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Kapitel 1. Inledning 

Bakgrund 
Försöksverksamheten med utvecklad lokal samverkan kring vård, omsorg och social service i 
Västerbottens län har nu pågått i bortåt två år. Den startade som en följd av en överens-
kommelse som slöts mellan Kommunförbundet Västerbotten och Västerbottens läns landsting 
i augusti 19971. Enligt överenskommelsen skulle lokala försöksverksamheter startas inom fem 
kommuner/kommundelar i länet. I vår tidigare delrapport (Lindqvist & Nylén 2000a), utgiven 
när försöken pågått i knappt ett år, presenterades ett antal för försöken viktiga förutsättningar 
på nationell, regional och lokal nivå. En teoretisk referensram och utvärderingsmodell 
utvecklades i syfte att tolka de skeenden som delprojekten genererar och en nuläges-
beskrivning gavs av situationen på de utvalda försöksorterna: Vännäs, Lycksele, Ersboda 
(Umeå), Heimdall (Skellefteå) samt Norsjö. Den projektverksamhet som då kommit igång 
beskrevs också.  
 
Uppgiften i denna rapport är att mer utförligt beskriva de aktiviteter som startats lokalt och 
hur dessa utvecklats. Vilka processer har inletts för att nå försöksverksamhetens övergripande 
målsättningar; ökad behovstillfredsställelse för befolkningen med vården och omsorgen, ökad 
kostnadseffektivitet och bättre samordning mellan landstingets och kommunernas verksam-
heter? Ytterligare mål, enligt den ovan nämnda överenskommelsen, var att välfärdssystemet 
ska uppfattas som en fungerande helhet och att befolkningen, mer än tidigare, ska delta i akti-
viteter som främjar den egna hälsan och livskvaliteten.  
 
Försöksverksamheten är treårig och bedrivs huvudsakligen under åren 1999 – 2001. På lokal 
nivå drivs försöken av särskilt utsedda projektledare som till sin hjälp har både lednings- och 
styrgrupper, bestående av förvaltningstjänstemän respektive politiker, samt arbetsgrupper. 
Parallellt med försöket sker en löpande utvärdering som syftar till att beskriva satsningarna 
och analysera vilka resultat de olika åtgärderna har givit upphov till. Utvärderingen ska också 
ange i vilken utsträckning uppställda mål har nåtts samt ge underlag för framtida beslut kring 
organisering av hälso-  och sjukvård, omsorg och social service. 
 
Projekten på de olika försöksområdena har delvis olika inriktning  till följd av lokalt beting-
ade förutsättningar, problem och möjligheter, men några problemområden framstår som 
gemensamma. Till dessa hör bl a att utveckla bassjukvården, förbättra samverkan mellan 
landstingets sjukvård och kommunens vård och omsorg, utveckla brukarmedverkan i vård och 
omsorg samt att satsa på förebyggande aktiviteter. Vi kommer i rapporten att jämföra vilka 
strategier som använts för att tackla dessa olika problemområden. Vilka strategier har visat sig 
framgångsrika och vilka är förenade med svårigheter? Ambitionen i rapporten är också att 

                                                 
1 Den s k LAKO-överenskommelsen 
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med hjälp av några belysande exempel visa hur kostnadseffektiviteten kan påverkas till följd 
av de aktiviteter som startats.  
 
Rapporten är disponerad på följande sätt. Vi inleder med att diskutera ett antal för vård, 
omsorg och social service viktiga omvärldsfaktorer på nationell och regional nivå, för att 
sedan ge en beskrivning av projektverksamheten i respektive kommun/kommundel. Därefter 
följer en komparativ analys av hur liknande problem tacklats i de olika delprojekten samt en 
analys av konsekvenserna i termer av kostnadseffektivitet. Till sist sammanfattas våra iakt-
tagelser i en slutdiskussion. 

Några viktiga omvärldsbetingelser 
De första åren under 1990-talet kännetecknades av ett energiskt sökande efter nya organisa-
tionsformer inom hälso- och sjukvården. I ett flertal landsting försökte man dela upp aktörer-
na i beställare och utförare och man experimenterade med att ersätta anslag med prestations-
ersättning. De mer renodlade beställar-utförarmodeller som baserades på prestationsersättning 
för nästan all vård (en modell som tillämpades i ett mindre antal landsting dock ej i Väster-
botten) baserades i stor utsträckning på tankegångar om konkurrens mellan olika enheter. 
Under senare delen av 1990-talet har dock landstingen närmat sig varandra i synen på 
beställarorganisation och avtalsstyrning, och man betonar i stället samverkan mellan olika 
enheter inom vård, omsorg och rehabilitering som den kanske viktigaste arbetsformen 
(Öhrming 1997:25-26; Socialstyrelsen 2000a; Danermark & Kullberg 1999; Bak & 
Gunnarsson 2000; Boklund 1995). En väsentlig bakgrund till detta är att viktiga vård- och 
omsorgsuppgifter decentraliserats. I en situation då varken den traditionella budgetstyrningen 
eller marknadsstyrning genom konkurrens är tillämplig blir samverkan inom ramen för 
övergripande nationella policymål ett centralt inslag.  
 
Behovet av samverkan mellan kommuner och landsting och av en utvecklad primärvård beto-
nas i regeringens nationella handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården (Prop 
1999/2000:149). Den förändrade arbetsfördelningen under 1990-talet mellan sjukhus och 
primärvård har inte åtföljts av en tillräckligt förändrad resursfördelning. Primärvården har 
otillräcklig kapacitet med konsekvens att den inte är tillräckligt tillgänglig för dem som 
insjuknar akut, på kvällar och helger. Brister finns också vad gäller läkarmedverkan i äldre-
vården, i stödet till barn, ungdomar och äldre med psykisk ohälsa och psykiskt funktions-
hindrade. 
 
Samtidigt har patientens ställning stärkts på många sätt. Medborgarna ”hör inte till” en speci-
fik vårdcentral eller ett sjukhus på samma sätt som för tio år sedan och det finns möjligheter 
att någorlunda fritt välja vilken vårdinrättning man önskar ha kontakt med. På motsvarande 
sätt finns nu möjligheten av ganska fritt välja skola. Patientens inflytande har också ökat (i 
varje fall formellt) när det gäller rätten till information, att välja mellan olika behandlings-
alternativ och att få s k second opinion. För att kunna utnyttja dessa möjligheter krävs ökat 
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stöd till patienten i form av en lättillgänglig primärvård som  kan åta sig en samordnande 
funktion så att kontinuitet i vården kan upprätthållas. (Prop 1999/2000:149. s 10) 
 
Lösningen på problemen söks i att förstärka primärvården och att ge den en tydligare roll. 
Regeringens sammanfattande omdöme lyder som följer: 
 

Motiven för att primärvården  skall utgöra hälso- och sjukvårdens bas  har inte minskat 
sedan detta  tydliggjordes i lagstiftningen år 1995. Det är snarare så att den fortsatta 
överflyttningen av vårduppgifter till primärvården under de senaste åren ytterligare för-
stärkt behovet av en väl fungerande primärvård som bas i hälso- och sjukvården. (Prop. 
1999/2000:149, s 27) 

 
Den styrningsmetod som regeringen använder sig av för att lösa dessa problem är dels att till-
skjuta extra medel till landsting och kommuner (9 miljarder för perioden 2001-2004), men 
också att sluta avtal med landstings- och kommunförbunden i vilka dessas medlemmar för-
binder sig att vidta åtgärder som ligger i linje med den av regeringen utarbetade nationella 
handlingsplanen. I avtalet betonas behovet av fler specialister i allmänmedicin i syfte att nå 
ökad läkartäthet inom primärvården, att alla invånare ”som så önskar” ska få välja sin egen 
familjeläkare, att utbildningsnivån inom kommunala boenden och hemsjukvård ska förbättras, 
att stödet till anhörigvårdare ska stärkas mm.  
 
Även när det gäller funktionshindrade har regeringen  utformat en nationell handlingsplan 
som innebär att handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer, tillgängligheten 
ska öka och bemötandet ska bli bättre (Prop. 1999/2000:79). Planen innebär ett ökat ansvar 
för statliga myndigheter och kommuner att se till att offentliga lokaler, allmänna platser, 
transportmedel och service i vid mening är beskaffade så att kravet på tillgänglighet uppfylls. 
En fråga som också uppmärksammas i planen är behovet att komma till rätta med s k  dom-
stolstrots, dvs att kommuner och landsting dröjer med att vidta åtgärder som enskilda personer 
har rätt till enligt LSS och SoL. Genom bättre planering och möjligheter till vitesföre-
lägganden föreslås sådana problem bli undanröjda (Prop. 1999/2000: 79, s 76). 
 
Insatser för barn och unga är ett annat område som uppmärksammats på det nationella planet. 
Det är särskilt psykiska problem hos barn och ungdomar som betonats som en stor folkhälso-
fråga – detta mot bakgrund av att minst 5-10 % av alla barn och ungdomar lider av psykiska 
problem och störningar vid en viss tidpunkt. Breda hälsofrämjande insatser för att förebygga 
psykiska problem hos barn- och ungdomar bör prioriteras hävdas i en nyligen framlagd statlig 
utredning (SOU 1998:31, s 49, 75). Basverksamheter av god kvalitet som barn och mödra-
vårdscentraler, skolmiljön, fritidsverksamhet inklusive kultur- och idrottsaktiviteter framstår 
som några av de viktigaste arenorna  varigenom barns och ungdomars hälsa kan främjas. 
Genom att barn och ungdomar trivs i dessa miljöer kan utstötning, mobbing och individuella 
misslyckanden minska och självkänslan öka.    
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Förändringsprocesser i Västerbotten 
Många av de problem och utvecklingsområden som beskrivits ovan återfinns även i Väster-
botten, som t ex primärvårdens brist på resurser, otillräcklig samverkan mellan landsting och 
kommun vad gäller vård och omsorg samt bristen på läkarmedverkan i äldrevården och 
handikappomsorgen. Försöket med lokal vård, omsorg och social service kan ses som ett sätt 
bearbeta denna problematik.  
 
I Landstingsplanen för 2001-2003 sägs att verksamheten står inför ett fortsatt omvandlings-
tryck betingat av en på demografiska grunder ökad efterfrågan av vård samtidigt som den 
medicintekniska utvecklingen ger en ökad potential för detta. Prioriteringsfrågorna får i en 
sådan situation ökad betydelse liksom samverkan med kommunerna för att klara de äldres 
vårdbehov. Det under 1999 (respektive 1998 på Ersboda) startade försöket med samverkan 
kring lokal vård, omsorg och service (bassjukvård) ses av landstingsfullmäktige som ”det 
mest framträdande arbetet för att nå kvalitets- och effektivitetsvinster i samverkan mellan 
landstinget och andra delar av välfärdssystemet” (Västerbottens läns landsting 2000a). Men 
landstinget vill gå längre än att pröva nya arbetssätt, vilket var tanken med bassjukvårds-
försöken. Landstingsdirektören tillsatte därför en s k framtidsgrupp som arbetade under 1999 
för att se över landstingets förvaltningsorganisation. I slutsatserna från denna grupp betonas 
också gränsöverskridande samverkan (och som en konsekvens av detta avskaffande av klinik-
begreppet), sammanhållna vårdprocesser inriktade mot hälsa,  förenklade regler och ökat 
beslutsutrymmer för den lokala nivån (Västerbottens läns landsting 2000b).  
 
I november 1999 beslutade fullmäktige att  genomföra en s k genomlysning av hälso- och 
sjukvården i länet, dvs starta en genomgripande utvecklingsprocess för att anpassa 
landstingets verksamhetsstruktur, organisation och arbetssätt till befolkningens behov av när-
sjukvård. Tanken är att pröva om landstingets och kommunens hälso- och sjukvård kan inte-
greras ytterligare genom att man på två utvalda orter, Vilhelmina och Robertsfors, slår ihop 
sina ”penningpåsar” för de verksamheter som hänförs till närsjukvården. Dessa gemensamma 
pengar disponeras sedan av ett kommunalförbund med landstinget och kommunen som med-
lemmar. I Robertsfors ska förbundet svara för den politiska beställningen, medan motsvarande 
förbund i Vilhelmina både ska utföra den politiska beställningen och driften av verksamheten, 
dvs en mer långtgående ansats. Ett annat försök planeras i kommundelen Holmsund i Umeå, 
där hela hälso- och sjukvårdsbudgeten för samtliga listade patienter ställs till vårdcentralens 
förfogande. I juni 2002 ska utvecklingsarbetet ha nått så långt att det kan ligga till grund för 
beslut om den framtida inriktningen.  
 
Förhoppningen är att genom ökat samarbete mellan kommuner och landsting starta ett antal 
förändringsprocesser som syftar till att effektivisera vården och omsorgen. Från den kommu-
nala sektorns sida framhålls, under trycket av stramare budgetramar, behovet av nya 
samverkansformer framförallt inom den egna organisationen och med de berörda medbor-
garna. Som exempel kan nämnas att i både Lycksele och Skellefteå betonas samråd och sam-
verkan med äldre, deras anhöriga och brukarorganisationerna för att öka möjligheterna för 
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äldre att bo kvar i hemmet (Lycksele 2000; Skellefteå 2000). Och i Umeå slås fast att en 
bärande värdegrund för socialtjänstens verksamhet är att samverka för att nå så bra resultat 
som möjligt. Socialförvaltningen ”gör nu en genomlysning (kursiv i original) av alla verksam-
heter inom äldre- och handikappomsorgen” heter det i en budgetskrivelse (Umeå kommun 
2000). Många av dessa processer framtvingas av budgetunderskott och sparkrav.  
 
Ett gemensamt inslag i de nationella planer som utformats för vård, omsorg och rehabilitering 
samt för handikappomsorgen är att brukarnas stämma förutsätts få ett större genomslag. Det 
handlar i det sammanhanget dels om att skärpa formuleringar om brukarinflytande i lagtexter 
och allmänna råd, men också om att ge frivilligorganisationer bestående av anhöriga, patienter 
och brukare både ett utökat inflytande och ansvar för de aktuella insatserna. Dessa organisa-
tioner har blivit intressanta parter att involvera i verksamheten.  

Utvärdering av försöket med lokal vård, omsorg och social service 
Den utvärderingsmodell vi valt för försöksverksamheten 1999 – 2001 innebär att vi fokuserar 
de olika intressen som berörs av försöken. Skälet till detta är att hälso- och sjukvård, omsorg 
och social service baseras på ett flertal olika organisationer och professionella yrkesgrupper 
som har olika inriktning på sin verksamhet och lever under olika betingelser. Det är således 
realistiskt att utgå ifrån att olika synsätt kommer i dagen när förändringsprocesser startas. Nya 
samverkansformer mellan de olika aktörerna är ju det medel som anvisas för att nå de upp-
satta målen. En intressentbaserad utvärdering tar alltså fasta på att olika intressenter kan ha 
skilda uppfattningar om hur verksamheten bör bedrivas och förändras.  
 
Vi har också bedömt det värdefullt att anlägga en förklaringsinriktad ansats, dvs att utvärde-
ringen inte bara ska ge svar på frågor om i vilken utsträckning uppsatta mål uppfyllts eller ej, 
utan också klarlägga orsakerna till varför det gick som det gick.  
 
För att kunna svara på denna fråga måste vi klargöra de förutsättningar som fanns när 
försöksverksamheten startade (och som finns eller förändras under projekttiden), vilka 
processer som satts igång till följd av olika insatser inom försöksverksamheten, samt beskriva 
resultatet sett i relation till syfte och mål.  I nedanstående figur åskådliggörs utvärderings-
modellen.  
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Figur 1. Utvärderingens grundstruktur. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

I den föregående delrapporten var det således främst bakgrundsfaktorer och förutsättningar på 
nationell, regional och lokal nivå som fokuserades, som t ex försöksverksamhetens uppdrag, 
de viktigaste normerna, de relevanta organisationerna och professionella grupperna samt 
materiella och personella resurser. Dessutom beskrevs kortfattat de aktiviteter som hunnit 
starta (processerna) på försöksorterna under det första året. 
 
Det vi ser som vår huvuduppgift i denna delrapport är att beskriva och analysera processerna, 
dvs rutan i mitten på figuren. Vi ser det som en viktig uppgift att relativt utförligt beskriva 
dessa för att kunna dra slutsatser om förändringsarbetets dynamik och villkor. Vi kommer i 
denna delrapport att diskutera hur de olika delprojekten fungerat med avseende på styrning 
och ledning, vilken form av samverkan som etablerats mellan huvudmännen, de igångsatta 
förändringsprocessernas karaktär samt erfarenheter i form av hinder och möjligheter för 
försöksverksamheten. Vi kommer också att notera i vilken mån viktiga förutsättningar föränd-
rats och i förkommande fall redovisa resultat i form av brukar- och personalsynpunkter, ten-
denser avseende effektivitetskonsekvenser osv.  
 
Med tankefiguren ovan i minnet ska vi nu övergå till att redovisa processerna på respektive 
försöksort, för att därefter göra en jämförelse av hur man på de olika orterna närmat sig lik-
nande problem. Avsikten är att lokalisera de hinder och möjligheter som man har erfarit och 
hur dessa kan knytas till de lokala förutsättningarna. Efter att ha gett några exempel på hur 
kostnadseffektiviteten påverkas kommer vi att summera våra slutsatser angående processerna 
så långt de hittills fortskridit. 
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Resultat 
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Kapitel 2. Lokala förändringsprocesser i försöksområdena 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de initiativ till förändringar som tagits på de olika 
försöksområdena. För varje försöksområde görs en ingående beskrivning av aktiviteter, 
insatser och förändringsprocesser. Processbeskrivningen avser utvecklingen från projektstart 
och fram till och med mitten av hösten 2000 (med tonvikt på det sista året). 
 
Vi inleder varje områdesbeskrivning med en sammanfattning av de lokala förutsättningarna 
för försöksverksamheten och hur projektarbetet i allmänhet har bedrivits, för att därefter redo-
göra för de olika delprojekt som startats2. Avsikten med denna relativt detaljerade process-
beskrivning är dels att ge en förståelse för de hinder och drivkrafter som kan finnas när man 
försöker utveckla lokal samverkan kring vård och omsorg, dels att ge en god grund för kom-
mande jämförelser och resultatanalyser. 

Försöksområde Lycksele 

Lokala förutsättningar för försöksverksamheten 
I Lycksele går försöksverksamheten under benämningen Närmre och har en inriktning mot 
äldre och psykiskt funktionshindrade. Kommunen har ca 13 200 invånare, varav ca 9 000 bor 
i centralorten. Andelen av befolkningen över 65 år ligger något över riksgenomsnittet. 
Försöksverksamheten startade under hösten 1998. Det delprojekt som inriktats mot psykiskt 
funktionshindrade har hela kommunen som försöksyta och syftar till att åstadkomma en 
fungerande vårdkedja mellan slutenvården, primärvården och den del av kommunens social-
tjänst som arbetar med psykiskt funktionshindrade (framför allt boendestödet). 
 
I äldredelen av försöksverksamheten ingår delprojektet distriktssköterskebemanning inom 
hemtjänstområden, som lokaliserats till Nybruksområdet, samt delegerings- och vårdplane-
ringsprojekt. De har som syfte att utveckla en bättre samverkan mellan de lokala aktörerna, 
åstadkomma ökad kvalitet i vården och omsorgen om äldre och förhoppningsvis också en 
bättre samhällelig kostnadseffektivitet. Nybruksområdet är till huvuddelen centralt beläget i 
Lycksele och utgör ett av åtta hemtjänstdistrikt i kommunen. När projektet startade bodde där 
ca 400 personer över 65 år, varav ett femtiotal i lägenheter med förmedlingsrätt, dvs dessa 
förmedlas särskilt till äldre personer. Några särskilda boenden finns inte inom Nybruks-
området.  
 
Äldreomsorgen inom området har därför sin tyngdpunkt i den hemtjänst, som ges till ett 80-tal 
personer av ett 30-tal vårdbiträden indelade i tre lag, och i de sjukvårdsinsatser som ges av 
primärvården samt i den slutenvård som av och till kan behöva ges. Primärvården i Lycksele 
tätort bedrivs av Stenbergska vårdcentralen samt av Medicinkonsulten, en privatläkare med 
två sjuksköterskor. Det är mot den bakgrunden naturligt att inriktningen av Närmre i Lycksele 

                                                 
2 Den som önskar få en mer ingående redogörelse för de lokala förutsättningarna med avseende på resurser och 
organisering inom vård och omsorg hänvisas till vår första delrapport (Lindqvist & Nylén 2000a). 
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försöker fördjupa och utveckla det samarbete som finns mellan dessa två grenar av äldre-
vården: den sociala omsorgen respektive de mer sjukvårdande insatserna.  

