionsfrågor
Introducera ämnet, reflektera över egna erfarenheter
Vad tänker ni på när ni hör samverkan, samarbete, samordning integration och
partnerskap?
3. Övergångsfrågor
Medverka till att deltagarna ser ämnet i ett större perspektiv och blir medvetna om hur
andra uppfattar det. Ger en övergång till de viktigaste frågorna – nyckelfrågorna
Vilken typ av samverkan sker mellan kommun och landsting när det gäller de mest
sjuka äldre?

4. Nyckelfrågor
1. Vilka faktorer eller tillstånd främjar samverkan mellan kommun och landsting?
2. Vilka faktorer eller tillstånd hindrar samverkan mellan kommun och landsting?
3. Finns andra förutsättningar som bör beaktas vid samverkan mellan kommun och
landsting?
4. Tror ni att det skiljer mellan vad ni som, politiker, tjänstemän eller utförare
tänker om samverkan, hinder mm?

5. Avslutande frågor
Kort sammanfattning – ger det rättvisa till vad som sagts?
Någon som vill tillägga något?
Är det något vi har missat?

Bilaga 2

Information till dig som deltar i studie om samverkan mellan
landstinget och kommun i Västmanland
Hej
Jag heter Anders Östling och arbetar till vardags i den specialiserade tandvården inom
Västmanlands sjukhus. Då folkhälsofrågor ligger mig varmt om hjärtat har jag i olika
omgångar utbildat mig inom just detta område. Just nu läser jag vetenskapligt arbete på
Mittuniversitet i Sundsvall med plan att ta en master i folkhälsovetenskap. I den första
av två uppsatser har jag intresserat mig för samverkan mellan landsting och kommun
och mer specifikt samverkan om de mest sjuka äldre.
1.
Bakgrund
Av personer 65 år och äldre utgör cirka 17 % en skör grupp i samhället som benämns
”de mest sjuka äldre”. Totalt omfattar gruppen ungefär cirka 10 000 personer i
Västmanland år 2015, varav ungefär hälften finns i Västerås.
I sin slutrapport som utvärderar överenskommelsen mellan regeringen och
Sveriges kommuner och landsting, SKL, ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest
sjuka äldre” skriver Statskontoret (2015):”Statskontoret bedömer att vården och
omsorgen inte i någon större utsträckning har blivit mer sammanhållen, det vill säga att
vården och omsorgen är individanpassad och samordnad över specialitets- och
organisationsgränser. Detta är en viktig förutsättning för att slutmålet om en god vård
och omsorg ska kunna nås.”
Socialstyrelsen skriver 2015 i ”Vård och omsorg om äldre” att Sverige har,
enligt internationella jämförande studier, bland de sämsta resultaten när det gäller
respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar samt patienten
som medaktör i vården. Rapporten kommenterar också primärvårdens roll och där
belyses bland annat att primärvården bör anpassas bättre till de mest sjuka äldres behov.
De brister som har identifierats gäller bland annat:
•

otydligt samordningsansvar och ansvarsövertagande

•
bristande informationsöverföring inom och mellan huvudmännen och privata
vårdgivare
•

begränsat deltagande vid samordnad individuell vårdplanering

Västmanlands kommuner och Landsting (VKL) skriver i sin rapport ”Sammanhållen
vård och omsorg i Västmanland för de mest sjuka äldre” att tyngdpunkten för vård och
omsorg har förskjutits från slutenvård mot primärvård och kommun. ”Det finns
fortfarande brister i samordning och planering mellan aktörerna och den mest sjuka
äldre och anhörigas önskemål och erfarenheter har inte tagits till vara i tillräcklig
omfattning”