Allmänt om det hittillsvarande  projektarbetet 
Försöksverksamheten i Lycksele bedrivs av två projektledare, den ena på halvtid och den 
andra på ca 40 procent av heltid. Det finns också en styr- och en ledningsgrupp. I en enkät-
undersökning, som distribuerats till ledamöterna i dessa båda grupper, framgår att politikerna 
och tjänstemännen stöder delprojektens inriktning i Lycksele (Lindqvist & Nylén 2000c). Ett 
viktigt skäl till detta är att samverkan mellan kommunen och landstinget i Lycksele under en 
längre tid kännetecknats av betydande svårigheter. Man upplever det därför angeläget att 
något görs för att förbättra situationen. Men fortfarande rapporteras att revirtänkande, brist på 
samsyn mellan huvudmännen och olika synsätt mellan professioner hör till vardagen i 
Närmre.  
 
Ett allmänt problem vad gäller projektarbetet hittills har varit att förankra och framför allt 
tillämpa de beslut som styr- och ledningsgrupp fattar, så att de verkligen genomförs i förvalt-
ningarna. Kommunikationen mellan Närmres ledningsgrupp och linjeorganisationen har varit 
otillräcklig. Projektledarnas arbete har därför känts tungt eftersom linjeorganisationens 
chefer/mellanchefer inte alltid informerats om vad som ”är på gång”. Konsekvenserna av 
dessa brister har framför allt märkts när det gäller utvecklingen av äldreprojektet inom 
Närmre, där bristande förankring och kommunikation synes vara en bidragande orsak till att 
delprojektet nu måste starta om med annan inriktning (se nedan). Inom psykiatridelen vidtogs 
gemensamma förberedelser vilka resulterade i att ett samverkansavtal tecknades mellan 
socialtjänst, primärvård och slutenvård i oktober 2000. Den efterföljande inventeringen 
genomfördes också i samverkan. Den utmaning som psykiatridelen nu står inför är att för-
verkliga intentionerna i samverkansavtalet avseende boende, sysselsättning och gemensam 
vårdplanering. 
 
När det gäller försöksverksamhetens övergripande styrning vill man råda bot på de brister 
som kommit i dagen genom att ge förvaltningscheferna en mer central roll i ledningsgruppen. 
Dessa kommer att blir mer av föredragande, och till ledningsgruppen kommer också vissa 
nyckelpersoner som t ex områdeschef inom äldreomsorg att knytas. 
 
De arbetsgrupper som finns inom respektive delprojekt kommer också att knytas närmare till 
ledningsgruppen. Ett problem i Lycksele är primärvårdens ständiga underbemanning på läkar-
sidan vilket leder till bristande kontinuitet och svårigheter att mobilisera engagemang för 
Närmre.   

Insatser och processer i delprojekten 
Vi börjar med att beskriva de delprojekt som är inriktade mot äldre personer boende i 
Nybruksområdet, för att därefter beskriva de initiativ som tagits gentemot målgruppen psy-
kiskt funktionshindrade. 
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Distriktssköterskebemanning gentemot hemtjänsten 

Bakgrunden till delprojektet angående förändrad distriktssköterskebemanning var att hus-
läkarsystemet, som infördes under 90-talets första hälft, omintetgjorde den tidigare områdes-
baserade organisation som distriktssköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten arbetade efter. 
Den valmöjlighet att lista sig hos olika läkare som då infördes ledde till att Nybrukets innevå-
nare kom att få olika läkare och därmed även olika distriktssköterskor. Konsekvensen för 
vårdbiträdena blev att varje grupp kunde behöva ha kontakt med ett flertal olika distrikts-
sköterskor, i huvudsak inom ramen för de gällande telefontiderna. Detta uppfattades som tids-
krävande och orationellt, sett från hemtjänstens synvinkel, och skapade också en otrygg 
arbetssituation för vårdbiträdena. Sett mot denna bakgrund låg det i synnerhet i äldre-
omsorgens intresse att få en ändring till stånd. 
 
Efter det att problematiken diskuterats i såväl ledningsgruppen som i den politiska styr-
gruppen för Närmre under våren 1999 kunde i samråd med verksamhetsansvariga inom äldre-
omsorgen och primärvården beslut fattas om att förändra distriktssköterskebemanningen 
visavi hemtjänstområdena. Genom den nya bemanningsorganisationen, som trädde i kraft i 
april 1999, skulle distriktssköterskorna vid Stenbergska vårdcentralen respektive 
Medicinkonsulten (en privatpraktiserande läkare med uppdrag att bedriva primärvård för 
landstingets räkning) arbeta gentemot var sitt vårdbiträdeslag. De tre vårdbiträdesgrupperna 
skulle således behöva hålla kontakt med enbart 1-2 distriktssköterskor. Ett inslag i denna för-
ändring var också att förbättra möjligheterna för vårdbiträdena att nå distriktssköterskorna 
genom att införa en rutin som innebar att de senare varje förmiddag ringde vårdbiträdes-
gruppen för att göra en avstämning av behovet av sjuksköterskeinsats. Omorganisationen tog 
således i det avseendet fasta på att vårdbiträdenas arbetsvillkor skulle förbättras genom ökade 
möjligheter att få kontakt med distriktssköterskorna. Bättre kommunikation hade också för-
delar för distriktssköterskorna, samtidigt som konsekvensen för dessa blev att de nu behövde 
hålla kontakt med fler läkare, i den mån de äldre hade behov av sådana insatser. Kontinuiteten 
i kontakterna med vårdbiträdena förbättrades, medan distriktssköterskornas kontakter med 
läkarna blev fler. Enligt den tidigare modellen hade ”vi kontakt med vår doktors patienter”. 
Nu blir alla doktorer (inklusive vikarier) på vårdcentralen samt privatläkaren inblandade när 
det gäller Nybrukets patienter, uppger en sjuksköterska. 
 
För att fånga in brukarnas synpunkter angående den förändrade distriktssköterske-
bemanningen gentemot hemtjänstdistrikten genomfördes en enkätundersökning bland 25 av 
de pensionärer som bedömdes kunna svara på våra frågor. Enkäten genomfördes i form av 
personliga besöksintervjuer med hjälp av PRO-föreningen på orten. Enkäten visade att ett 
fåtal pensionärer var medvetna om den organisationsförändring som genomförts vad gäller 
distriktssköterskebemanning, och att de som kände till den inte tyckte att det var någon större 
skillnad i vården/omsorgen före respektive efter förändringen. Detta behöver inte betyda att 
förbättringar inte inträffat i vården och omsorgen, men det kan vara ett tecken på att det är 
svårt att kommunicera ut organisationsförändringar till brukarna och att få dessa aktivt invol-
verade i nya arbetsformer.  



 14

 
Trots att delförsöket i flera avseenden framstår som lyckosamt kom det att avbrytas i den form 
som det antagit. Den nya arbetsmodellen skapade visst merarbete framför allt för Medicin-
konsulten, som fick fler distriktssköterskor att hålla kontakt med. Hans listade patienter ”ser-
vades” nu inte bara av hans två egna sjuksköterskor utan även av vårdcentralens övriga, dvs 
av den/de som hade respektive område/vårdbiträdesgrupp. Merarbete kunde även uppstå när 
patienter skrevs ut från sjukhuset och fortsatta insatser behövde ges i hemmet. I det samman-
hanget måste doktorn klara av informationsöverföringen till och uppföljningen av patienterna 
gentemot ytterligare två sjuksköterskor som träffar patienten. 
 
En ytterligare komplikation i sammanhanget och som gjorde att projektet fick avbrytas var att 
områdeschefen inom hemtjänsten planerade att förändra vårdbiträdesgrupperna såtillvida att 
en grupp skulle skapas för att specifikt tillgodose de psykiskt funktionshindrade hemtjänst-
mottagarnas behov. Denna förändringsprocess hade förankrats i socialtjänstens ledning, men 
inte samordnats tillräckligt med försöksverksamheten inom Närmre. Man hade inte förutsett 
vilka konsekvenserna skulle kunna bli för doktorerna och distriktssköterskorna. Från 
Medicinkonsultens sida upplevdes denna omorganisation som en oacceptabel försämring, bl a 
för att en del pensionärer skulle bli tvungna att byta distriktssköterska igen. Det handlar alltså 
om två olika organisationsstrukturer som här kolliderat med varandra. Inom 
hemtjänsten/äldreomsorgen vill man hävda områdesprincipen för att garantera geografisk 
närhet och, som en konsekvens av detta, ett smidigt samarbete mellan brukare –vårdbiträde – 
distriktsköterska. Inom primärvården, dit även den privatpraktiserande entreprenören hör, 
tillämpas ett listningssystem som i första hand fokuserar relationen läkare – patient, vilket 
innebär att vårdbiträdenas och distriktssköterskornas verksamhet måste anpassas till den prin-
cipen. Det som hände i början av 2000 var att Medicinkonsulten, när den föreslagna omorga-
nisationen skulle träda i kraft, valde att återta sina listade patienter i den meningen att dessa 
båda sjuksköterskor bara skulle ”serva” de listade patienterna.  Därmed  föll också den i april 
1999 införda bemanningsmodellen.  
 
En bidragande orsak till att delprojektet utvecklades i den riktningen var att läkarkollektivet 
spelat en mycket undanskymd roll i diskussionen om bemanningsmodellen. Modellen växte 
visserligen fram som ett initiativ från projektledning, hemtjänst och vårdcentral, men det har 
varit svårt att förankra delprojektet på läkarsidan. Det har ej funnits någon drivande kraft 
bland läkarna, vilket delvis beror på bristande kontinuitet till följd av vikarier och stafettläkare 
på vårdcentralen. Man kan också resa frågor kring kommunikationen mellan socialförvalt-
ningen och primärvården – uppenbarligen har planerna på omorganisation av hemtjänsten, 
vilken bl a innebar att skapa en särskild vårdbiträdesgrupp för psykiskt funktionshindrade, 
inte förankrats hos primärvården.  
 
Situationen hösten 2000 innebär att en nystart av äldredelen inom Närmre kommer att ske. 
Enligt de planer som utformats i styr- och ledningsgrupper kommer  en distriktsköterska och 
en distriktsläkare på halvtid att ha ett ansvar för Nybrukets äldre patienter och för de särskilda 
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äldreboendena i kommunen vad gäller individuella åtgärder, vårdplanering och akuta insatser. 
Detta ansvar gäller dock inte Medicinkonsultens patienter annat än såvitt avser generella före-
byggande åtgärder. Förhoppningen är att ett flexibelt samarbete ska kunna uppnås mellan 
primärvård och hemtjänst för de aktuella personerna.   
  
Delegering 

När det gäller delegering har en arbetsgrupp med representanter från äldreomsorgen, primär-
vården och Södra Lapplands sjukvård utarbetat gemensamma riktlinjer och dokument utifrån 
Socialstyrelsens författning. Gruppen har också utarbetat dokument  för beställning av sjuk-
vårdsinsatser. Rutiner fanns sedan tidigare, men det fanns ett behov av översyn. Syftet med 
arbetsgruppens arbete var att åstadkomma tydligare roller för vårdbiträden, distriktssköterska 
och områdeschef inom hemtjänsten genom att skapa klara rutiner för delegering av uppgifter 
till vårdbiträden. Tidigare var områdeschefen inte alltid informerad om vilka vårdbiträden 
som hade delegation och för vilka brukare dessa gällde.  
 
De blanketter/formulär som utformats har gjort att det blivit klarare. De flesta vårdbiträden 
utför uppgifter på delegation. Detta har medfört ökad trygghet för alla parter, även om det 
ibland kan uppstå frågetecken inom hemtjänsten kring hur långt vårdbiträdenas ansvar för 
medicinhantering sträcker sig. Många vårdbiträden upplever fortfarande att reglerna är 
”luddiga” och att det är viktigt att deras roll klargörs i rutinerna. Från vårdbiträdens synvinkel 
framhålls också att det behövs delegering i alla arbetsgrupper så att kvälls- och nattarbete ska 
fungera smidigt. (Lindqvist & Nylén 2000b) 
 
Sett från hemtjänstens synvinkel är det viktigt att ha rutiner så att det finns vårdbiträden med 
delegationer i samband med ledigheter: om för få biträden har delegation får de som har dele-
gation ökad arbetsbelastning. Från distriktssköterskornas sida framhålls de formella kraven på 
att vården ska ges under betryggande former och att delegeringar följs upp. Primärvårdens 
respektive hemtjänstens perspektiv på delegering skiljer sig således delvis åt. 
 
Vårdplanering 

Vårdplanering är ett annat fält som omfattas av Närmre. Även där finns en arbetsgrupp som 
tillsattes i syfte att finna bättre rutiner så att patienter inte skrivs in eller ut från sjukhus utan 
att den som tar emot är informerad. Flera sjukhuskliniker deltog i detta delförsök. Fax och 
inskrivningsmeddelanden har omarbetats och på geriatriska kliniken gjordes försök med fasta 
tider för vårdplaneringskonferenser i vilka även primärvården och äldreomsorgen medverkar. 
Det visade sig dock svårt för läkarna att kunna delta kontinuerligt och man fick efter en tid 
återgå till den gamla modellen, dvs kalla samman berörd personal vid varje enskilt tillfälle. 
 
Även om det finns författningar om informationsöverföring och gemensam vårdplanering så 
är det inte alltid lätt att utforma rutiner som fungerar i det praktiska arbetet. Ibland saknas 
också kunskap och förståelse om de villkor som respektive yrkesgrupp arbetar under. Vård-
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biträden upplever ibland att övriga aktörer saknar förståelse för deras villkor och att de därför 
inte tillfrågas om att delta i vårdplanering. Vårdbiträdena har tidigare också upplevt kritik från 
slutenvården att de ”i onödan” tar initiativ till brukares akutbesök. När det gäller vårdplane-
ring anser flera vårdbiträden att det behövs göras förändringar (Lindqvist & Nylén 2000b). 
Sjukhuset borde kontakta vårdbiträdena oftare för att få veta hur brukaren klarat sitt boende 
före inläggning, föreslår ett vårdbiträde. Flera vårdbiträden skulle ofta eller alltid vilja vara 
med på vårdplanering och att dessa förläggs till dagar då man jobbar. 
 
Från distriktssköterskornas synvinkel fungerar vårdplaneringsrutinerna ganska bra. När en 
patient läggs in kommer ett fax från sjukhuset. Och när vederbörande ska lämna sjukhuset 
kommer ett fax som ska bekräftas av distriktssköterska. Därefter kallar man från slutenvården, 
om det behövs, till vårdplanering. Ibland kan det hända att kallelse till vårdplanering kommer 
samma dag eller bara någon dag innan, men det har blivit mycket bättre. De rutiner som finns 
när det gäller vårdplanering har funnits under flera år och vuxit fram successivt, men genom 
arbetsgruppen i Närmre har man velat påskynda en process mot klarare rutiner. De kliniker 
det gäller är i första hand geriatrik- och medicinkliniken samt primärvården. Kirurgkliniken är 
mer sällan involverad. Några nackdelar finns egentligen inte med att ha tydliga rutiner för 
samordnad vårdplanering. Det som visat sig svårt är att få rutinen med fasta tider för vårdpla-
nering att fungera. Det händer också ibland att slutenvården bestämmer sig för att ändra i 
medicineringen och att distriktssköterskan inte blir informerad om detta. Det man nu vill 
arbeta vidare med är själva innehållet i vårdplaneringen, en aspekt som hittills inte beaktats 
tillräckligt, dvs att säkerställa att det blir en långsiktig och kvalitativt sett acceptabel planering 
där de olika vårdgivarna kompletterar varandra. 
 
Psykiskt funktionshindrade 

Inom den del av försöket som handlar om psykiskt funktionshindrade kan förutsättningarna 
beskrivas som följer. Inom kommunen fanns när projektet startade tillgång till ett grupp-
boende med tre platser för psykiskt funktionshindrade samt en plats i korttidsboende. Dess-
utom finns ett  kommunalt boendestödteam, bestående av ca 10 personer, vilka arbetar hos ett 
trettiotal brukare i egna boenden. Den totala målgruppen som skulle vara betjänt av ett sådant 
stöd anses dock vara betydligt större. Förutom hjälp med dagliga rutiner i hemmet, hantering 
av ekonomi och kontakter med olika instanser har teamet tillgång till en lokal för gemen-
samma aktiviteter. Vidare bedriver kommunen i samverkan med försäkringskassan, arbets-
förmedlingen och stiftelser en sysselsättnings- och arbetsträningsverksamhet i form av 
demontering av elektroniskt material, återvinning och andrahandsförsäljning av möbler, 
maskiner, m m material som kommuninvånarna lämnar in (i form av ett s k 
gemenskapsföretag vid namn PULS Återvinningsmarknad AB). 
 
Vid Lycksele lasarett fanns, fram t o m våren 2000, 8 vårdplatser för psykiatrisk slutenvård. 
Vidare finns en öppenvårdsavdelning i Lycksele samt en barn- och ungdomsmottagning (som 
betjänar sju kommuner i Västerbottens inland). Dessutom bedrivs psykiatriskt rehabilitering 
av en enhet med hela södra Lappland som upptagningsområde. Personalen i dessa team arbe-
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tar med funktionsutredningar och funktionsträning, stödkontakter, långvariga behandlings-
insatser och samarbetar med andra vårdgivare kring gruppen psykiskt funktionshindrade.  
 
En arbetsgrupp med representanter från psykiatrin, primärvården och kommunen bildades 
under 1999 för att ta fram ett förslag till samverkansavtal mellan parterna. Bakgrunden var 
oklar rollfördelning och bristande samordning mellan slutenvården, rehabteamet vid psykiat-
riska kliniken (inom Södra Lapplands Sjukvård, SLS), primärvården och kommunens insatser. 
Ett problem som många psykiskt funktionshindrade ställs inför är att steget från akut 
psykiatrisk vård via psykiatrisk rehabilitering till eget boende ofta är långt och komplicerat. I 
Lycksele menar man att det behövs fler gruppboenden för att denna övergång ska utgöra ett 
led i en väl fungerande vård. Men det finns också ett behov av andra mellanformer av 
boenden. Dessutom är vanligtvis ett flertal olika aktörer inblandade i vården och omsorgen 
om psykiskt funktionshindrade och de olika aktörerna måste ha kunskap om hur de övriga 
arbetar. Erfarenheten är att det brister i kommunikationen. Boendeteamet har ibland  svårt att 
veta vilken instans man ska vända sig till när oväntade problem uppstår och teamet får inte 
alltid reda på vilka insatser och bedömningar som primärvården och slutenvården gör. 
Omvänt gäller att slutenvården och primärvården upplever att den information som lämnas 
inte når fram till de enskilda teammedlemmar som arbetar med brukaren. 
 
Ytterligare en problematik är att en patient, som haft kontakt med lasarettets psykiatriska 
klinik, även kan ha insatser och behandling från primärvården utan att detta är känt för sluten-
vården. Primärvårdens uppdrag gentemot de psykiskt funktionshindrade upplevs också som 
något otydlig genom att patienterna kan välja att vända sig direkt till psykiatrisk specialistvård 
utan remissförfarande. Primärvårdsläkaren kan också bli inblandad om tvångsvård plötsligt 
blir aktuellt och måste då med kort varsel skriva ett vårdintyg. Två-läkarbedömning vid 
tvångsvård är ägnad att öka patientens rättssäkerhet genom att separera bedömning inför 
frihetsberövande från behandling. För att sådana beslut ska bli ändamålsenliga förutsätts att de 
inblandade aktörerna har kunskap om varandras roller och åtaganden.  
 
Vårdcentralen är över huvud taget en viktig instans för psykiskt funktionshindrade i “var-
dagsvården”. Varje distriktssköterska i Lycksele kan under en månad ha mellan fem till arton 
sådana patientbesök. En fungerande informationsöverföring mellan primärvården och boende-
stödet angående brukarnas aktuella situation är i sådana sammanhang helt nödvändigt.  
 
I samverkansavtalet konkretiseras de gemensamma strävandena på följande sätt: 
 

Samverkan för den psykiskt stördes vård är en nyckelfråga och bör byggas upp på 
effektiva vårdkedjor. För detta är ett gemensamt synsätt, ett gemensamt språk och 
gemensamma mål för behandlingen av den enskilde patienten viktig (Lycksele kommun 
& Södra Lapplands sjukvård 1999:4). 

 
Den individuella vårdplanen för patienten utpekas som det viktigaste redskapet i detta sam-
manhang. Planen, som ägs av patienten, ska följas upp kontinuerligt och revideras vid behov 
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och samordnas med andra ev. vårdgivares planering så att vårdplanen omfattar hela patientens 
livssituation. Målsättningen är ett bättre omhändertagande i eget eller särskilt boende och en 
målmedveten samverkan för patientens tillfrisknande och återanpassning.  
 
Avtalet mynnar ut i ett antal sammanfattande visioner: 
 

•  Kommunen initierar regelbundna kartläggningar av målgruppens storlek och behov, 
utifrån vilka samplanering/samordning av insatser sker. 

•  Gemensam vårdplanering införs. 
•  Primärvården utser en eller ett par distriktsläkare respektive distriktssköterskor med 

särskilt ansvar för övergripande samverkan för målgruppen. 
•  Psykiatrin utser ansvarig psykiater som avsätter viss tid för konsultation på vårdcentra-

len (eventuellt kan viss psykiatrisk mottagningsverksamhet förläggas till 
vårdcentralen). 

•  Psykiatrin utser ansvarig sjuksköterska/skötare ansvarig för samverkan med kommu-
nen och kommunen anställer en psykiatrisjuksköterska med samordningsfunktion och 
ansvar för inventering. 

•  Rutiner för hur brister i boende/boendestöd samt sysselsättning avhjälps. 
 
För att konkretisera arbetet med dessa frågor har fyra arbetsgrupper bildats parallellt med att 
samverkansavtalet togs fram: för arbete/sysselsättning, utbildning, samverkan och boende. 
Som en direkt följd av samverkansavtalet initierades en inventering av gruppen psykiskt stör-
das storlek och behov. Inventeringen utfördes under november 1999 av personal inom 
psykiatrin, primärvården och i någon mån inom kommunens socialtjänst.  
 
Resultatet av inventeringen visade att det fanns totalt 80 personer, 45 kvinnor och 35 män, 
med psykiskt funktionshinder. Den  aktuella gruppen består framför allt av ensamstående per-
soner med låg utbildning. Drygt hälften av de psykiskt funktionshindrade uppges ha någon 
form av psykos som huvuddiagnos och en dryg tiondedel har diagnostiserad personlighets-
störning.  
 
De behov gruppen gav uttryck för knöts i hög grad till den vardagliga livsföringen som t ex att 
få hjälp med den dagliga hygienen, hushållsgöromål och matlagning, att sköta ekonomin och 
att kommunicera och delta i olika aktiviteter utanför hemmet. Boende och sysselsättning är 
två andra viktiga behov som kartlades i inventeringen. 14 personer ansågs ha behov av särskilt 
boende. Hälften, 41 personer, hade behov av sysselsättning.  
 
Den utmaning som parterna har att anta under hösten 2000 är att få till stånd de gemensamma 
vårdplaneringar som avtalet förutskickar. Ett viktigt steg i den vägen är att verksamhets-
ansvariga för psykiatrin utsett vårdcentralsansvarig psykiater, sjuksköterska och sköterska vid 
rehabteamet, vars uppgift är att hålla kontakt med vårdcentralen. Det faktum att slutenvården 
dragits in utgör här en ny förutsättning som inte förutsågs när avtalet ingick. En konsekvens 
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av detta är att Lycksele lasaretts akutavdelning av och till besöks av personer med psykiska 
problem. Den psykiatriska vård som finns kvar består av en förstärkt rehab-enhet och en 
öppen mottagning. Här kan man notera att det uppstått nya gränsdragningsproblem till följd 
av att förutsättningarna ändrats. Det är inte alltid så lätt att veta var mottagningens, rehab-
teamets respektive boendestödets ansvarsområden börjar och slutar. Utvecklingen hittills 
tyder på att det finns ett mått av konkurrens mellan dessa enheter och att man delvis utför 
samma arbetsuppgifter.  
 
Att skapa ett mer ändamålsenligt boende är en annan viktig utmaning: dels är det ett organi-
satoriskt och resursmässigt problem för en kommun med knappa resurser, dels kan det vara 
svårt att veta vad de psykiskt funktionshindrade själva vill och i vilken utsträckning boendet 
är lösningen på deras problem. Enligt personalens inventering finns det ett behov av 
anpassade boendeformer för ett femtontal personer. Det grupp/korttidsboende som finns vid 
Diligensen (4 platser) anses helt otillräckligt. Förberedande diskussioner förs i den 
referensgrupp för boende som bildats. Man tänker sig en lösning med flexibla boendeformer 
eftersom behoven av stöd i form av hemtjänst varierar. För närvarande anser man att det finns 
behov av ett gruppboende med 5 lägenheter samt en lägenhet för korttidsboende. Till detta 
gruppboende knyts ett antal närbelägna satellitlägenheter. Gruppen ska under hösten 2000 
arbeta fram ett förslag som kan överlämnas till socialnämnden i januari 2001.  
 
När det gäller att skapa sysselsättning till psykiskt funktionshindrade togs initiativ under 
våren 2000 att inom ramen för PULS vidareutveckla detta. Affärsidén var att verksamheten 
ska ha en allmännytta eller medlemsnytta utan vinstintresse som drivkraft. Avsikten var att ta 
tillvara funktionshindrades behov av sysselsättning och att skapa en plattform för rehabiliter-
ing som bl a Försäkringskassan, AMI och Socialtjänsten kan använda för att i en reell miljö 
pröva och träna personer i arbete. Vidare kan verksamheten fungera som en arbetsmarknads-
utbildning eller övergångsarbetsmarknad som fokuserar social kompetens och återvin-
ning/kretsloppstänkande. En annan funktion verksamheten avses ha är att erbjuda daglig 
sysselsättning åt de personer (tillhörande personkrets 1, 2) som enligt LSS har rätt till sådan. 
Avsikten är också att psykiatrin ska utnyttja dessa möjligheter genom att under pågående be-
handling erbjuda arbetsprövning och träning.   
 
Under våren 2000 registrerades gemenskapsföretaget hos Patent- och registreringsverket och 
under man har för avsikt att hålla ca 20 personer sysselsatta varav 4-5 personer i anställning. 
Verksamheten är organiserad så att den ideella föreningen PULS äger en ekonomisk aktivitet, 
PULS Återvinningsmarknad i Lycksele AB. Detta bolag har en affärsmässig styrelse  med 
representanter från föreningen, näringslivet och offentlig sektor. Det är fullt möjligt att äga 
fler ekonomiska aktiviteter.  PULS ingår i en samverkan med CB Support Sweden och ingår i 
en gemenskap med 20 olika projekt i Västerbotten som prövar gemenskapsföretagsformen. 
 
Syftet med gemenskapsförtaget är att skapa arbete och sysselsättning för personer med  funk-
tionshinder och kombinera offentlig finansiering med egna intäkter av verksamheten. 
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Brukarmedverkan/medborgarperspektiv 

En viktig del i försöksverksamheten är, som framgick av kapitel 1, att medborgarna ska vara 
aktivt involverade i arbetet med att utveckla vården och omsorgen. Vi vill därför lyfta fram 
denna aspekt som en särskild punkt för varje försöksområde. 
 
Inför starten av delprojektet förändrad distriktssköterskebemanning i Nybruket togs kontakt 
med pensionärs- och handikappföreningar samt med Röda Korset och Husmodersföreningen. 
Projektledarna har medverkat vid medlemsmöten och andra träffar. Avsikten var att inventera 
synpunkter på hur samverkan mellan de två huvudmännen kunde förbättras. Samverkan med 
framför allt pensionärsorganisationerna är en etablerad praxis i Lycksele och dessa organisa-
tioner har även tidigare medverkat när det gäller att inventera synpunkter från pensionärerna 
på hemtjänsten. Någon direkt brukarmedverkan när det gäller frågan hur delprojektet skulle 
utformas och genomföras har dock inte förekommit. Den pensionärsgrupp som formerats gav 
få synpunkter.  
 
När det gäller psykiatridelen var en viktig ambition med inventeringen att brukarsynpunkter 
skulle komma fram vad gäller önskemål om sysselsättning, boende, vårdkontakter m.m. Kon-
struktiva kontakter har också tagits med RSMH, som har en ordinarie ledamot i projekt-
gruppen. Utmaningen när nya boendeformer skapas och när de sysselsättningsskapande 
insatserna utvecklas är att odla kontakterna med specifika medborgargrupper som grannar, 
hyresvärdar, uppdragsgivare, kunder m fl. I ett avseende har brukarsamverkan varit kompli-
cerad. Det på frivillig bas, men kommunalt subventionerade, Fontänhuset som bedrivit dag-
verksamhet för psykiskt funktionshindrade har inte kunnat inlemmas i de aktiviteter som på-
går inom Närmre. Företrädare för Fontänhuset har varit kritiskt inställda till och upplevt den 
utveckling som skett inom ramen för PULS som en konkurrens. Fontänhuset är för när-
varande under avveckling och dagverksamheten kommer att uppgå i en motsvarande verk-
samhet i kommunal regi, Borgarbackens dagcenter. Inriktningen av verksamheten, (som 
kommer att få en bredare inriktning än Fontänhusets tidigare verksamhet) kommer att styras 
av ett under hösten 2000 inrättat brukarråd. 
 
Övrigt 

Bland de övriga delprojekt som avsågs att bedrivas inom Närmre kan nämnas delprojekt 
angående avancerad hemsjukvård och demensutredningar. Förändring av den förstnämnda 
verksamheten kommer att få anstå tills beslut fattats om huruvida sjukvårdsorganisationen 
inom SLS ska förändras. När det gäller demensvården har Närmre medverkat i ett arbete med 
att utveckla och tydliggöra vårdprocessen. Riktlinjer för demensutredningar har tagits fram 
och man har påbörjat en process för att erbjuda demensutredningar i patientens hemmiljö och 
att utveckla metoder för funktionsbedömningar i samband med detta.  
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Avslutning 
Försöksverksamheten i Lycksele har en tydlig målgruppsinriktning och arbetar med utveck-
lingsområden som de centrala aktörerna upplever som väsentliga. Projektet har dock brottats 
med problem som framförallt visar på vikten av att förankra olika initiativ så att revirtänkande 
kan bearbetas, organisationsgränser överskridas och olika professionella synsätt hanteras på 
ett smidigt sätt. Medan försöksverksamheten inom äldredelen inte lyckats i dessa avseenden, 
förefaller utsikterna bättre inom psykiatridelen. Men det återstår att se i vilken utsträckning 
konkreta aktiviteter startas i spåren av det nämnda samverkansavtalet samt hur planerna kring 
boende och sysselsättning kan förverkligas. 
 
Den bild vi fått av delprojektet förändrad distriktssköterskebemanning gentemot det aktuella 
hemtjänstområdet är att modellen i stort sett fungerade bra under den som delprojektet pågick. 
Efter vissa inkörningssvårigheter upplevde både vårdbiträden och distriktssköterskor att 
kontakterna blev fler och skedde smidigare. Vårdbiträdena upplevde att de fått en tryggare 
arbetssituation. Delprojektet visar också att det finns en potential att bättre utnyttja 
vårdbiträdenas kunskaper, särskilt den grupp som har undersköterskeutbildning. En utmaning 
som följer av detta närmande mellan distriktssköterskor och vårdbiträden är att finna smidiga 
former för läkarmedverkan.  
 
När det gäller delegeringar och vårdplanering är svårigheterna av annat slag. Här bygger 
Närmre vidare på arbetsformer som funnits tidigare men som nu stramas upp med hjälp av 
olika rutiner. De lokala rutiner som skapats kring delegeringar upplevs ha bidragit till ökad 
klarhet i de olika yrkeskategoriernas roller. Men mycket återstår vad gäller att få den praktiska 
tillämpningen att fungera likformigt och samtidigt smidigt. Det man behöver ta hänsyn till då 
är dels aspekter som har att göra med den medicinska säkerheten och distriktssköterskornas 
ansvar för detta, men också hemtjänstens behov av fungerande rutiner för den sociala 
omsorgen. Delegering av sjukvårdande arbetsuppgifter till vårdbiträdena är en utpräglat 
gränsöverskridande verksamhet. Vårdplanering har också förbättrats i så motto att inskriv-
ningsmeddelande och fax om utskrivning oftare kommer i tid och till rätt adress och att det 
blivit naturligt att kalla till träffar. 
 
Den utmaning som projektet Närmre, i Lycksele står inför är att på ett bättre sätt förankra de 
aktiviteter som styr- och ledningsgrupperna beslutar om. Ledamöterna i dessa grupper säger 
sig stödja projektets inriktning (Lindqvist & Nylén 2000c) och uppgiften framgent är att 
åstadkomma en samsyn mellan framförallt socialtjänsten och primärvården om de äldres vård 
och omsorg.  
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Försöksområde  Vännäs  

Lokala förutsättningar för försöksverksamheten 
Försöksverksamheten i Vännäs, som också går under benämningen Närmre, har sin 
tyngdpunkt i äldrefrågorna. En förutsättning för försöksverksamheten som förtjänar att lyftas 
fram i det sammanhanget är att åldersstrukturen i kommunen avviker från riksgenomsnittet i 
ett viktigt avseende: andelen äldre dvs personer över 65 år är högre i Vännäs än i riket som 
helhet. Ett viktigt problem i det sammanhanget är hur man i kommunen ska kunna ge den 
stora gruppen i åldern 80 år och äldre ett bra omhändertagande. När befolkningsantalet i stort 
sett är oförändrat (ca 8 600 invånare), och de traditionellt sett dominerande arbetsgivarna SJ 
och Banverket tenderar att minska sin personalstyrka, reser detta frågor om hur den framtida 
vård och service, som den åldrande befolkningen behöver, ska kunna garanteras.  
 
Närheten till Umeå (ca 3,5 mil) gör att Vännäsborna har sin slutenvård relativt lättillgänglig. 
Detta sagt med reservation för det faktum att slutenvårdsplatserna minskat kraftigt under hela 
1990-talet, vilket innebär att Vännäs liksom andra kommuner förväntas klara mycket av de 
äldres vård, omsorg och rehabilitering själva inom ramen för primärvården och den kommu-
nala sjukvården (för de som bor i särskilt boende). Ett generellt problem är att klara av sam-
arbetet över organisationsgränserna och att föra över tillräckligt med information mellan 
aktörerna. Det geografiska avståndet behöver i varje fall inte för Vännäs del vara något hinder 
för att utveckla kontakterna mellan slutenvården – primärvården – kommunal sjukvård.  
 

Allmänt om hittillsvarande projektarbetet 
I den ursprungliga projektplanen nämns också delprojekt inriktade mot psykiskt funktions-
hindrade och personer med missbruksproblematik, men det är äldreproblematiken man velat 
ta i tu med först. Inriktningen är allmänt sett att man vill försöka klara av så många aspekter 
som möjligt av de äldres vård- och rehabiliteringsbehov på ”hemmaplan” för att undvika onö-
diga inläggningar, tvingas betala slutenvårdskostnader för patienter som inte kan ”tas hem” 
och för att undvika att vården och omsorgen upplevs som splittrad och präglad av bristande 
kontinuitet. Att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet och att ge folkhälsoarbetet och de 
förebyggande insatserna en mer framskjuten plats är också centralt. I det sammanhanget vill 
man ge frivilligorganisationerna och anhöriga en mycket större roll än vad fallet är idag. 
 
Vännäs kommun har liksom många andra kommuner ekonomiska problem med underskott i 
vård- och omsorgsnämndens budget. Men man har budgeterat för de åtaganden som del-
projekten inom Närmre genererat. Det kan också nämnas att man till ett par delprojekt fått 
extern finansiering vilket skapar ett större spelrum för olika aktiviteter. Detta har varit en 
medveten strategi för Närmre i Vännäs. Delprojekten tycks ha integrerats i den reguljära 
kommunala verksamheten genom att linjeorganisationen, förvaltningscheferna och projekt-
ledning drar åt samma håll. Samarbetet dem emellan tycks fungera väl inom ramen för 
projektet (Lindqvist & Nylén 2000c). Detta är en följd av att en stor del av tiden det första 
projektåret ägnats åt förberedelser, inventering, förankring och samråd med olika berörda per-
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sonalgrupper. Som exempel på detta kan nämnas den kartläggningsrapport som projektledare 
och ledningsgrupp färdigställde i mars 1999 för att utröna vilka problem som verksamhets-
företrädarna inom vården och omsorgen ansåg viktigast att ta itu med (Helgesson 1999). 
Tanken var att inventeringen skulle utgöra ett underlag inför de kommande arbetsgrupperna 
inom olika områden. De åtta arbetsgrupper som bildats har också fått en bred förankring och 
det kan nämnas att flera läkare vid vårdcentralen deltar i något delprojekt. Dessutom finns en 
referensgrupp med representanter för allmänheten, vilken för en kontinuerlig dialog med de 
arbetsgrupper som framför allt arbetar med äldrefrågorna. Projektledaren är föredragande i 
både ledningsgrupp och politisk styrgrupp. Under år 2 har arbetet med att förankra, bilda nät-
verk och ”få folk att börja prata med varandra” fortsatt, men i ökad grad koncentrerats till att 
fatta de beslut inom kommun och landsting som krävs för att starta de konkreta verksam-
heterna i respektive delprojekt. Det är i den situationen som samarbetsförmågan mellan 
huvudmännen sätts på prov. 
 

Insatser och processer i delprojekten 
I det följande beskrivs de delprojekt som startat under 1999 och första hälften av 2000. 
 
Nattpatrull 

Delförsöket med nattpatrull kan ses som navet i de olika delprojekten inriktade mot äldre i 
Vännäs. Bakgrunden är att både kommunen och landstinget (primärvården) upplevt ett ökat 
behov av medicinsk och omvårdnadsservice under kvällar och helger i takt med att antalet 
vårdplatser minskat vid NUS. Man vill att fler personer ska kunna bo kvar i ordinärt boende 
och inte behöva flytta till särskilt boende, samtidigt som man också har ambitionen att ta hem 
fler medicinskt färdigbehandlade och därmed undvika att behöva betala slutenvårdskostnader 
för medicinskt färdigbehandlade patienter. Ett viktigt inslag var också att ge stöd till anhöriga.  
Under hösten 1999 och våren 2000 utarbetades en strukturplan genom styr- och lednings-
gruppernas försorg innebärande att en nattpatrull bestående av sjuksköterska och under-
sköterska arbetar 22.00 till 07.00 (för att täcka upp för ledigheter krävdes 3 sjuksköterskor 
och 3 undersköterskor). Distriktssköterska i primärvården har kvar sin beredskap, vilken dock 
ändras till 17.00-22.30 samt helgtjänstgöring dagtid. Tanken var att primärvården skulle 
finansiera distriktssköterskeinsatsen och kommunen undersköterskeinsatsen.  
 
Enligt de ursprungliga planerna skulle annonsering ske i januari 2000 eftersom både vård- och 
omsorgsförvaltningen samt landstinget (primärvårdsledningen) gett klartecken. Under våren 
kom emellertid signaler som tydde på att primärvårdens i sjukvårdsdistriktet ekonomi försäm-
rades i allt snabbare takt. Från primärvårdsledningens sida insisterade man då på att anställ-
ningsförfarandet skulle avbrytas och vid ett par tillfällen under våren kom besked från 
primärvårdsledningen att man i Vännäs inte fick gå vidare med den planering för nattpatrull 
som gjorts. Först i mitten av juni, efter krav från politiska styrgruppen (och ledningsgruppen) 
kunde klartecken erhållas och rekryteringsprocessen få fortsätta. 
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Den nattpatrull man anställt från december 2000 och som börjar arbeta operativt i januari 
2001 ges ett flexibelt mandat, dvs den ska arbeta med patienter/brukare i både särskilda 
boenden och ordinärt boende. Det geografiska området är Vännäs och Bjurholms kommuner. 
Bland de arbetsuppgifter som nattpatrullen kommer att utföra kan nämnas att göra ett första 
besök efter hemkomsten från sjukhus, bedömning/stöd vid vårdinsatser på kvällar och nätter 
samt viss dagtidstjänstgöring på vårdcentralen. Tanken är att teamet ska vara tillgängligt för 
både kommunens och landstingets behov. Kommunen ska dock ha den mer administrativt 
inriktade arbetsledarfunktionen, medan primärvårdens ska ha den vård- och omsorgsinriktade 
arbetsledarfunktionen. Patienterna  får kontakt med teamet genom den s k ROS-gruppen 
(Rehabilitering och samverkan), hemtjänsten eller distriktssköterska. När nu rekryteringen är 
klar visar det sig att två viktiga kompetenser tillförts, dels psykoterapeutisk och psykiatrisk 
kompetens vilken kan vara värdefull som ett komplement till den ordinarie kuratorsverksam-
heten vid vårdcentralen (bl a vad gäller jag-stödjande insatser), dels onkologisk kompetens. 
Det finns därför viss grund för att hoppas att nattpatrullen ska innebära en reell uppgradering 
av vård- och omsorgskvaliteten särskilt på kvällar och nätter.  
 
Vad starten av delprojekt nattpatrull visar på är dilemmat att båda huvudmännen måste vara 
lika benägna att genomföra en förändring i den gemensamt beslutade riktningen för att 
planerna ska kunna förverkligas. Det visar också på att integrationssträvandena mellan de 
båda huvudmännens verksamhet måste ske på flera nivåer i hierarkin samtidigt.  
 