2.
Syfte
Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan politisk nivå, högre
tjänstemannanivå och verksamhetsnivå när det gäller vilka faktorer som anses vara
viktiga för samverkan mellan kommun och landsting när det gäller vård och omsorg för
de mest sjuka äldre.
Frågor att besvara
Vilka faktorer eller tillstånd främjar eller hindrar samverkan mellan kommun och
landsting?
Finns andra förutsättningar som bör tas hänsyn till vid samverkan mellan kommun och
landsting?
Skiljer sig värdering av förutsättningar, främjande och hindrande faktorer mellan
politisk- nivå, högre tjänstemanna- och verksamhetsnivå?
3.
Förfrågan om deltagande
Du får förfrågan om deltagande då du utgör någon av följande grupper:
1. 1. Politiker med ansvar/kunskap om samverkan kring de mest sjuka äldre eller
har ansvar för frågor kring hälso- och sjukvård, omvårdnad eller äldre personer
2. Är tjänsteman och tillhör ”ledningsgruppen” i samarbetet mellan Landstinget
Västmanland och Västerås kommun
3. Tillhör utförarna med avtal och uppdrag från antingen kommunen eller
landstinget och kommer i kontakt med de sjuka äldre eller ansvarar för någon
del i utförarledet. Du har blivit föreslagen av XX
4.
Hur går studien till?
Studien är upplagd som en fallstudie där tre fokusgruppsintervjuer genomförs, en för
varje av de ovanstående grupperna. En fokusgruppsintervju innebär ett gruppsamtal som
spelas in och där jag fungerar som moderator. Intervjun beräknas ta högst 90 minuter
och gruppen kommer att bestå av 4- 6 personer. Jag hoppas att vi kan hitta en tid under
mars månad som fungerar för alla i gruppen. Arbetet kommer slutföras under april/maj
och en färdig uppsats beräknas vara klar under juli 2016.
5.
Finns det några fördelar?
Min förhoppning är att resultatet ska utmynna i en större förståelse för hur samverkan
uppfattas och om olika grupper har olika uppfattning om vilka faktorer som hindrar eller
främjar samverkan. Förhoppningsvis kan detta initiera diskussioner om hur samverkan
kan förbättras (om det behövs)
6.
Hantering av data och sekretess
Intervjun spelas in och skrivs sedan ut. För att uppnå konfidentialitet kommer dina
personliga uppgifter att avidentifieras genom att i den skriftliga dokumentationen ersätta
ditt namn med exempelvis ”tjänsteman 1 från kommun” Själva inspelningen kommer att
förvaras på ett fickminne i låst utrymme. Den kommer att förvaras där och endast om
examinatorn vid Mittuniversitet vill ha tillgång till den lämnas ut. När uppsatsen är
godkänd kommer även inspelningen att raderas.
7.
Hur får jag information om studiens resultat?
Naturligtvis får du, om du vill, en kopia av uppsatsen när den är färdig.

8.
7.
Ersättning
Någon ersättning kan tyvärr inte ges men jag hoppas att du med din erfarenhet vill bidra
till att få en så bra studie som möjligt.
9.
8. Frivillighet
Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan alltid utan att ange någon särskild förklaring,
avbryta ditt deltagande.

Har du frågor eller vill diskutera något eller kanske inte delta i studien så når du mig på:
e-post: anders.ostling@ltv.se
telefon: 021-173030

Jag hoppas verkligen att du kan vara med i ett, i mitt tycke, spännande projekt

Vänligen

Anders Östling

Bilaga 3
Samtyckesformulär

Informerat samtycke
Jag har fått skriftlig och muntlig information om studien om samverkan mellan
kommun och landsting om de mest sjuka äldre. Jag har getts tillfälle att ställa frågor och
fått svar på dem.
Jag samtycker till att delta i studien och att mina personuppgifter hanteras som
beskrivits i informationen det vill säga att personlig information kommer avidentifieras
och att inspelningsmaterialet kommer att raderas när uppsatsen är godkänd.
Intervjuaren kan komma att kontakta mig om kompletterande uppgifter behövs efter
gruppintervjun.
Jag har fått information om att det är frivilligt att delta i studien och jag kan tacka nej
eller avbryta studien utan någon förklaring.
Härmed ger jag mitt samtycke till att delta i studien och att resultatet får användas i
uppsats om samverkan mellan landsting och kommun i Västmanland

Datum:

_____________________________________
Underskrift

_____________________________________
Namnförtydligande

Bilaga 4
Styrning och kontaktvägar vid samverkan om vård och omsorg för de mest sjuka
äldre

Bilaga 5
Struktur för samverkan regional nivå vård- och omsorgsområdet i Västmanland.