Palliativ vård 
Inom Närmre har också ett delprojekt omkring palliativ vård startat. Detta delprojekt fokuse-
rar på att bygga upp en god lokal kompetens inom området med integrerat anhörig- och när-
ståendestöd. Det finns en arbetsgrupp (bestående av läkare, MAS, sjuksköterskor, hemtjänst-
assistent, undersköterskor, vårdbiträden) som utvecklar denna verksamhet i nära samverkan 
med Axlagården och AHS-teamet (avancerad hemsjukvård) vid Norrlands universitets-
sjukhus. Målsättningen är att bygga upp ett team med hjälp av PIA-gruppsmetodik (pedagogik 
i arbetslaget), vilken innebär att patienten själv bestämmer vem som ska vara hans eller 
hennes primärkontakt. I Vännäs finns för närvarande 7-8 patienter i behov av palliativ sjuk-
vård. Inom Närmre strävar man också efter att knyta sig till ett nationellt nätverk för att med 
hjälp att handledning från nationell expertis och i dialog med andra kommuner utveckla hem-
sjukvården i kommunen.  
 
Frivilligcenter - anhörigstöd 

Tillsammans med Vårdcentralen, Röda Korset, PRO, SPF, Svenska Kyrkan har kommunen 
tagit initiativ till att under en treårsperiod förbättra anhörigstödet. Arbetet sker med utgångs-
punkt i regeringens direktiv Anhörig 300 och innebär  att ett frivilligcenter ska byggas upp. 
Medan de flesta kommuner som arbetar med dessa frågor valt att anställa anhörigkonsulenter 
(eller motsvarande) har Vännäs valt att skapa en bredare bas för anhörigstödet genom att in-
volvera ett flertal frivilligaktörer och ge dessa förutsättningar att arbeta nära och i dialog med 
den offentliga omsorgen. Socialstyrelsen bidrar med ekonomiska medel. Idén är att verksam-



 25

heten ska fungera som ett komplement till det som den offentliga sektorn utför. De aktiviteter 
som kommer att äga rum inom ramen för frivilligcenter är bl a café- och lunchverksamhet, 
gymnastik/rehabilitering, studiecirklar, föreläsningar, telefonjour, avlösning för anhöriga. En 
lokal för detta ändamål har i ordningsställts där möjlighet ges för ideella föreningar att be-
driva vissa aktiviteter och att ställa ut informationsmaterial. Under våren 2000 har ett omfat-
tande kontaktarbete med de berörda föreningarna utförts (detta har skett genom en särskild 
styrgrupp för delprojektet) beträffande utformningen av lokalen och vad gäller rekrytering av 
samordnare. Rekryteringsprocessen är slutförd och en samordnare under åtta månader på del-
tid har nyligen tillträtt. Till detta delprojekt knyts en utbildningssatsning. Fyra professionella 
anhörigstödjare (två från varje huvudman) har utbildats. Dessutom erbjuds kommunens per-
sonal och representanter för frivilligorganisationer att delta i föreläsningar. Delar av denna 
utbildning är integrerad med besöksprogrammet nedan.  
 
Den bakomliggande filosofin är att öppna kanaler i Vännäs samhälle – att förstärka civilsam-
hällets egna mekanismer för att klara enkla problem som medborgarna står inför. Detta sker i 
nära samverkan med de offentliga verksamheterna. Vad vi ser växa fram i Vännäs är en 
åtminstone partiell integration mellan den offentliga vården, omsorgen och sociala servicen 
och frivilligorganisationerna.  
 
Besöksprogram i förebyggande syfte 

Detta delprojekt avser att erbjuda en äldre person regelbundna besök från en sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast eller annan vårdpersonal. Tanken är att inom ramen för en 
mentor-adeptrelation indirekt förebygga ohälsa bland äldre genom att vårdpersonal och pen-
sionärer möts i den enskildes hem för samtal och gemensamt utbyte. Avsikten är också att 
vårdpersonalen, som genomgår en utbildning i tre steg om vardera en vecka och fortlöpande 
får handledning, ska få ökad förståelse för äldre människors resurser, behov och mål och att 
vårdpersonalen ska få ökad självkännedom personligt och professionellt. I förlängningen är 
avsikten också att de äldre ska ges möjlighet att påverka framtidens vård, omsorg och service. 
Den äldre och vårdpersonalen bestämmer tillsammans vad man ska prata om. En viktig aspekt 
är att se till att besöken förblir samtal och inte utvecklas till regelrätt terapeutisk samtals-
behandling. För att säkerställa att kontinuiteten vidmakthålls skrivs ett ”kontrakt” mellan be-
sökaren och den enskilde där frågor som hur ofta besök ska ske och  hur länge dessa ska vara 
behandlas. Kontraktets idé sammanfattas med orden kontinuitet, integritet, tillgänglighet och 
ömsesidig respekt. Delprojektet är vidare upplagt så att även pensionärerna under hösten 2000 
ska få viss utbildning och kunna delta i föreläsningar om bl a samtalsmetodik, möjligheter att 
främja den egna hälsan på äldre dagar och om motivationsarbete.  
 
Besöksverksamheten startade under våren 2000 med 10 besökare och 10 pensionärer. Pen-
sionärerna har efter vissa initialsvårigheter rekryterats med hjälp av frivilligorganisationer. 
Två till sex samtalsträffar har genomförts med handledning efter varje besök. Om försöket 
efter utvärdering visar positiva effekter är tanken i steg två att samtal skall kunna initieras 
pensionär till pensionär med hjälp av bl a frivilligcenter.  
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Rehabilitering i samverkan 

Ambitionerna kring rehabilitering består dels i att utveckla en generell samverkan baserad på 
erfarenhetsutbyte och ökad kännedom om arbetssätt och rutiner hos de båda huvudmännen 
och de olika professionerna. Inom denna övergripande målsättning har verksamheten utveck-
lats efter två linjer: dels är man inriktad på att förstärka rehabiliteringsinsatserna i hemmet, 
dels har man skapat en ny enhet för rehabilitering av medicinskt färdigbehandlade patienter. 
Denna enhet, Slussen, är inrymd i en ombyggd f d sjukhemsavdelning i direkt anslutning till 
kommunens och vårdcentralens gemensamma rehabiliteringsenhet, och har 8 platser, varav 
två avlastningsplatser för dem som vårdas hemma av anhöriga och sex platser för de som 
lämnar sjukhuset och behöver  träna upp sin funktions- och aktivitetsförmåga innan de kan 
klara sig hemma. Tanken är att kommunen ska kunna ta hem sina medicinskt färdigbehand-
lade tidigare jämfört med idag och att behovet av särskilt boende ska minska. Bemanningen 
består av arbetsterapeut, sjukgymnast, sjuksköterska och undersköterskor. I maximalt 3 
månader ska patienterna kunna vara gäster vid Slussen. Verksamheten startade i september 
2000. 
 
Slussen är i första hand en kommunal satsning, men den är tillsammans med den dagrehab-
verksamhet  som bedrivs i anslutning till vårdcentralen och äldreboendet en del av det som i 
Vännäs kallas Rehabcenter. Slussen är resultatet av en gemensam samverkanssatsning mellan 
kommunen och vårdcentralen, men också ett resultat av ett systematiskt samarbete med 
slutenvården och då främst Geriatriskt Centrum (GC) vid Norrlands Universitetssjukhus. I 
Slussen-konceptet ligger alltså en ambition om ett fördjupat samarbete med GC. Genom 
arrangerade träffar där personal från Vännäs vård- och omsorgsförvaltning och GC besökt 
varandra har en rad uppslag om fördjupat samarbete väckts: t ex kan expertis från GC gå till 
Medicinkliniken för att där göra en fördjupad bedömning av en Vännäs-patient inför 
hemgång. En annan fråga som klarats upp är till vem man ska vända sig när en patient står 
inför hemgång.  
 
En viktig aspekt av detta delprojekt i  Närmre gäller vilka intagningskriterier som är lämpliga 
för att Slussen ska fungera optimalt. Två synsätt konfronteras mot varandra. För att vård-
kvaliteten och rehabiliteringen ska bli framgångsrik krävs, enligt det ena synsättet, att endast 
brukare som kan tillgodogöra sig insatserna erbjuds plats, vilket innebär att man måste säga 
nej till vissa grupper såsom dementa patienter och patienter som av andra skäl inte kan tillgo-
dogöra sig rehabilitering. Enligt det andra synsättet borde intagningskriterierna medge att 
plats erbjuds för en så bred krets av äldre som möjligt för att kommunens kostnader för medi-
cinskt färdigbehandlade patienter ska minimeras. Det man kommit fram till är att vistelse på 
Slussen kan vara aktuell för personer som endera: a) bedömts vara medicinskt färdigbehand-
lade, rehabiliteringsbara och det ska finnas realistiska rehabiliteringsmål (bedömning krävs av 
geriatriker); b) bor i eget boende och har behov av rehabilitering för att kunna fortsätta att bo 
hemma (medicinsk bedömning krävs av områdesläkare); c) vars framtida boende är oklart och 
man behöver utreda olika boendealternativ; samt d) personer med rehabiliteringspotential som 
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bor hemma och där anhörig behöver avlösning. Slussen ska enligt intentionerna inte ersätta 
vare sig vårdperiod på Geriatriken eller sådan rehabilitering som kan tillgodoses genom 
dagrehab, hemrehab, riktad aktivering eller poliklinisk arbetsterapeutisk eller sjukgymnastisk 
behandling och/eller träning.  
 
Den andra inriktningen vad gäller rehabilitering innebär en satsning på rehabilitering i hem-
met. Personer över 65 år som bor i eget boende och som har hemtjänst ska efter sjukdomsfall 
kunna få hjälp med rehabilitering i hemmet  av en rehabgrupp som består av en rehabassistent 
(motsvarande halvtid) samt medverkan av arbetsterapeut och sjukgymnast från kommunen 
respektive vårdcentralen efter behov. Den som blir aktuell för sådan rehabilitering aktualise-
ras via kommunens ROS-grupp, därefter går frågan till den avdelning vid Geriatriskt Cent-
rum, där patienten vistas, som tillsammans med patienten och anhöriga samt hemrehab-
gruppen planerar för hemkomsten och den närmaste tiden därefter. Vårdplanering sker via 
videokonferensteknik där alla inblandade deltar. Inför starten av verksamheten  gjordes i 
augusti/september 2000 en skattning av rehabiliteringsbehovet hos individer tillhörande den 
potentiella målgruppen. Därefter valdes en försökspatient ut i oktober och delprojektet inled-
des.  
 
Som ett inslag i rehabiliteringsverksamheten kan också nämnas att en medborgardator ställts 
till förfogande för att äldre människor, under handledning, ska kunna söka information, träna 
färdigheter, genomföra röstövningar mm. Målsättningen är att integrera hemrehabilitering, 
Slussen och anhörigstöd så att de sammantagna rehabiliteringsinsatserna upplevs som en hel-
het för brukaren. 
 
Demensvård i samverkan 
I detta delprojekt är ambitionen att utveckla innehållet i remisser och epikriser i samarbete 
med Geriatriskt Centrum. Även här är kunskapsöverföring om olika professioners uppgifter, 
arbetsformer och roller viktig som ett första steg. Genom att utveckla konsultationsformerna 
genom mer ”face-to-face”-kontakter, videokonferenser och dylikt vill man förbättra demens-
vården. I ett andra steg är avsikten att genomföra föreläsningar, och utbildningsinsatser om 
beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom för att den vård och det stöd 
dessa patienter får ska vara i nivå med den nationella och internationella kunskap som finns. 
Utbildningen ska vara anpassad till respektive aktörers uppgifter. 
 
Samordnad vårdplanering genom telemedicin 

Arbetet med att utveckla den gemensamma vårdplaneringen mellan kommunen, vårdcentralen 
och NUS med hjälp av telemedicin och videokonferens har fortsatt. Till stor del har detta ar-
bete skett inom ramen för det EU-mål 6 program där Vännäs tillsammans med Joensuu (Fin-
land) och Aberdeen (Skottland) ingår. Delprojektet samordnad vårdplanering är integrerat 
med hemrehab/Slussen-projektet och med nattpatrullen i den meningen att den hemsjukvård 
och rehabilitering som ges ska vara ett resultat av en vårdplanering. Syftet är att telemedicin 
ska utvecklas till ett gemensamt väl fungerande arbetsredskap för systematisk informations-
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överföring. För att säkerställa delaktighet från alla berörda har en särskild blankett och en 
checklista för samordnad vårdplanering utarbetats som innehåller uppgifter om vilka som 
medverkar och yttrar sig, vårdplaneringens längd, om det förekom problem med utrustning 
och videoteknik etc. Utarbetandet av dessa blanketter/checklistor är resultatet av många dis-
kussioner mellan olika personalkategorier. Avsikten har varit att vid sidan om ett slutenvårds-
perspektiv också lyfta fram omvårdnads-, rehabiliterings- och brukarperspektiven.  
 
Brukarmedverkan/medborgarperspektiv 

Brukarmedverkan och medborgarperspektivet har i Närmre tillgodosetts dels genom en brett 
inriktad information till allmänheten i form av ett informationsblad, Närmre, dels genom att 
samverkansprojekten beskrivits i den av kommunstyrelsen utgivna skriften Kommunal infor-
mation. Strategin för övrigt har varit att involvera brukar- och frivilligorganisationerna i de 
olika delprojekten. I planeringen inför Frivilligcenter har ett flertal frivilligorganisationer 
medverkat i utformningen av centrat och i planeringen av besöksprogrammet har pensionärs-
organisationerna spelat en viktig roll. I det senare delprojektet deltar även pensionärerna i 
gemensamma träffar, föreläsningar och utbildningsinsatser. Den referensgrupp för allmänhe-
ten som bildats för att ge synpunkter på delprojekten nattpatrull och rehabilitering ska också 
ses som ett sätt att tillgodose medborgarperspektivet. Folkhälsoaspekten finns inte explicit 
formulerat som något eget delprojekt, utan ska ses som en integrerad del av flera andra 
projekt. Mest uttalat är detta  i besöksprogrammet för äldre där möjligheterna att främja den 
egna hälsan, mental träning, motivation är centrala inslag i kontakten mellan besökaren och 
den äldre personen.    
 
Övrigt 

När det gäller gruppen psykiskt långtidssjuka har Vännäs liksom andra kommuner till uppgift 
att sörja för denna grupps boende, sysselsättning och sociala service. Avståndet mellan 
slutenvården och den öppna vården liksom den kommunala sociala verksamheten är stort för 
denna grupp. Genom rehabteamet vid psykiatriska kliniken, NUS, håller dock en sjuk-
sköterska viss kontakt med de psykiskt funktionshindrade i Vännäs. Den specifika service 
(utöver det ordinära utbudet av kontakt med vårdcentral, hemtjänst, socialt bistånd m m) som 
ges till denna grupp består i möjligheten till aktiviteter och samvaro på Träffpunkten. 
 
Arbetet med psykiskt funktionshindrade ingår i projektplanen för Närmre, men har hittills 
under projektperioden inte prioriterats lika starkt som äldrefrågorna. Under hösten 1999 
genomfördes en inventering bland olika myndigheter angående antalet psykiskt 
funktionshindrade. Målgruppen definierades som psykiskt långtidssjuka/funktionshindrade 
”som har uppenbara svårigheter att utan stöd klara eget boende, arbete på öppna marknaden 
samt på egen hand upprätthålla sociala kontakter” (Vännäs kommun 1999). Inventeringen 
som baseras på svar från psykiatrin, hemtjänsten, primärvården, Vård- och 
omsorgsförvaltningens individ- och familjeomsorg samt handikappavdelningen visade att det 
fanns 45 personer med psykiska funktionshinder. 31 personer var kända endast av en 
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myndighet. 18 personer var kända av rehabteamet, beroendepsykiatrin och äldrepsykiatrin 
men inte av kommunen.  
 
Vad dessa svar tyder på är att det finns ett stort behov av att som ett första steg förbättra 
informationsöverföringen och som ett senare steg samverka för att förbättra villkoren för 
dessa personer. En arbetsgrupp håller för närvarande på att bildas med representanter från de 
nämnda myndigheterna i syfte att få till stånd en dialog om hur en samverkan kan organiseras. 
Strategin är att gå tillväga på samma sätt som när det gäller samarbetet med GC, nämligen att 
öka kunskapen om varandras områden för att därefter se var gemensamma ansträngningar kan 
göras. Det finns också planer på att i någon form knyta Frivilligcentrat till stödet av de psy-
kiskt långtidssjuka. 
 
När det gäller övriga funktionshindrade, som har insatser genom LSS, varav utvecklingsstörda 
är den största gruppen, har man inom Närmre arbetat för att dessa ska få sin bassjukvård till-
godosedd av primärvården. Denna process startade i och med att Brattby vårdhem, som ett 
resultat av omsorgernas kommunalisering, började avvecklades vid mitten av nittiotalet. 
Många av dessa funktionshindrade flyttade då till mindre gruppboenden i Vännäs. De får då 
sjukvårdinsatser av kommunens LSS-sköterska och läkarvård genom vårdcentralen. Någon 
arbetsgrupp för detta har inte tillsatts, utan processen har kunnat fortgå i ett samarbete mellan 
kommunens MAS, LSS-sjuksköterska, en intresserad läkare på vårdcentralen och handikapp-
förvaltningens konsultläkare som överlämnat sina tidigare patienter till vårdcentralen.    
 

Avslutning 
Aktiviteterna i Vännäs kännetecknas av att de förefaller vara väl integrerade i en kommunal 
strategi att hantera en äldreproblematik. De utmaningar som ligger i denna strategi är att an-
talet äldre med stora vårdbehov sannolikt kommer att öka, samtidigt som kommunen redan nu 
har jämförelsevis många platser i särskilda boenden. Att i en sådan situation minska antalet 
dagar med betalningsansvar i slutenvården förefaller viktigt. De flesta delprojekten kan ses 
som inslag i en strävan att ta hand om flera av de äldre på hemmaplan och att så många som 
möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Delprojekten, nattpatrull, 
samordnad rehabilitering, besöksverksamheten inriktad mot anhörigstöd samt frivilligcentrum 
är exempel på initiativ som berör skilda delar av denna problematik. Vårdplanering med hjälp 
av videokonferensteknik kan ses som ett verksamhetsstöd för att underlätta flera av dessa, 
samtidigt som man försöker tillgodose omsorgs-, rehabiliterings-, brukar och anhörigperspek-
tiven i detta. De prioriteringar som gjorts i Vännäs blir logiska i ljuset av en sådan bakgrund. 
 
Ett annat karaktärsdrag beträffande Vännäs är att man låtit intresseinventering, förankring, 
nätverksbyggande och planering ta tämligen lång tid. Detta gäller personalgrupper inom både 
kommunen och landstinget (vårdcentralen), men även brukarorganisationer, frivilligorganisa-
tioner m fl. De senare har tilldelats en viktig roll i flera delprojekt. Ett sådant integrations-
arbete måste också bedrivas på olika nivåer: på den konkreta/praktiska nivån där enskilda pro-
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fessionella utöver sin verksamhet, på förvaltningschefsnivån samt på politiska beslutsnivån. 
Det förefaller ha varit lättare att bedriva detta integrationsarbete på den lokala nivån inom den 
kommunala sektorn eller mellan kommunens äldrevård och vårdcentralen, jämfört med att in-
volvera högre nivåer i landstingshierarkin i förändringsprocessen. Även om 
försöksverksamhetens ambitioner i stort är förankrade i landstingsledningen förefaller det som 
om dessa ambitioner väger lättare på mellannivån i landstingshierarkin – i varje fall i en 
situation då besparingskrav måste genomföras.  Samtidigt finns möjligheter att involvera 
slutenvården i en utveckling av bassjukvården. Samarbetet med GC visar att det går att dra åt 
samma håll om patienten sätts i centrum och om rollerna mellan aktörerna klargörs. 
 

Försöksområde Ersboda 

Lokala förutsättningar för försöksverksamheten 
Ersboda är en relativt ung stadsdel i Umeå kommun. Den byggdes upp under 70- och 80-talen 
och har idag en befolkning på knappt 8 000 invånare, varav en hög andel unga samt personer 
med invandrarbakgrund. Inom Ersboda finns bl a vårdcentral, ett antal för- och grundskolor 
samt lokalkontor för socialtjänsten. Avståndet till Norrlands Universitetssjukhus är ca 5 km. 
 
Området hade i början och mitten av 90-talet en del sociala ungdomsproblem som ledde fram 
till ett lokalt samarbete mellan bl a polis, socialtjänst och skola. Vidare utvecklade social-
tjänsten och vårdcentralen, tillsammans med försäkringskassan, ett samarbete kring rehabili-
tering av yrkesverksamma. Flera av de utvecklingsområden som formulerats inom ramen för 
försöksverksamheten – som på Ersboda benämns SAM-projektet – har således rötter i tidigare 
samverkansarbete. Enligt vår enkätundersökning bland styr- och ledningsgruppsledamöter var 
det bl a detta påbörjade lokala samarbete som motiverade att Ersboda valdes ut som 
försöksområde. Även områdets demografiska förhållanden omnämns som motiv (Lindqvist & 
Nylén 2000c). Mot bakgrund av detta har försöksverksamheten på Ersboda antagit en mycket 
bred ansats som förutom vård- och omsorgsfrågor inkluderar bl a skola och folkhälsoarbete i 
vid mening. 
 
Sedan den formella projektstarten 1 januari 19983 har betydande organisationsförändringar 
inom både skola och socialtjänst tagit uppmärksamhet från SAM-projektet – framför allt 
under 1998, men även senare. För närvarande föreligger ett förslag till organisationsför-
ändring som går ut på att centralisera socialtjänstens tidigare distriktsbaserade service (främst 
med avseende på ekonomiskt bistånd), vilket kan komma att få konsekvenser för det lokala 
SAM-arbetet. Vidare har ett flertal förvaltningschefer och mellanchefer inom Umeå kommun 
bytts ut under åren, vilket försvårat projektets kontinuitet och förankring. De flesta offentliga 
verksamheter inom området har också drabbats av besparingskrav under de senaste åren, 

                                                 
3 Försöksverksamheten på Ersboda inleddes ett år före övriga försöksområden, beroende på att man här kunde ta 
vid direkt från pågående samverkansprojekt på området. 
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vilket enligt projektledarna medfört en tendens att snäva in fokuset och enbart se till den egna 
enheten. De lokala ledarna upplever sig inte alltid få stöd ”uppifrån” för samverkansarbetet. 
 
Allmänt om det hittillsvarande projektarbetet 
Förändringsarbetet på Ersboda drevs ursprungligen av tre projektledare från vardera social-
tjänsten, skolan och vårdcentralen. De målsättningar som 1997 formulerades i projektplanen 
är av övergripande art och handlar om att utveckla samarbete grundat på en helhetssyn, främja 
befolkningens livskvalitet och framtidstro samt verka för god och tillgänglig vård, service och 
omsorg. En central tanke är att de boende ska vara aktivt delaktiga i områdets utveckling. 
 
Till denna projektledning tillsattes en politisk styrgrupp. Sammansättningen av ledamöter i 
styrgruppen förändrades delvis efter ca ett år till följd av valet hösten 1998. Även inom pro-
jektledningen har personförändringar skett genom att projektledaren från skolan bytte jobb vid 
årsskiftet 98/99, och ersattes i SAM-ledningen av en annan representant (som arbetade som 
enhetschef inom förskolan). Även denna person bytte dock jobb under senare delen av 1999 
och har inte ersatts av någon ny projektledare i SAM. Motivet till att skolförvaltningen inte 
tillsatt någon ny representant i projektledningen förefaller vara att man inte upplever att 
skolan har en särskilt omfattande del i SAM-projektet. 
 
Förändringsarbetet har utkristalliserat sig i en mängd olika processer vilka fått mer eller 
mindre påtagliga resultat (en del av dessa processer beskrivs nedan). Projektledarna har dock 
ibland upplevt det svårt att få support och stöd för SAM-processerna från verksamheternas 
centrala befattningshavare. Lokala aktörer kan nog vara engagerade, men inte alltid uppleva 
sig ha praktiska möjligheter att delta aktivt, och centrala administratörer måste väga det här 
områdets behov/krav mot andra åtaganden. Dessutom kan direktiv uppifrån förvaltnings-
ledningarna ibland stå i direkt strid med SAM-projektets utvecklingsidéer. Således är det 
uppenbart att projektledningen inte har haft några egna medel eller något formellt mandat i 
linjeorganisationen, vilket kan göra det svårare att få förändringar till stånd. Å andra sidan 
riskerar man inte på samma sätt att satsningar rinner ut i sanden när projektet upphör, vilket 
projektledarna själva framhållit som mycket betydelsefullt. 
 
Bland annat mot bakgrund av svårigheterna att förankra SAM i linjeorganisationen har frågan 
om organiseringen av projektledningen diskuterats vid ett flertal tillfällen under projekttiden, 
utan att detta resulterat i några förändringar i ledningen. Men under hösten 1999 beslutade 
styrgruppen att låta aktuella förvaltningschefer inom kommun och landsting bilda en led-
ningsgrupp, vari de befintliga projektledarna också skulle ingå. Kontinuiteten i medlemmar i 
den nya gruppen var till en början låg, p g a olika chefsbyten och andra orsaker, så lednings-
gruppen fick egentligen sin form först under våren 2000. Hittills har man sammanträtt ungefär 
en gång per månad. Dessutom har ledningsgruppsledamöterna deltagit i styrgruppens möten (i 
regel ett möte varannan månad). 
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Vidare har det föreslagits att styrgruppen skulle utökas med representanter för andra aktörer 
såsom försäkringskassa, arbetsförmedling, andra kommunala nämnder än skolan och 
socialnämnden. Styrgruppen beslutade dock att sådana parter i stället kan adjungeras vid 
behov.  
 
Av dokumentation från projektarbetet framgår att man från förvaltningstjänstemännens sida 
önskat sig tydligare direktiv och bättre stöttning i projektet från den politiska styrgruppen, 
samtidigt som politikerna framhåller att det är förvaltningsledningarnas ansvar att informera 
om och förankra SAM-arbetet i sina respektive organisationer. Det förefaller således som om 
båda aktörsgrupperna anser att det framför allt är den andra som måste aktivera sig mer för 
att SAM-projektets visioner och synsätt ska kunna omsättas i konkret handling. 
 
Beträffande projektarbetet i allmänhet kan konstateras att det första året i mångt och mycket 
handlade om informationsspridning, lokal förankring och att starta upp förändringsprocesser 
med delaktighet från lokala aktörer. Under det andra året har man visserligen fortsatt stötta 
dessa processer, men också ägnat mycket tid och kraft åt att ta fram beslutsunderlag till för-
valtningsledningarna och försöka få olika större beslut till stånd, bl a beträffande lokaler till 
medborgarkontor och familjecenter (se nedan). Dessutom ägnade man mycket åt att skapa 
plattformar för interaktion mellan lokala ledare. Under 2000 har det fortsatta arbetet med att 
utveckla lokal samordning på Ersboda ”efter SAM” kommit alltmer i fokus (mer om det 
nedan), samtidigt som beslutsprocesserna kring medborgarkontoret och familjecenter har löpt 
vidare i olika banor. Projektledarna (med det menas i fortsättningen de tre, senare två, per-
soner som arbetat direkt i SAM-projektet under hela eller stora delar av sin arbetstid från 1998 
och framåt) har flitigt dokumenterat arbetet i projektplaner, processrapporter och årssamman-
ställningar4. 
 
I början av 2000 – det sista formella projektåret för SAM på Ersboda – tog den nybildade 
ledningsgruppen initiativ till att koncentrera det fortsatta utvecklingsarbetet på vissa 
delområden. Projektledarna fick – efter styrgruppens godkännande av den nya inriktningen – i 
uppdrag att utveckla ett konkret förslag till fördjupad samordning och finansiell integration av 
resurser inom vissa specifika områden. Jämfört med den tidigare nämnda 
projektbeskrivningen för SAM innebär detta uppdrag att man lämnar den breda, övergripande 
förändringsansatsen och i stället arbetar för ett fördjupat samarbete kring några utvalda mål-
grupper; äldre och funktionshindrade respektive barn och unga med familjer.  
 
Enligt styr- och ledningsgruppsledamöterna i vår enkätundersökning har Ersboda som för-
söksområde haft goda förutsättningar bl a med avseende på aktiva projektledare, men däremot 
mindre goda vad gäller stöd från förvaltningscheferna. Vidare har det funnits motsättningar 
inom den politiska styrgruppen gällande vad som ska prioriteras och i vilken takt 
förändringsarbetet ska bedrivas, enligt enkätundersökningen.  

                                                 
4 Flertalet av dem finns att hämta på www.sam.umea.se.  
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Ett påpekande som kan göras innan vi börjar beskriva enskilda delprojekt är att försöksytan 
egentligen består av Ersboda, Ersmark och Anumark. De sistnämnda områdena utgörs av 
mindre samhällen utanför tätorten, som vid projektets start 1998 ingick både i vårdcentralens 
upptagningsområde, i skolans rektorsområde och i socialtjänstens norra distrikt. Anumark har 
endast ett knappt hundratal invånare och i Ersmark bor drygt 1 500 personer. Förändrings-
arbetet har i realiteten pågått nästan enbart på Ersboda, trots att projektledarna vid flera till-
fällen försökt engagera Ersmarks- och Anumarksborna.  

 

Insatser och processer i delprojekten 
Med den breda ansats som SAM-projektet antagit kan det vara svårt att avgränsa delprojekt 
och att identifiera specifika insatser. När vi frågat om vilka insatser som gjorts i något del-
projekt har vi ibland, från lokala aktörer, fått svaret ”SAM – det är vi”, menandes att alla pro-
cesser med inslag av samverkan som syftar till att utveckla området är SAM och att det inte 
går att urskilja specifika SAM-aktiviteter. Trots detta har vi ändå försökt göra just det, med 
hjälp av samtal med centrala aktörer och projektledarnas dokumentation. 
 

Medborgarkontor 

Ett av de större och utåt mer synliga delprojekten inom SAM handlar om att tillskapa ett 
medborgarkontor för offentlig service till områdets invånare. Det i olika projektplaner ut-
talade syftet med en sådan gemensam inrättning skulle vara att förbättra medborgarnas möj-
ligheter till information och service i den egna stadsdelen. Dessutom kan ett sådant medbor-
garkontor utgöra en lokal mötesplats för befolkningen och därmed även verka för ökad demo-
krati, integration och jämlikhet. 
 
Ett flertal kommunala, landstingskommunala, statliga, ideella och även privata aktörer har 
visat intresse för att medverka, såsom försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget (i 
kombination med ett Familjecenter, se nedan), Umeå kommun (med information om bl a 
arbetsmarknads-, konsument- och kulturfrågor, handläggning av enklare socialtjänstärenden, 
utställningar från skola, turistbyrå m fl verksamheter), skatteförvaltningen, det allmännyttiga 
bostadsbolaget, lokala föreningar (för utställningar och eventuellt bemannad verksamhet) 
samt möjligen post och bank (beroende av lokalisering på området) (SAM-projektet 1999). 
 
I september 1998 anordnades ett seminarium om medborgarkontor där representanter från 
kommunen, landstinget, ett flertal statliga myndigheter (bland andra arbetsförmedling, försäk-
ringskassa och polismyndighet) samt nio olika lokala föreningar och organisationer medver-
kade. På mötet bildades en bred arbetsgrupp som sedan har sammanträtt vid flertal tillfällen.  
 
Idén om ett medborgarkontor kan dock sägas vara en vidareutveckling av ett sedan 1997 på-
börjat samarbete mellan skolans och socialtjänstens administrativa funktioner på området – 
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Ersboda medborgarservice. Det kan vara lämpligt att i det här sammanhanget redogöra något 
för denna verksamhet, även om den inte direkt hör till SAM-projektet.  
 
På initiativ av dåvarande respektive områdeschefer för skolan och socialtjänsten (sedermera 
två av SAMs projektledare) utredde Umeå kommun under 1996 frågan om att samorganisera 
de både organisationernas administrativa enheter. Detta ledde till att skolans och 
socialtjänstens lokala administrativa funktioner, såsom lönehantering, fakturahantering, 
reception och annat administrativt arbete, sedan 1 januari 1998 utfördes inom en gemensam 
serviceenhet under beteckningen Ersboda Medborgarservice. Syftet bakom denna samordning 
angavs vara att tillhandahålla en högre servicenivå gentemot medborgarna, ge ökade 
möjligheter för kompetensutveckling för personalen och även skapa effektivitetsvinster.  
 
Tyvärr uppstod relativt snart trångboddhet i Ersboda Medborgarservices lokaler och efter 
diverse ”turer” med olika lösningsförslag blev det till slut så att enheten splittrades. Den sam-
ordnade administrationen, med undantag för receptionen, flyttade i december 1999 till en an-
nan stadsdel samtidigt som två socialsekreterare, som tidigare haft sin arbetsplats på en 
högstadieskola, flyttade in. Numera utgör lokalen enbart områdeskontor för socialtjänstens 
individ- och familjeomsorg.  
 
Uppenbart är således att fysisk samlokalisering kräver ändamålsenliga och tillräckliga lokaler, 
och lokalfrågan har också varit en ”knäckfråga” för det tänkta medborgarkontoret på Ersboda. 
Lokalens placering på området är också väsentlig i sammanhanget. Flera av de aktörer som är 
tänkta att medverka har uttryckt att det är viktigt att ett medborgarkontor ligger centralt i om-
rådet och en del menar att deras intresse för medverkan är beroende av lokaliseringen (vilket 
inte direkt underlättar planeringen). Landstinget ser gärna en lokalisering i närheten av ett 
Familjecenter (se nedan). Men när arbetsgruppen för medborgarkontoret sökte besked från 
styrgruppen om vilken lokal man skulle utgå ifrån i sin planering, svarade styrgruppen med att 
innehållet i medborgarkontoret skulle utredas mer först – något av en moment 22-situation, 
alltså.  
 
Under de år som projektarbetet hållit på har en omfattande och invecklad ”lokaldans” med 
många turer pågått på Ersboda, där inte bara medborgarkontorets lokalisering varit inblandad 
utan andra verksamheter också, såsom bl a Familjecenter. Utredningar har gjorts, besked har 
lämnats och sedan återtagits. Lösningar som verkade tillfredsställande har fallit av projekt-
externa  orsaker. Tidvis har ingen aktör känt sig ansvarig för att driva beslutsprocessen vidare. 
Troligen har en hel del ”sunk costs” lagts ned i samband med detta, dvs resurser har gått åt för 
planering, projekteringar och t o m investeringar som sedan inte givit någon utdelning. 
 
På ett ganska tidigt stadium riktade man dock blicken åt det befintliga Folkets hus på Ersboda. 
Det är en centralt belägen lokal som främst bebos av lokala föreningar samt bibliotek. I skri-
vande stund är ännu inget formellt beslut fattat, och den fortsatta beredningen i ärendet har 
överförts från projektledarna i SAM till linjeorganisationen med bibliotekschefen i Umeå 
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kommun som huvudansvarig. I kulturnämnden har Medborgarkontoret på Ersboda framförts 
som ett prioriterat projekt. 
 
Så trots att det i projekt- och processbeskrivningar hela tiden betonas att det är innehållet i 
verksamheten som är det viktiga och inte att planera lokaler och personalfrågor, förefaller det 
vara just lokalfrågorna som stått i centrum. Förhoppningsvis kan dessa praktiska frågor lösas 
och fokus riktas mot samservice, närhet till befolkningen och demokrati. 
 

Familjecenter 

Tanken om ett familjecenter väcktes redan under 1996 i en arbetsgrupp med namnet ”Tidig 
upptäckt” (bestående av personal från socialtjänst, vårdcentral, skola samt BUP). Genom ett 
familjecenter ville man skapa en träffpunkt för personal som jobbar med barn och familjer, 
förstärka samverkan mellan dem och effektivisera resursutnyttjandet. För föräldrarna skulle 
det innebära att på ett enkelt och naturligt sätt få tillgång till handläggare från olika enheter, 
ensamföräldrar kunde lättare knyta vuxenkontakter etc. Familjecentret skulle vara inriktat mot 
förebyggande arbete och tidig upptäckt av utsatta barn. Det innebär att verksamheter såsom 
mödravård, barnavård, skola, barnomsorg, skolhälsovård, öppen förskola, fritidsgård, före-
ningsliv mm bör vara representerade.5  
 
Vid en ledarträff på området i mars 1998 formulerades direktiv för det fortsatta arbetet med 
samarbete kring barn och unga, där bildandet av ett familjecenter framhölls som önskvärt för 
att utveckla det förebyggande arbetet. En arbetsgrupp bildades därefter, som utvecklade en 
projektplan för Ersboda familjecentrum. Där skissas bl a vilka befintliga verksamheter de 
olika organisationerna (socialtjänst, vårdcentral och skola) skulle vilja förlägga till ett familje-
centrum och hur dessa skulle kunna utvecklas i samarbete med andra. I dokumentet precisera-
des också de olika enheternas personalbehov och lokalbehovet sammanställs (till drygt 400 
m2 – senare korrigerades detta till 600 m2). Projektplanen var klar sommaren 1998.  

 
Delprojektet familjecenter har hela tiden varit prioriterat av den politiska styrgruppen, men 
svårigheterna att finna och finansiera ändamålsenliga lokaler har hela tiden utgjort en stöte-
sten. Olika förslag till lokallösningar har utretts under årens lopp, men fallit av olika anled-
ningar. I december 1999 föreslog tekniska kontoret att både medborgarkontoret och familje-
center skulle flytta in i Ersboda Folkets hus, även om detta innebär att ”huset skulle [...] delvis 
få en annan karaktär än den nuvarande” (Persson 2000a). Styrgruppen ställde sig positiva till 
idén och det är denna lösning man jobbat vidare på sedan dess. Förslaget har däremot mött 
protester från de föreningar som upplever att deras verksamhet härigenom inskränks. Det är 
främst Ersboda Folkets Hus-förening som uppfattat sig som åsidosatt i sammanhanget, och 

                                                 
5 Under den senaste tioårsperioden har utvecklats ett nationellt intresse för samlokalisering av mödra- och 
barnhälsovård, öppen förskola samt individ- och familjeomsorg, under beteckningen familjecenter, 
familjecentral eller motsvarande. Idag finns sådan verksamhet på ett femtonal platser i landet. (Bak & 
Gunnarsson 2000) 
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lokala medier har återgett de olika synpunkter som framförts i frågan. I dagsläget förefaller 
dock detta motstånd ha försvunnit. 
 
Till skillnad från medborgarkontoret kräver ett familjecenter i Folkets Hus en avsevärd om-
byggnad av lokalerna till en beräknad kostnad av ca 1,5 miljoner. Därtill kommer kostnader 
för inredning, flytt och en initial samordningsfunktion, enligt ett utkast till ansökan om 
utvecklingsmedel från Landstingsstyrelsen och Kommunstyrelsen. Dessa resurser, av 
engångs- eller kontinuerlig karaktär, måste finansieras endera genom tilläggsanslag eller via 
verksamheternas ordinarie budgetar. Ett slutligt förslag till lokallösning och finansiering 
framställdes under sommaren 2000, med sikte på verksamhetsstart vid årsskiftet 00/01. Vid 
styrgruppens möte i augusti bordlades dock ärendet med motiveringen att Umeå kommuns 
ekonomiska situation är dålig, varför skolans och socialtjänstens förvaltningschefer inte ansåg 
sig ha möjlighet att driva ärendet vidare vid det tillfället, samt p g a ”opåvisade ekonomiska 
vinster av samverkan” (Lägesrapport SAM-projektet 2000 08 18). 
 
En nackdel med den föreslagna lokallösningen kan vara att inte hela den lokala organisationen 
från socialtjänsten och vårdcentralen kommer att rymmas där, vilket innebär att viss dubbel-
bemanning krävs. Den ideala idén insnävas således av fysiska och ekonomiska begränsningar. 
Samtidigt vore det förmodligen värdefullt, både för den fortsatta samverkansambitionen och 
för symbolvärdet i ett sådant beslut, att denna bland många aktörer väl förankrade och högt 
prioriterade vision kunde förverkligas.  
 

Samarbete kring barn och unga 

Samarbetet kring barn och ungdomar – vid sidan av Familjecenter – bedrivs längs ett flertal 
olika spår. Flera av de nuvarande aktiviteterna och samorganiserade verksamhetsformerna har 
ursprung från tiden före SAM. Dessa aktiviteter har sedermera lett till utvecklandet av ett 
ungdomsteam bestående av socialsekreterare, skolkurator, skolsköterska, speciallärare, ung-
domsgårdsassistenter samt kamratstödjare (elev). Teamet bildades och samlokaliserades under 
hösten 97/våren 98 i samband med att fritidsgården flyttade från Ersboda Folkets hus in i 
skolans lokaler. Samtidigt fick teamets två socialsekreterare sin arbetsplats på skolan. Teamet 
har fungerat väl, även sedan socialsekreterarna av interna organisatoriska skäl flyttade tillbaka 
till sina moderorganisationer i slutet av 1999. 
 
Genom ungdomsgårdens flytt till högstadieskolan skapades också möjligheter att samnyttja 
lokaler, utveckla nya aktiviteter och frigöra en del personalresurser från ungdomsgården för 
att jobba med riktade insatser till utsatta ungdomar (Projektbeskrivning angående 
ungdomsverksamhet på Ersboda 1999). Dessutom innebar det en viss budgetförstärkning i 
och med att ungdomsgården inte längre betalar någon hyra, men fick behålla den del av 
anslaget som tidigare avsåg att täcka hyreskostnaden. För fritidsledarna har det ökade 
samarbetet med skolan inneburit att man börjat jobba på delvis annorlunda sätt; från att ha 
bedrivet en öppen och allmänt inriktad ungdomsverksamhet till att genomföra riktade 
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gruppaktiviteter och t o m individinriktade insatser, såsom resurspedagogerna (nedan). Det är 
dock inte all berörd personal som varit odelat positiv till denna utveckling. 
 
Bildandet av ungdomsteamet ligger formellt sett före SAMs starttidpunkt och teamet ska 
således inte utvärderas av oss, men deras arbete har utmynnat i en del nya samorganiserade 
verksamheter och aktiviteter som bör omnämnas i sammanhanget. De har jobbat med att ta 
fram åtgärdskedjor (handlingsplaner kring skolk, snatteri, våld etc), en just-in-time-modell 
(handlingsplan som aktualiseras kring en enskild ungdom i en krissituation) samt utvecklat 
resursskolan och resurspedagogerna. De båda sistnämnda företeelserna beskrivs lite närmare 
nedan. Däremot har man inte hunnit jobba så mycket med idén om en resursbank, bestående 
av kontaktpersoner inom föreningar och företag på området som skulle vilja jobba med 
ungdomar. Planer på ett Ungdomens Hus, där resursskola, just-in-time-modellen, 
ungdomsteam m fl kan samlas, har inte heller förverkligats. 
 
Resurspedagogerna är fritidspedagoger som tagit sig an enskilda ungdomar med sociala pro-
blem – genom att ”neutralisera” en nyckelperson i ett ungdomsgäng kan bråk och oroligheter 
förebyggas. Denna verksamhet har beskrivits och följts upp i en rapport från socialtjänsten i 
2000 (Bergqvist 2000a). I denna rapport framgår att målgruppen för arbetet är ”pojkar i åldern 
13 till 20 år”, som ska ha behov av insatser från socialtjänsten och som själva har en vilja till 
förändring. Resurspedagogerna ”finns tillgängliga för de ungdomar som de tagit sig an dygnet 
runt alla dagar i veckan” (Bergqvist 2000a:4) och varje person kan samtidigt ta sig an fyra 
ungdomar. I den ovan nämnda rapporten redovisas bl a att de ungdomar som fram t o m 
november 1999 haft kontakt med en resurspedagog (14 personer) själva är nöjda med 
insatsen. De anser sig ha blivit mer skötsamma och att det går bättre för dem i skolan. 
Troligen har man kunnat undvika en del kostsamma institutionsplaceringar genom denna form 
av intensiv stöttning.  
 
Begreppet resursskola står för en gruppinsats riktad mot ungdomar i åldern 13 – 16 år med 
sociala problem, skolk eller svårigheter att följa skolarbetet. Resursskolan, som är lokaliserad 
i en lägenhet utanför skolan, har plats för sex ungdomar samtidigt. En förutsättning för att få 
börja är att andra åtgärder inom den vanliga skolan ska vara prövade. Inom resursskolan kan 
man dra ned lite på skolundervisningen för att ge utrymme för socialt umgänge. Man söker 
också stärka elevernas självkänsla och etablera en god kontakt med hemmet.  
 
Även resursskolan ska ses som ett alternativ till andra skolplaceringar eller institutions-
placering via socialtjänsten, och ger ungdomen en chans att vara kvar i sin invanda miljö un-
der mer anpassade förutsättningar. Målet är att de ska tillbaka till sin ordinarie klass och 
kunna få ut godkända betyg från grundskolan. Återflyttningen till den vanliga skolan ska ske 
successivt, bl a med hjälp av en övergångsverksamhet benämnd slussen. Slussen innebär att 
elever från olika klasser tillbringar en del av sin dag i ett eget rum i skolans lokaler. Slussen 
har inte ett bestämt antal platser, utan kan även användas för elever som inte får plats i resurs-
skolan. 
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Inom detta tema – samarbete kring barn och unga – kan även nämnas det arbete som bedrivs 
inom skolorna på Ersboda som handlar om språk, kommunikation och social kompetens. Del-
projektet språk syftar till att systematiskt arbeta med barns och ungdomars språkutveckling 
och stärka deras möjligheter att klara skolarbetet. Kommunikationsprojektet handlar om att 
utveckla inslagen av drama, teater, film m fl uttrycksformer inom förskola, skola och på fritid-
en. Social kompetens handlar om uppförande, normer och värderingar som stärker 
barns/ungdomars möjligheter att fungera i samhället. I samband med detta har all skolpersonal 
erbjudits utbildningen ”Ersboda etik”, som handlar om etik, värderingar och förhållningssätt 
och hur detta kan integreras i arbetet med elevgrupperna. 
 

IT-samhälle för alla 

Den informationsteknologiska infrastrukturen på Ersboda är förhållandevis väl utbyggd, då 
bostadsföretag och bostadsrättsföreningar på området har satsat på nätverk för datorkommu-
nikation. Här finns också sedan 1997 en lokal IT-förening, som SAM har knutit till sig för att 
utveckla sin vision om ”ett IT-samhälle för alla”. Man betraktar härvidlag informations-
teknologin som ett medel att främja områdets utveckling, skapa delaktighet bland de boende 
och stärka den lokala demokratin.  
 
Delprojektet ”Ett IT-samhälle för alla” är formulerat och drivet av SAM-ledningen och IT-
föreningen tillsammans. En gemensam projektplan utformades i januari 1998, där olika akti-
viteter planerades: seminarier och datautbildning, utbyggd infrastruktur, satsningar på arbets-
lösa och IT, bygga upp s k informationskiosker och ett IT-baserat medborgarkontor, etablera 
internetcaféer mm. Syftet med planen var bl a att få finansiering för en samordnare för dessa 
delprojekt. Flera aktörer visade inledningsvis intresse för att medverka, men de flesta till-
tänkta finansiärer drog sig ur projektet. SAM-ledningen och IT-föreningen sökte även medel 
från KK-stiftelsen, som inte beviljades. Slutligen beslutade dock Umeå kommun att finansiera 
en  projektledare på 50% från augusti 1998 till juni 1999. Ordföranden för Ersbodas IT-före-
ning fick uppdraget som samordnare/projektledare. 
 
Under IT-projektledarens projektperiod arbetade denne med olika aktiviteter i enlighet med 
planen. Framgången har dock varierat i de olika delprocesserna.6 En central process, som äg-
nats mycket tid och uppmärksamhet, har varit att tillskapa ett slags ”virtuellt medborgar-
kontor” som kan nås från datorer i hemmet, på arbetsplatsen eller från publika datorer (som t 
ex står på ett ”fysiskt” medborgarkontor, se ovan). På detta ”kontor” (i realiteten en utbyggd 
hemsida med olika länkar) skulle ett samlat informationsutbud från olika offentliga organisa-
tioner kunna presenteras. Som grund för att arbeta med en sådan organisationsövergripande 
informations-site presenterade IT-projektledaren en modell för gemensam dokumenthantering 
på internet.  
 
                                                 
6 Arbetet finns beskrivet i Abrahamsson (1999a). 
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Arbetet med det virtuella medborgarkontoret fortskred under en tid, men efter diverse diskus-
sioner i arbetsgrupper med deltagare från olika offentliga organisationer kom man fram till att 
ett sådant databaserat informationssystem förmodligen inte var möjligt att skapa ”utan ett 
omfattande utvecklingsarbete under lång tid och sannolikt stora kostnader” (Abrahamsson 
1999a:11) – varför projektet avbröts. Projektledarna konstaterar i en rapport att ”det som i 
projektet är tänkt som bl a ett ’demokratinav’ för befolkningen, samservice- eller medborgar-
kontoret, har ännu inte realiserats vare sig i IT-baserad eller bemannad form.” (Abrahamsson 
& Persson 2000:5). 
 
Tanken att nyttja IT som arbetslöshetsbekämpning har inte kunnat realiseras bl a på grund av 
bristande tillgång till datorer för den aktuella målgruppen. Planerna på att genomföra en kart-
läggning av områdets IT-resurser kunde inte heller förverkligas - trots att en person hade be-
viljats sysselsättningsmedel av Umeå kommun - eftersom den tilltänkte personen blev sjuk-
skriven.  
 
Andra ansatser inom ramen för IT-projektet har handlat bl a om att upprätta gemensamma 
journaler mellan kommun och landsting, vilket dock har skjutits på framtiden. Andra insatser 
som inte genomförts fullt ut är utvecklad bassjukvård genom telemedicin, där diskussionerna 
åtminstone för en period avbröts när landstinget beslutade att driva den försöksverksamheten 
på ett annat primärvårdsområde7; anordna en lokal IT-mässa, vilket områdets företag dock 
visade sig inte vara så intresserade av; etablera IT-supportföretag inom ramen för EGEF (se 
nedan); uppbyggnad av s k ”informationskiosker” för att ge hela befolkningen tillgång till 
dator, men Telia avbröt här det påbörjade samarbetet; samt anordna utbildningsaktiviteter, 
vilket inte var möjligt att förverkliga i SAM-projektets regi (däremot har studieförbund och 
föreningar i viss utsträckning anordnat datakurser).  
 
Inrättande av internetcaféer, främst för ungdomar, framhölls också som ett prioriterat område. 
Projektledaren utformade i augusti 1998 ett måldokument för IT-caféer på Ersboda och man 
satte upp det konkreta målet att ”åtminstone ett IT-café ska vara igång på Ersboda under året” 
(Abrahamsson 1999a:14). Så skedde också, dock inte i SAM-projektets direkta regi. Här före-
faller det som andra lokala aktörer har drivit frågan utan direkt samarbete med SAM eller 
projektledaren, samtidigt som IT-projektledarens arbete troligen banat väg för kommunens 
beslut. 
 
Den breda ansatsen i hela  IT-projektet på Ersboda följer av den övergripande ambitionen att 
nyttja informationsteknologins utveckling för att främja folkhälsa, demokrati och integration i 
vid bemärkelse. Det kan dock vara svårt att förankra ”mindre traditionella” förändringsan-
satser i befintliga organisationsstrukturer och beslutsprocesser. En del finansiellt stöd har 
erhållits för arbetet, som framgick ovan, men en del initiativ har stupat på grund av bristande 
ekonomiska resurser. Ett synligt resultat av projektarbetet är dock bl a en hemsida för SAM, 

                                                 
7 Under våren 2000 har diskussionerna kring detta återupptagits mellan landstinget och Umeå kommun. 
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en portal för elektronisk handel för Ersboda-företagare samt en IT-testgrupp bland befolk-
ningen (se även under ”Brukarmedverkan/Medborgarperspektiv”). 
 

Nätverk, kooperativt företagande och samarbete med det lokala närings- och föreningslivet 

Flera processer och aktiviteter inom SAM-projektet är riktade mot arbetslösa inom området, 
som ett led i det förebyggande och integrerande arbetet. Arbetet inleddes med en kartläggning 
och behovsinventering genom intervjuer och samtal med befolkningen. Bl a har man genom-
fört intervjuer med arton Ersbodabor med invandrarbakgrund och träffat det befintliga kvin-
nonätverket på området. Denna kartläggning visade på behovet av att utveckla lokala verk-
samheter för att öka bidragsberoende personers möjligheter att helt eller delvis försörja sig 
själva.  
 
Två huvudspår har vidareutvecklats ur detta, dels kvinnonätverket och aktiviteter inom ramen 
för detta, dels start av ett kooperativt gemenskapsföretag. Båda processerna ska bygga på ett 
”multikulturellt mångfaldsperspektiv” (Tapia & Abrahamsson 1999:5) och de stöttades under 
1998 och fram till september 1999 av en halvtidsanställd projektledare. 
 
Inom ramen för kvinnonätverket har många olika idéer diskuterats och en del förverkligats. 
En idé som har konkretiserats är det gemensamma skapandet av en multikulturell kokbok. 
Maträtterna i kokboken presenterades på en internationell matfest i november 1998, och 
recepten har så småningom publicerats i både pappersversion och virtuellt (det sistnämnda i 
samarbete med IT-föreningen). Senare har man har fått möjlighet att nyttja en skollokal för 
gemensamma aktiviteter såsom slöjd och matlagning, och ytterligare matfester har anordnats. 
 
Ambitionen att stimulera arbetslösa på området att starta verksamheter som gör det möjligt för 
dem att helt eller delvis försörja sig själva har drivits inom ramen för Ersboda Gemenskaps-
företag (EGEF). Initialt framkom en rad verksamhetsidéer, såsom fårskötsel, caféverksamhet, 
närradio, områdestidning, syateljé, saluhall, äldreboende för invandrare mm. Många olika 
kontakter har tagits med studieförbund och föreningar och med olika myndigheter, i syfte att 
få information och stöd för att förverkliga gemenskapsföretaget. En erfarenhet deltagarna i 
EGEF-projektet fått göra är att berörda myndigheter gärna kan uttala sig positivt till projektet 
i allmänhet – men när det kommer till handling, t ex för att omvandla socialbidrag till löne-
medel inom det kooperativa företaget, blir det genast svårare. Från SAMs sida upplever man 
att visionen om ett gemenskapsföretag har bromsats genom ”ett otal delvis ogenomträngliga 
regler och normer” (Persson, Berglund & Abrahamsson 1999:8).  
 
Ett annat hinder har varit deltagarnas skiftande bakgrund, språk och intressen. Man har dock 
lyckats samarbeta på ett konkret sätt och bildade i mars 1999 en interimsstyrelse för EGEF. 
Deltagarna har också utarbetat projektplaner, budgetar och ansökningar om projektmedel 
(som avslogs). 
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Processen kring EGEF, som den beskrivs i projektledarens rapport från 1999 karakteriseras 
snarast av flera små steg framåt – och nästan lika många tillbaka. Initiativ har tagits och initi-
ativ har runnit ut i sanden. Ännu har inte några affärsidéer kunnat förverkligas inom EGEF, 
men de hittillsvarande gemensamma ansträngningarna med stor delaktighet från de berörda 
personerna kan ändå betraktas som värdefullt. Arbetslösa har jobbat tillsammans mot ett 
gemensamt mål, skaffat sig kunskaper och i flera fall haft möjlighet att kunnat prova på olika 
arbeten och verksamheter. Dessutom har ansträngningarna avknoppats i en del andra aktivi-
teter, såsom dagverksamhet för äldre invandrare på området. Förmodligen finns det också en 
del besvikelse bland de boende som satsat tid och engagemang i gemenskapsföretaget. I 
dagsläget arbetar man med att ta fram en ny version av projektansökan, denna gång med bi-
stånd från ABF och kommunens arbetsmarknadsavdelning. 
 
I det här sammanhanget kan även omnämnas SAM-projektets ambition att involvera Ersboda-
företagen i arbetet med att utveckla områdets service och främja en positiv utveckling av Ers-
boda. Denna inriktning är även knuten till IT-projektet och handlade initialt om att kartlägga 
företagens IT-resurser och framtida behov på datasidan. Därefter sökte man kontakt med 
företagen, genom informationsmöten och enkätutskick, men det visade sig svårt att engagera 
företagen på detta sätt. Egentligen hade man velat arbeta med personliga kontakter, men det 
var inte möjligt att förverkliga p g a tidsbrist hos projektledarna. Efter 1998 har denna inrikt-
ning i SAMs utvecklingsarbete inte ägnats så stor uppmärksamhet. (Abrahamsson 1999b) 
 
Samarbetet med föreningslivet på området förefaller däremot ha fungerat mycket väl. Flera av 
de utvecklingsområden som presenteras i denna sammanställning involverar samarbete med 
bl a PRO, IT-föreningen, Slöjdföreningen, Somaliska kvinnoföreningen, Ersboda Sportklubb 
m fl. Samarbetet med det lokala föreningslivet betonas också i styr- och ledningsgruppsen-
käten. SAMs ambition har även varit att stärka föreningarnas samarbete med varandra, vilket 
har resulterat i gemensamma teaterprojekt, kvinnogrupper, samarbete kring den årliga ”Ers-
boda-dagen” (som en av föreningarna tidigare anordnade själva) och andra aktiviteter. Revir-
tänkandet mellan föreningarna har minskat avsevärt, menar man från projektledarnas sida. 
 
Bassjukvård 

Utvecklingen av bassjukvården är ett prioriterat område i Ersboda. Enligt de intentioner som 
kommer till uttryck i handlingsplaner och andra dokument inriktas verksamheten ”mot de 
kliniker som befolkningen utnyttjar mest”, dvs barn-, medicin- och psykiatriklinikerna. 
Utveckling av decentraliserad laboratorieverksamhet inom klinisk kemi fanns också på 
önskelistan (Persson 2000b). I praktiken har ambitionerna att utveckla bassjukvården på Ers-
boda utvecklats efter två linjer: dels har specialistmedverkan på vårdcentralen utvecklats 
genom att en barnläkare och i viss mån även en psykiatrikonsult arbetar viss tid på 
vårdcentralen, dels har vårdcentralens egna läkare förlagt en del av sin arbetstid på 
kommunens särskilda boenden. Något utvidgat samarbete med medicinkliniken kom inte till 
stånd eftersom volymen patienter från Ersboda bedömdes vara för liten för att utveckla 
bassjukvården på detta område. Man bedömde också, både från vårdcentralens och från 
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sjukhusledningens sida, att en decentralisering av laboratorieverksamheten skulle bli alltför 
svår och kostsam att genomföra. 
 
Delprojektet angående barnläkarmedverkan startade 1999 som resultatet av en överenskom-
melse mellan barn- och ungdomskliniken vid Norrlands Universitetssjukhus och Ersboda 
vårdcentral. Syftet (som det formulerades i den skriftliga överenskommelsen mellan Ersboda 
vårdcentral och Barn- och ungdomskliniken 1998 10 18) var att minska vårdkonsumtionen för 
åldersgruppen 0-20 år på NUS, att förändra andelen besök mellan vårdnivåer så att ålders-
gruppen tillförsäkrades en ökad andel länsdelssjukvård via vårdcentralen, öka utrymmet för 
högspecialiserad vård och att utveckla en gemensam bas för forskning, utveckling och kom-
petensutveckling. Dessutom hoppades man att befolkningens tillfredsställelse med vården 
skulle öka och att kostnadseffektiviteten skulle förbättras.  
 
Enligt den projektplan som utformats avsåg man att barnläkaren skulle placeras på vård-
centralen ca 12 timmar fördelat på: 3 tim BVC som tidigare8, 7-8 tim mottagningstid, 1-2 tim 
konferenstid med vårdcentralens läkare. Tanken var också att läkarstuderande skulle kunna 
delta. Antalet patientbesök hos barnläkaren uppskattades till ca 400 per år. Patientgruppen 
skulle vara dels barn som vårdcentralens läkare efter ett enkelt remissförfarande föreslog, dels 
barn som barnläkaren själv bokade via skolhälsovården, samt barn som besökt sjukhusklini-
ken och behövde uppföljning på vårdcentralen. Den nya samverkansformen skulle ta sikte på 
de stora diagnosgrupperna och den skulle vad gäller barnläkarens lön finansieras av Barn- och 
ungdomskliniken. För att samverkan inte skulle bli ensidig markerades i överenskommelsen 
att ”vårdcentralens läkare i någon form deltar i barnklinikens arbete”. Efter delförsökets slut i 
januari 2000 räknade man med att samverkansformen skulle övergå i reguljär verksamhet. 
 
När delprojektet startade i januari 1999 hade barnläkare mottagning 2 halvdagar per vecka på 
vårdcentralen. Till en början hade man svårt att fylla alla mottagningstider, framför allt visade 
det sig trögt att få barnklinikens läkare att lämna över patienter för uppföljning på vårdcen-
tralen. Efter ett par månader hade verksamheten dock fått en tydlig struktur. Merparten av 
patienterna hänvisades från distriktsläkarna eller mottagningssköterskorna eller hade inbokats  
på eget initiativ av barnläkaren. Uppföljningsfallen från kliniken var fortfarande en mindre 
del. Det förekom även ”spontanremisser” genom att barnläkaren tillfrågades när patienten 
besökte sin distriktsläkare. De diagnosgrupper det gällde uppvisade ett brett spektrum: 
astma/allergi, magbesvär, ont i huvudet, yrsel, sängvätning, inåtfötthet, tillväxtrubbningar etc. 
Delprojektet pågick fram till sommaren 2000 och befinner sig nu i en fas då det ska växlas in i 
den reguljära verksamheten. 
 
När delprojektet beträffande barnläkarmedverkan planerades fördes också diskussioner om en 
liknande försöksverksamhet vad gäller psykiatrimedverkan. Ersboda hade som en av de första 

                                                 
8 Barnläkaren i fråga, som även är skolläkare på området, har sedan Ersboda vårdcentral öppnade deltagit i BVC-
verksamheten. 
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vårdcentralerna inom Umeå sjukvård sedan tidigare en specialistkonsult från psykiatrin. Med 
tanke på att det också sedan flera år tillbaka fanns ett antal boenden för psykiskt funktions-
hindrade inom området ville man utveckla samarbetet med psykiatrin. Dessa ambitioner gick 
emellertid inte att förverkliga p g a resursbrist och osäkerhet om vad den inre omstrukturering 
som psykiatriska kliniken genomgick skulle leda till. 
 
Psykiatriska kliniken var under 1999 mitt i en förändringsprocess till följd av en kraftig 
minskning av slutenvårdsplatserna året dessförinnan. Det gjordes en omfördelning av 
insatserna mot mer öppenvård i olika former. Det rehabiliteringsteam som utvecklats vid 
psykiatriska kliniken och som består av tjugo personer, har för närvarande ansvar för ca 400 
patienter i öppenvård, boende inom Umeå Sjukvårds upptagningsområde. Vid sidan om de 
insatser som rehabiliteringsteamet gör för Ersbodapatienterna var det samarbete som gick att 
få till stånd i princip en fortsättning på den försöksverksamhet som innebar att Ersboda 
vårdcentral fick besök av en psykiatrikonsult 1 ½ timme varannan vecka. Skillnaden jämfört 
med barnläkarprojektet är att denne inte främst ger behandling, utan hjälper distriktsläkarna i 
bedömningen av patienten. Psykiatrikern kan dock även träffa enskilda patienter ibland. 
 
Detta samarbete är således väl inarbetat och fungerar utan större problem. De problem som 
finns beträffande psykiskt funktionshindrades omhändertagande knyts i hög grad till det fak-
tum att primärvårdens roll inte tydliggjorts i en situation då slutenvårdens volym minskar och 
kommunens åtaganden expanderar. Som exempel på detta kan nämnas att kommunen under 
senare delen av 1998 fördubblade antalet boenden  för patienter med psykiska problem vilket 
innebar att kraven på distriktssköterskeinsatser (men även läkarinsatser) från vårdcentralens 
sida ökade väsentligt. Primärvården upplever att man blir  åsidosatt i diskussionerna mellan 
psykiatrin och kommunen när sådana förändringar planeras. Konsekvensen blir att 
vårdcentralens läkare och sjuksköterskor inte får tillräcklig information när patienter skrivs in 
och ut och inte kan medverka i uppföljningar av behandling och medicinering. Man efterlyser 
också ett tätare samarbete med rehabiliteringsteamet eftersom det finns ett behov av en 
preliminärkontakt vid utskrivning från slutenvården. Således finns det fortfarande ett avsevärt 
behov av förstärkt bassjukvård kring psykiskt funktionshindrade på området. 
 
Delprojektet läkarförsörjning i särskilda boenden startade i januari 1999. En läkare från vård-
centralen medverkar sedan dess två timmar per vecka vid särskilt boende (servicehus) för 
äldre respektive särskilt boende för funktionshindrade. Båda dessa förändrade rutiner uppges 
fungera väl.  
 
Bakgrunden till läkarmedverkan på servicehuset var att samarbetet mellan vårdcentralen och 
servicehuset upplevdes som ryckigt och ostrukturerat. Det var svårt för doktorerna på vård-
centralen att komma ifrån när personal från servicehuset ringde och ville ha hembesök, nya 
recept och annat. Därför bestämde man att avsätta en särskild tid varje vecka då läkaren 
besökte servicehuset. Den ansvariga sjuksköterskan har då föreberett en lista över de patienter 
man tillsammans behöver diskutera eller som doktorn ska besöka. Det kan gälla ett flertal 
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åkommor från eksem till hjärtsvikt. Samverkansmodellen bedöms ha medfört att det blivit 
färre akutbesök på vårdcentralen och förmodligen färre besök på sjukhusets akutmottagning. 
Bassjukvården har breddats i den meningen att distriktsläkaren klarar ett bredare spektrum av 
åkommor (justering av mediciner, hjärtsvikt), men också att sjuksköterska klarar fler problem 
själv genom den kunskapsöverföring som samarbetet med doktorn inrymmer.  
 
När det gäller läkarmedverkan i särskilda boenden för funktionshindrade är bakgrunden föl-
jande. Enligt en inventering som gjordes före projektstarten fanns ca 120 personer som på ett 
eller annat sätt hade insatser från kommunens handikappomsorg. Kommunen har, på samma 
sätt som när det gäller äldre i särskilt boende, ansvar för den vård och de medicinska insatser 
(upp t.o.m. sjuksköterskenivå) som brukarna kan tänkas behöva, medan landstinget har ansvar 
för att läkarinsatserna kommer till stånd. För funktionshindrade barn ges läkarinsatserna till 
stor del via barnhabiliteringen, en basenhet inom Handikappförvaltningen som köper 
läkarinsatser från NUS. För vuxna funktionshindrade finns dock ingen vuxenhabilitering 
vilket innebär att denna grupp i likhet med andra måste vända sig till vårdcentral eller 
slutenvård. Ända sedan kommunaliseringen av omsorgerna 1995 har primärvården haft detta 
ansvar, men den konsultläkare som finns vid landstingets handikappförvaltning har delvis 
tillgodosett denna gruppens läkarkontakt som en övergångslösning.  
 
Från och med 1 juli 1999 bestämdes att Ersboda vårdcentral fullt ut skulle överta detta ansvar 
för ett särskilt boende. Förhoppningen var att vårdcentralen skulle få extra resurser för detta, 
men efter diskussioner med primärvårdsledningen visade det sig att detta inte lät sig göras. 
Mot denna bakgrund framstår läkarinsatser för funktionshindrade som ett angeläget problem 
att lösa. På liknande sätt som i fallet med läkarinsatser för äldre i särskilda boenden har en av 
vårdcentralens läkare avsatt 2 timmar varannan vecka för att möta funktionshindrade. Erfa-
renheterna av denna modell visar att brukarna och personal på det aktuella boendet upplever 
det betydligt tryggare att ha en läkare som kommer regelbundet. Detta är särskilt viktigt efter-
som målgruppen ifråga har omfattande hjälpbehov. För att komma till rätta med dessa behov 
krävs ingående kunskap om funktionshindrets karaktär, hur funktionshinder och sjukdoms-
besvär samspelar och konsekvenserna för individen av detta.  
  
Samverkan kring rehabilitering av yrkesverksamma 

Samverkan mellan Ersboda vårdcentral, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och social-
tjänsten i Umeå vad gäller rehabilitering av långvarigt sjuka och arbetslösa har pågått i ca tio 
års tid. Vid mitten av 1990-talet infördes vid vårdcentralen regelbundna rehabträffar där indi-
viduella ärenden togs upp till diskussion och där de ovannämnda aktörerna medverkade. Med 
inspiration i den s k Samverkanspropositionen (Prop. 1996/97:63) ville man ge detta sam-
arbete en fastare struktur och antog därför en handlingsplan för hur man skulle arbeta fram-
gent. Målgruppen preciserades till ”sjukskrivna bosatta på Ersboda eller aktuella vid Ersboda 
vårdcentral där sjukskrivningstiden riskerar att övergå i långtidssjukskrivning med undantag 
för gravida och personer med allvarlig sjukdom. Arbetslösa och bidragsberoende som är i 
behov av stödåtgärder från flera rehabaktörer”. Syftet är bl a att åstadkomma gemensamma 
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övergripande mål mellan myndigheterna, att bilda ett rehabteam dit remiss kan sändas för 
målgruppen, att samordna handläggningen mellan rehabaktörerna och att utveckla en samord-
nad handläggningsmodell och höja kompetensen  på varandras områden. 
 
I det rehabteam som numera samverkar kring rehabilitering av personer i yrkesverksam ålder 
på Ersboda ingår socialsekreterare, kurator vid vårdcentralen, kontaktperson på arbetsförmed-
lingen (arbetsvägledare), tjänsteman från AMI samt handläggare på försäkringskassan. Ut-
gångspunkten är att rehabteamet ska ta vid när den enskilde handläggaren ser sina resurser 
som uttömda i ett enskilt fall. Handläggaren kan då ta upp fallet som ett rådgivningsärende, 
dvs man diskuterar det gemensamt i gruppen och lämnar ett svar utifrån gruppens samlade 
erfarenhet. Om ärendet kräver ytterligare insatser kan det, efter ett remissförfarande, bli ett s k 
utredningsärende. Det innebär att rehabteamet träffar klienten för en gemensam kartläggning 
och att en handlingsplan upprättas.   
 
Sedan september 1999 arbetar rehabteamet tillsammans (i gemensam lokal) varje fredag och 
tar då emot sökanden. Från och med januari 2000 finns tid även avsatt varje tisdag eftermid-
dag, som ägnas åt uppföljning och dokumentation.  
 
Ett halvår efter starten hade samverkansgruppen haft kontakt med ett femtiotal ärenden, före-
trädesvis sådana som krävde medverkan från mer än två samverkanspartners. I samband med 
en gruppintervju med teammedlemmarna i juni 2000 framkom att samverkan utvecklats i den 
meningen att man har fått ett gemensamt språk, mer realistiska förväntningar på och ökad 
respekt för varandra. Man framhåller också ökad kunskap om respektive myndighets förut-
sättningar och villkor och att detta gör det möjligt att tänja på de regler som finns utan att gå 
för långt. Den ökade kvaliteten i de mer komplicerade rehabiliteringsärendena har uppnåtts 
utan ökade resursinsatser. 
 
Samarbete kring funktionshindrade  

Samverkansprojekt kring funktionshindrade sker på två områden (förutom läkarmedverkan i 
särskilda boenden, som diskuterades tidigare). Det ena handlar om att finna smidiga former 
för delegering av arbetsuppgifter från distriktssköterskor till personliga assistenter och 
boendehandledare. Och det andra gäller att utveckla samarbetet mellan de olika paramedi-
cinska yrkesutövarna  när det gäller habilitering och vård/omsorg om gruppen funktionshind-
rade.  
 
I delegeringsprojektet är bakgrunden följande: På Ersboda finns en förhållandevis hög andel 
personer under 65 år som har behov av särskilda insatser. Ett femtiotal psykiskt eller fysiskt 
funktionshindrade bor i olika sorters särskilda boenden och ytterligare ett fyrtiotal har hem-
tjänst i ordinärt boende, ofta i kombination med personliga assistenter. Många av de person-
liga assistenter som arbetar med funktionshindrade saknar sjukvårdsutbildning, vilket innebär 
vissa svårigheter om den funktionshindrade i sin vardag behöver endera sjukvårdande insatser 
eller hjälpmedel som för ett korrekt handhavande kräver viss utbildning. Sjuksköterskan eller 
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arbetsterapeuten/sjukgymnasten måste förvissa sig om att den som åtar sig uppgiften också 
kan utföra den på ett betryggande sätt. Från sjuksköterskornas sida önskar man att rekryte-
ringen tog hänsyn till att vissa sjukvårdskunskaper krävs. Sett från kommunens synvinkel 
måste dock även andra hänsyn tas, inte minst den funktionshindrades egna önskemål om vem 
som är den lämpligaste kandidaten. Vidare är det för kommunen fördelaktigt om de flesta av 
de personer som finns runt en brukare har delegering, eftersom man annars kan behöva kalla 
in personal på övertid för att utföra de delegerande uppgifterna. För sjuksköterskorna blir det 
däremot svårare att hinna med att följa upp delegeringarna ju fler som är inblandade. 
 
I skärningspunkten mellan den medicinska kulturen, som betonar vård- och behandlings-
aspekterna och den omsorgsinriktade kulturen, där de personliga assistenterna och inte minst 
brukaren intar en central ställning, uppstår alltså en del problem. Inom detta delprojekt bilda-
des en arbetsgrupp med handläggare från socialtjänstens handikappomsorg och sjuksköterskor 
respektive arbetsterapeut från vårdcentralen. Syftet med deras arbete var att utveckla bättre 
fungerande rutiner kring delegeringar och uppföljningar. På den kommunala sidan har detta 
lett till att den medicinskt ansvariga sjuksköterskan formulerat riktlinjer för delegeringarna 
och projektet är nu i en fas då dessa nya riktlinjer tillämpas. I övrigt har inte några egentliga 
förändringar vidtagits, som kan påverka den ovan beskrivna problematiken.  
 
I det paramedicinska delprojektet handlar samverkan om habilitering/rehabilitering av funk-
tionshindrade. Området är ett fält där osedvanligt många huvudmän förväntas samarbeta. 
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter från vårdcentralen, kommunens särskilda boenden, 
landstingets råd- och stödverksamhet, slutenvården, skolan m fl kan bli involverade. Dessa 
måste klara vilka uppgifts- och ansvarsgränser som föreligger, vilket kompliceras av att vård 
och behandling inte alltid kan särskiljas från habilitering. I den arbetsgrupp som ägnat sitt 
intresse åt denna problematik har man kartlagt ett antal typfall för att visa på komplexiteten i 
denna samverkan. Bland annat är det landstinget som har det formella hälso- och sjukvårds-
ansvaret i korttidsboenden för yngre – för äldres korttidsboende gäller att det är kommunen 
som har ansvaret. Men bortsett ifrån att de olika habiliteringsaktörerna fått ökad information 
om varandras arbetsvillkor, har delprojektet inte manifesterat sig i några förändrade rutiner – 
därtill är de existerande organisationsgränserna och formella regelverken alltför grundmurade. 
 

Brukarmedverkan/medborgarperspektiv 

En genomgående grundtanke i SAM-projektet är att aktivera medborgarna i områdets utveck-
ling och för sin egen hälsa och välbefinnande. Därför har relativt mycket tid lagts ned, i syn-
nerhet under det första projektåret, på att inhämta befolkningens synpunkter och önskemål om 
utveckling av samhällslivet på Ersboda. Projektledarna har deltagit i föräldramöten på områ-
dets skolor och på andra möten med medborgarna. I mars 1998 genomfördes en enkätunder-
sökning bland brukare inom socialtjänsten, vårdcentralen samt för – och grundskolan. Av 
totalt utdelade 900 enkäter besvarades knappt hälften (med högst svarsfrekvens på vård-
centralen). Enkätresultaten (SAM-projektet 1998) har använts för att bygga vidare på vissa 
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utvecklingsområden i SAMs projektbeskrivning. Bl a uppfattade projektledarna att tanken på 
ett medborgarkontor fick starkt stöd bland respondenterna. 
 
Vidare genomfördes intervjuer med arton Ersbodabor med invandrarbakgrund under maj – 
augusti 1998. Samtalen rörde sig kring områdets för- och nackdelar och synen på sin och 
familjens framtid (Tapia 1998). Resultaten har använts bl a för utveckling av området såsom 
mötesplatser, sysselsättning, service mm (se det tidigare avsnittet om nätverk och kooperativt 
företagande). 
 
SAMs projektledare har också försökt engagera befolkningen genom olika aktiviteter såsom 
idélådor, SAM-kort, framtidsbilder m m. På SAM-korten, som delades ut i brevlådorna, 
kunde de boende lämna synpunkter och föreslå förbättringar på området och skicka in till 
SAM. Under 1998 och 1999 delades ett löpande informationsblad ut till de boende vid 
sammanlagt sju tillfällen, däremot inte några under 2000. Arbetet med framtidsbilder riktade 
sig dels mot skolungdomar, dels mot vuxna (via föreningslivet). Det gick ut på att låta 
befolkningen ta del av fyra skisserade framtidsscenarios för området, som man skulle välja 
mellan, alternativt konstruera en egen. Denna aktivitet fick dock rätt låg respons från 
befolkningen (totalt fick man 76 svar, de flesta från skolelever).  
 
Erfarenheterna från dessa försök att engagera befolkningen har lett till att man börjat söka sig 
andra vägar; i stället för ytliga kontakter med många söker man fördjupade kontakter med 
mindre grupper. En referensgrupp för SAM-projektet har etablerats, som träffades vid ett 
antal tillfällen under 1999. Referenspersonerna, drygt ett tjugotal, framkom genom en för-
frågan till 200 st slumpvis utvalda Ersboda- och Ersmarksbor. Vid den första samlingen var 
uppslutningen god, och i fokus för diskussionerna var i synnerhet den lokala mediebilden av 
Ersboda-området. Dessutom framfördes önskemål om gemensamma mötesplatser och om 
satsningar på områdets barn och ungdomar. Vid de senare träffarna glesnade besöksskaran 
successivt och efter den fjärde träffen, då tre personer ur referensgruppen infann sig, upphörde 
denna form av brukarmedverkan i SAM. 
 
Vidare har en speciell IT-testgrupp etablerats, som engagerade tjugofyra personer (bland 600 
tillfrågade i åldrar från 13 år och uppåt). Syftet var att låta dessa ”testa” kommunens och 
landstingets hemsidor och lämna sina synpunkter på detta. På grund av bristande intresse från 
förvaltningarnas sida att konstruera lämpliga testuppgifter, har detta försök avbrutits efter två 
sammankomster, till viss besvikelse för gruppmedlemmarna. 
 
Befolkningens medverkan i försöksverksamheten har dock framför allt bedrivits genom de 
lokala föreningar som varit aktiva i specifika delprojekt, såsom Ersboda Gemenskapsföretag 
och IT-projektet, och föreningarnas samarbete kring olika aktiviteter och mötesplatser på Ers-
boda (se avsnittet Nätverk, kooperativt företagande och samarbete med det lokala närings- 
och föreningslivet).  
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Projektledarna upplever att det har varit rätt svårt, även på ett område som Ersboda med ung 
och aktiv befolkning, att engagera människor till allmänna diskussioner om området och om-
rådets utveckling. När det däremot gäller specifika frågor som upplevs viktiga för enskilda 
individer, såsom tillgången till skollokaler, mediers skildringar av området eller den egna för-
sörjningen, kan engagemanget bli stort. Befolkningsmedverkan underlättas då av befintliga 
intresseorganisationer som kan kanalisera olika befolkningsgruppers ståndpunkter och behov. 
 
Ett annat problem är att demokratisträvanden, som kräver tid och resurser, kan komma i kon-
flikt med krav att visa upp snabba resultat, påpekar projektledarna (Abrahamsson och Persson 
2000:25). Denna problematik är naturligtvis inte specifik för Ersboda. 
 
Övrigt 

Det är rätt naturligt när man jobbar med en bred och successiv utvecklingsansats att många 
olika idéer dyker upp, vissa faller ganska snabbt, andra fångas upp och några utvecklas mer 
ingående än andra. I den gjorda genomgången beskrivs de delprocesser som framstår som mer 
tydliga och bearbetade, men under de år försöksverksamheten har pågått har även flera andra 
aktiviteter startats och initiativ tagits, som inte alltid gjort så stort avtryck.  
 
En utvecklingslinje som prioriterades i handlingsplanen, men som inte har fullföljts, utgörs av 
”Den integrerade staden”. Det var en idé om att följa Ersbodas utveckling i jämförelse med 
andra bostadsområden i Umeå med avseende på ett antal aspekter såsom arbetslöshet, utbild-
ningsnivå, boende, fritid och kultur m m. Statistikinsamling påbörjades, men tanken om att 
göra kontinuerliga mätningar av dessa variabler har stupat på resursskäl.  
 
Ett annat utvecklingsområde handlade om att kartlägga samtliga resursflöden till området för 
att se hur mycket man ”egentligen” har att röra sig med inom verksamheterna tillsammans, 
och för att kunna beräkna ”vinster och förluster” av samarbete. Från styrgruppens sida 
menade man att det var de berörda verksamheternas ordinarie planerings- och ekonomifunk-
tioner som borde användas för sådana ekonomiska analyser, men det har inte varit möjligt att 
få gensvar därifrån. Detta arbete är därför uppskjutet tills vidare. 
 
För övrigt har träffar med samtliga ledare inom olika organisationer på området anordnats vid 
ett flertal tillfällen. Bland ledarna har dessa träffar upplevts som mycket värdefulla, att man 
fått en gemensam plattform att ta upp allmänna frågor som berör den sociala servicen, vården 
och omsorgen på området9. Efter önskemål på dessa träffar har även skriftlig information 
distribuerats.  
 
SAMs projektledare har också deltagit i flera personalträffar på området. Vidare kan nämnas 
att projektet vid ett flertal tillfällen varit omskrivet i lokaltidningen – i både positiva och 
negativa ordalag – samt att det beskrivs i en informationsskrift från Umeå sjukvård. 

                                                 
9 Detta framkom vid en intervjuundersökning som vi genomförde våren 1999. 
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Avslutning  
Som nämnts tidigare är förändringsarbetet på Ersboda brett upplagt, med en övergripande 
vision som man successivt söker konkretisera i olika aktiviteter, delprojekt och processer. 
Denna bredd kan uppfattas både positivt och negativt. Styr- och ledningsgruppsledamöterna 
från Ersboda ansåg i något högre utsträckning än övriga att det förekommit skilda uppfatt-
ningar mellan huvudmännen om vilka målgrupper som skulle prioriteras. Man anser också att 
SAM-arbetet aktualiserat motsättningar och konflikter inom och mellan organisationerna. 
Samtidigt är ledamöterna allmänt sett positivt inställda till projektet. Man påpekar dock – vil-
ket även framkom i våra ledarintervjuer – att det är väsentligt med samordning och erfaren-
hetsutbyte mellan delprojekten.  
 
Det är således lätt att SAM-projektet uppfattas som otydligt och svårt att skapa sig en över-
blick över. Risken med höga visioner är ju också att besvikelsen blir större – hos både pro-
jektledare, berörda personalgrupper och befolkningen – när förändringsprocesserna bromsas 
upp p g a olika trögheter. Samtidigt kan en bred ansats uppenbarligen engagera ett stort antal 
intressenter och aktörer och långsiktigt leda fram till en positiv utveckling som inte är avgrän-
sad till en specifik uppgift/målgrupp inom t ex vården. Risken att förändringsarbetet blir ett 
projekt som upphör efter försöksperioden framstår också som ganska liten på Ersboda. För 
närvarande pågår för fullt planeringen av det fortsatta samverkansarbetet på området, där den 
breda, övergripande ansatsen ersätts av en fördjupad satsning på vissa utvalda områden. För-
modligen har de hittillsvarande ansträngningarna förbättrat samverkansklimatet på Ersboda, 
samtidigt som de visat på begränsningarna i möjligheterna att nå effektiv integration utan 
gemensam resursanvändning.  
 
Även om många olika aktörer och organisationer varit inblandade i försöksverksamheten kan 
det upplevas som om kommunens engagemang dominerar något i SAM (åtminstone i jäm-
förelse med en del av de andra försöksområdena). Projektledarna påpekar att man från Umeå 
Sjukvårds sida inte upplevde sig lika engagerade i projektet från början. Förankringen har 
förbättrats sedan 1999, menar de (Abrahamsson & Persson 2000:9). 
 
Sammantaget har således många delprocesser i positiv riktning påbörjats på Ersboda, som 
kommer att ge mer eller mindre tydliga effekter för många av de boende på området. Men 
trots framgång på många fronter framstår svårigheterna att hittills komma till skott i de kom-
plicerade lokalfrågorna kring Medborgarkontoret och Familjecenter som ett avsevärt avbräck. 
Även svårigheterna att få fullt stöd – t ex resursmässigt – från de olika förvaltningsledning-
arna har bromsat förändringsarbetet. 
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Försöksområde Heimdall, Skellefteå 

Lokala förutsättningar för försöksverksamheten 
Skellefteå är länets näst största kommun, belägen vid kusten i norra delen av Västerbotten. 
Skellefteå lasarett utgör länsdelsjukhus för Skellefteå sjukvårdsdistrikt, dit bl a även Norsjö 
hör. Försöksområdet Heimdall är en centralt belägen stadsdel i Skellefteå med ca 9 300 
invånare. Befolkningsstrukturen präglas av viss inflyttning till området samt en hög och 
ökande andel äldre (30% av de boende inom försöksområdet är över 70 år gamla). Därför har 
försöksverksamheten i Heimdall en inriktning mot hälso- och sjukvårdinsatser till äldre – 
enligt vår enkätundersökning bland styr- och ledningsgruppsledamöter var just områdets de-
mografiska struktur en bidragande orsak till att det över huvud taget valdes ut som försöks-
område. Inom området finns en vårdcentral och fyra kommunala äldreboenden. 
 
Projektplanen, som skrevs våren 1998, fokuserar bl a sjukvårdinsatser gentemot äldre i eget 
boende på kvällar, nätter och helger, vårdplaneringsrutiner mellan slutenvård, kommun och 
primärvård samt vård av demenshandikappade och stöd till deras anhöriga. 
Försöksverksamheten i Heimdall benämns Äldreomsorg i samverkan. 
 
De lokala organisatoriska förutsättningarna (som beskrevs i delrapport 1) har förändrats i flera 
avseenden sedan projektstarten 1 januari 1999. På den kommunala sidan har äldreomsorgen 
omorganiserats såväl geografiskt som ledningsmässigt. Förändringarna innebär bl a att 
Heimdall numera tillhör det norra äldreomsorgsdistriktet i Skellefteå samt att de kommunala 
sjuksköterskorna, som tidigare var samlade i mediciniska enheter, numera organisatoriskt är 
underställda varje äldreboendes hemtjänstchef. Det sistnämnda ledde till protester bland 
sköterskorna och en del sade upp sig från sina tjänster (dock inte inom försöksområdet).  
 
Omorganisationen inom äldreomsorgen trädde i kraft hösten 1999 och har nu börjat ”sätta 
sig”, men den har tagit både energi och intresse för försöksverksamheten från äldreomsorgs-
personalen. Dessutom har stora besparingar inom den sociala verksamheten aviserats till följd 
av att man inte kunnat hålla sig inom given budgetram.  
 
Även på landstingssidan har organisatoriska förändringar skett. Under senare delen av 1999 
slogs Heimdalls vårdcentral ledningsmässigt samman med en annan vårdcentral, Erikslid, 
med syftet att mer flexibelt kunna nyttja personalen vid de båda vårdcentralerna. Och från och 
med den 15 juli 2000 minskades Heimdalls vårdcentrals upptagningsområde, så att ett av 
kommunens särskilda boenden och två hemtjänstområden överförts till en tredje vårdcentral i 
centrala Skellefteå, nämligen Moröbacke. Bakgrunden till detta var en ojämn belastning på 
läkarinsatser från primärvården inom Skellefteå tätort. 
 
För försöksverksamheten innebär detta att ytterligare en vårdcentral måste involveras i pro-
jektarbetet, vilket torde riskera att bromsa upp förändringsprocessen. Dessutom krävs stora 
besparingar också inom primärvården i Skellefteå sjukvårdsdistrikt, och diskussioner har förts 
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om att en av vårdcentralerna inom tätorten ska läggas ned. Frågan är dock bordlagd tills 
vidare. 
 

Allmänt om det hittillsvarande projektarbetet 
Försöksverksamheten inom Heimdall drivs av en heltidsanställd projektledare. Från början 
styrdes projektet av en gemensam styr- och ledningsgrupp med representanter från både poli-
tiker- och tjänstemannasidan, men efter två träffar ansåg ledamöterna att gruppen borde delas 
upp. Från hösten 1999 sammanträdde därför dels en ledningsgrupp med tjänstemän, dels en 
styrgrupp med politiker. Dessutom tillsattes en s k beredningsgrupp där projektledaren, en 
tjänsteman från sjukvårdsledningen samt kommunens äldreomsorgschef ingår.  
 
Denna ledningsstruktur uppfattades dock som alltmer oklar med avseende på vad 
beredningsgruppen ska göra, i vilken ordning ska styr- och ledningsgruppsmötena ligga, vilka 
är deras respektive mandat osv. En tydligare ledning av projektet efterfrågades bl a av dessa 
styr- och ledningsgruppsledamöter själva, enligt vår enkätundersökning. Och i början av 
hösten 2000 fattade styrgruppen beslut om att åter bilda en gemensam, något nedbantad, styr- 
och ledningsgrupp. Den etablerade beredningsgruppen finns dock kvar. 
 
Det är förmodligen denna problematik som ligger bakom att styr- och ledningsgruppsleda-
möter i vår undersökning menar att projektets förutsättningar i Heimdall inte varit särskilt 
goda med avseende på faktorerna ”aktiv ledningsgrupp” eller ”aktiv styrgrupp”. Ett annat 
hinder i förändringsprocessen som lyfts fram är bristen på ekonomiska förutsättningar för 
projektarbetet. Tillgången till endera särskilt avsatta projektmedel eller befintliga medel inom 
respektive förvaltning upplevs vara särskilt svaga i Heimdall, och motsättningar om pengar 
anses ha utgjort ett hinder i projektprocessen. En landstingspolitiker hävdar att det i synnerhet 
är kommunen som inte ställt upp ekonomiskt på projektet.  
 
Däremot anses projektledaren vara en god förutsättning för ett framgångsrikt projektarbete. 
Och bland aktörer på lägre nivåer i kommun- och landstingshierarkin förefaller inställningen 
till försöksverksamheten vara rätt positiv. I synnerhet verkar samarbetet mellan primärvård 
och kommunal äldreomsorg ha fungerat väl, medan det varit svårare att involvera slutenvård-
ens personal och då i synnerhet specialistläkarna. Vi återkommer till detta senare, men även 
dessa svårigheter tyder på brister i projektets förankring i linjeorganisationen. Trots förank-
ringsproblematiken har i synnerhet ledningsgruppen efterfrågat snabba resultat av projekt-
arbetet och att de olika idéer som testas också ska implementeras direkt i ordinarie verksam-
het. Under hösten 2000 har projektledaren inlett lokala ledningsträffar med berörda chefer 
från kommun och landsting, för att underlätta fortsatt projektarbete och implementering. Detta 
har fungerat bra. 
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Insatser och processer i delprojekten 
Projektplanens utvecklingsområden har konkretiserats och vidareutvecklats inom ett tiotal 
arbetsgrupper med ansvar för olika delprojekt. Vissa delprojekt är omfattande medan andra är 
mer avgränsade. Nedan beskrivs projektprocesserna under den första halvan av försöksperio-
den, dvs från januari 1999 till början av hösten 2000.  
 

Frekventa vårdtillfällen 

En övergripande målsättning för försöksverksamheten i Heimdall är att minska 
inläggningarna i slutenvården. För att uppnå detta har man arbetat på ett flertal olika fronter. 
Ett viktigt led i arbetet har varit att fokusera på den grupp äldre som står för en relativt stor 
andel av slutenvårdstillfällena. Därför har man gjort en inventering av sluten-
vårdskonsumtionen bland de boende inom Heimdall och valt ut samtliga personer som haft 
mer än fem vårdtillfällen på sjukhus under en ettårsperiod. I den första inventeringen i början 
av 1999 identifierades 28 personer, varav 20 intervjuades av distriktssköterska med utgångs-
punkt från den s k värdekompassen10.  
 
Tanken var att identifiera personer i behov av fördjupad vårdplanering och att i samverkan 
mellan äldreomsorg, vårdcentral och slutenvård upprätta en handlingsplan för dessa. En 
patientansvarig läkare för varje patient skulle utses inom slutenvården och projektledaren höll 
informationsträffar på medicin- och kirurgklinikerna. Det visade sig dock svårt att genomföra 
vårdplaneringen enligt intentionerna eftersom patientansvariga läkare inte ansåg sig ha tid att 
delta i icke-akut verksamhet, enligt projektledaren. Dessutom är det inte säkert att patienten 
haft någon kontinuitet i sin läkarkontakt i slutenvården och den ansvarige läkaren på kliniken 
är därför inte alltid insatt i patientens situation, varför endast fem vårdplaneringar kunde 
genomföras. Det blev uppenbart att det behövdes en annan utformning av arbete med att före-
bygga återkommande slutenvårdsinläggningar bland målgruppen, och under hösten 2000 har 
delprojektet fått en nystart genom att ett team med sköterskor, läkare samt kommunal hem-
tjänstchef och biståndsbedömare har bildats.  
 
Teamet, som än så länge bedriver sin verksamhet i tidsbegränsad projektform, leds av en 
distriktssköterska från vårdcentralen som till 80% finansieras av projektmedel. Gruppen har 
gjort en förnyad inventering av äldre inom Heimdall med frekventa slutenvårdstillfällen och 
arbetar vidare med fördjupad vårdplanering kring dessa, och även med hälso- och 
sjukvårdsinsatser i eget boende på kvällar, nätter och helger (se nedan). 
 

                                                 
10 I värdekompassen kartläggs patientens situation med avseende på olika aspekter; funktionell hälsostatus (egen 
upplevelse), klinisk status (diagnos, vårdkonsumtion), kostnader (för vård, hemtjänst osv) samt tillfredsställelse 
(egen upplevelse av bemötande, delaktighet i vården etc). 
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Hjärtsvikt 

Som ett sidospår till projektet frekventa vårdtillfällen har ett delprojekt med inriktning mot 
äldre med hjärtsviktsproblem bildats. Arbetet grundas i det här fallet på samarbete med en 
hjärtspecialist på lasarettet. Det finns således engagemang och intresse för projektet från 
enskilda aktörer inom specialistvården också. Projektledaren har bildad en arbetsgrupp med 
representanter från patientförening, apotek, specialistsköterskor från lasarettet och 
kommunen, läkare samt hemsjukvården. Bland annat har tre av dem genomfört ett 
studiebesök i Västervik, där ett samarbete kring hjärtsvikt pågår sedan tre år tillbaka. 
 
Delprojektet syftar till förbättrad diagnos, behandling och omhändertagande av personer med 
hjärtsvikt. Snabbare insatser i form av ultraljud erbjuds, liksom veckovisa kontroller på vård-
centralen. Liksom i projektet frekventa vårdtillfällen bygger de individinriktade insatserna på 
en genomförd kartläggning av målgruppen. Hittills har fem av tolv identifierade patienter 
diagnostiserats. Delprojektet vänder sig också till en bredare publik genom informations- och 
utbildningsinsatser gentemot allmänhet och hjärt-lungsjukas förening. 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser i eget boende 

En annan väg att förebygga inläggningar på sjukhus är att öka hälso- och sjukvårdsinsatserna i 
det egna boendet. När det gäller insatser på dagtid har vårdcentralen genom omorganisation 
och resursförstärkning ökat möjligheterna för distriktssköterskor och distriktsläkare att göra 
hembesök hos äldre patienter inom området. Sedan den 1 januari 1999 har en extra distrikts-
sköterskeresurs på 80% satts in för att avlasta övriga distriktssköterskor och öka deras möjlig-
heter att göra hembesök hos akut sjuka, följa upp egenvården efter lasarettsvistelse etc. Denna 
insats, som är en del av försöksverksamheten och ej permanent inrättad, är finansierad av 
landstinget11. Denna distriktssköterska ingår numera i det särskilt tillsatta teamet som arbetar 
med hälso- och sjukvårdsinsatser gentemot äldre i eget boende, vilket beskrevs ovan.  
 
Dessutom har arbetsuppgifterna bland de övriga distriktssköterskorna omfördelats så att en 
person enbart ägnat sig åt äldre på området. Hennes arbetstid har bl a ägnats åt besök hos 
hemsjukvårdspatienter, utbildning och delegering till hemtjänstpersonal samt dokumentation 
och uppföljning efter vårdplanering. Från den 1 april finns också en extra distriktsläkarresurs 
på 50%, för att avlösa övriga distriktsläkare och skapa större möjligheter för dem att göra 
hembesök till äldre på området12 (som nu också har integrerats i ovan nämnda team). Dessa 
insatser syftar också till att stärka de tidiga insatserna runt äldre och att förebygga inlägg-
ningar i slutenvård.  
 
Ett närliggande arbete inriktas mot hälso- och sjukvårdsinsatser för äldre på kvällar, nätter och 
helger. Trots att detta kan vara en nyckelfaktor för att minska akutbesök och inläggningar på 
                                                 
11 Ursprungligen hade man för avsikt att rekrytera en sköterska på 100%, men det visade sig inte vara möjligt. 
Om detta går att lösa planerar man att de tillkommande 20% ska ägnas i en dagverksamhet för äldre, som håller 
på att etableras på området. 
12 Denna insats var ursprungligen beslutad fram till 30 augusti 2000, men har nu förlängts på obestämd tid. 
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jourtid har detta projekt haft svårt att ”komma till skott”. Projektledaren har sökt samarbete 
med en befintlig arbetsgrupp på sjukhuset, som tillsattes av sjukvårdsdirektören för att se över 
rutinerna kring allmänläkarnas jourtjänstgöring på akutmottagningen. Arbetet har dock inte 
givit några konkreta resultat, och det verkar svårt att få till stånd en omorganisation så att all-
mänläkarna kan göra fler hembesök på jourtid. Från den politiska styrgruppen har önskemål 
framkommit om att primärvården skulle initiera en beredskapsverksamhet, men från vårdcen-
tralens sida anser man inte att detta är möjligt med nuvarande arbetssituation. 
 
Däremot skulle en del jourinsatser kunna hanteras bättre om det fanns en handlingsplan upp-
rättad för särskilda situationer. Därför inledde man i början på 2000 inventering av speciella 
riskgrupper, såsom ”sköra äldre”, demenshandikappade, anhörigvårdare och personer med 
stora vårdbehov. Det tidigare nämnda teamet arbetar med denna inventering och planerar till-
sammans insatser som kan förebygga sjukvårdsbehov på kvällar, nätter och helger. Teamet 
utför även insatser i hemmet hos denna målgrupp.  
 
För att få ett underlag till behovet av sjukvård på jourtid har projektledaren försökt få fram 
fakta kring vårdutnyttjandet på akutkliniken bland personer i eget boende från Heimdalls 
upptagningsområde. Inventeringar bland äldre som uppsöker akutmottagningen har genom-
förts vid två tillfällen. Den första, som genomfördes i slutet av 1999, indikerade att det i fem 
av tjugo fall troligen hade gått att undvika akutenbesöket om det funnits möjlighet till sjuk-
vårdsinsats i det egna boendet. Den andra inventeringen genomfördes i mars 2000 och visade 
bl a att många äldre som uppsöker akutmottagningen har tillgång till hemtjänst – en del bor 
även i kommunala boenden – och att för de allra flesta ledde besöket till en inläggning. Upp-
följning av dessa besökare utförs av vårdplaneringsteamet. 
 
I detta delprojekt framstod det som särskilt angeläget att ta in brukarnas synpunkter på och 
önskemål kring hälso- och sjukvård på OB-tid. Projektledaren har därför i flera omgångar 
sökt kontakt med äldre som ville ställa upp på en intervju och till slut kunde tio pensionärer 
intervjuas. De flesta intervjuade hade aldrig legat inne på lasarettet, men däremot besökt 
akutmottagningen och/eller vårdcentralen. Benägenheten att söka vård vid olika besvär och 
åkommor föreföll vara rätt hög, då relativt få uppgav att de skulle ”avvakta” eller ”klara det 
själv” vid åkommor såsom magbesvär, huvudvärk eller feber. De som hade egna erfarenheter 
av sjukvården var ganska positiva, men det fanns också kritiska synpunkter på bristande sam-
verkan mellan lasarett och hemtjänst vid utskrivning. Dessutom kritiserades långa väntetider 
och brist på tid och kontinuitet i kontakterna med vårdpersonalen. Flera menade att det vore 
önskvärt med fler besök av läkare och sjuksköterska i det egna hemmet.  
 
Fallskadeprofylax  

Fallolyckor bland äldre kan ge upphov till långa och upprepade vårdtider och försöksverk-
samheten i Heimdall har därför ett särskilt fallförebyggande delprojekt. Projektet bedrivs i 
huvudsak på ett av äldreboendena på området, där en undersköterska sedan hösten 1999 (till 
och med september 2000) arbetat 80% med att införa ett fallskadeförbyggande tänkande och 
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arbete bland personalen. Det handlar bl a om att införliva träning av de boende i den dagliga 
omsorgen och att uppmärksamma och förebygga skaderisker. Det innebär att hon deltagit i 
hemtjänstpersonalens omsorgsarbete med enskilda brukare och utfört balans- och 
styrketräning bland de boende. I projektet ingår även utbildning av hemtjänstpersonalen och 
uppföljning av inträffade fall. Tanken är att undersköterskan ska jobba vidare med liknande 
implementering i två andra verksamheter på området under resten av året. 
 
Det hittillsvarande fallförebyggande arbetet uppfattas som framgångsrikt. I början av insats-
perioden bromsades försöket av svårigheter att få paramedicinskt stöd till den extra under-
sköterskan, men senare blev det möjligt att sätta in en särskild sjukgymnastresurs på vårdcen-
tralen som stöttning till boendet. En attitydundersökning bland personalen visade på högre 
kunskaper om orsaker till fall bland äldre och en mer positiv inställning till möjligheterna att 
förhindra fall, än bland personalen på ett referensboende13.  
 
Dessutom förefaller träning och andra fallförebyggande insatser ha positiva effekter för att 
minska förekomsten av frakturer, enligt tidigare forskning (Nyberg 1996). Eftersom just 
denna insats inleddes i slutet av 1999 är det dock för tidigt för att dra säkra slutsatser kring 
effekterna på vårdkonsumtionen på detta särskilda boende. 
 
I delprojektet ingår även utbildning kring fallförebyggande åtgärder gentemot representanter 
från olika pensionärs- och patientföreningar, för vidare spridning till övriga medlemmar.  
 
Demenshandikappade och deras närståendes situation 

Med en ökande andel äldre i befolkningen följer också att fler personer drabbas av demens-
sjukdomar. Det finns inte tillräckligt med gruppboendeplatser för dementa i Skellefteå, utan 
många bor på vanliga äldreboenden eller hemma. För demenshandikappade som bor kvar i 
eget boende och för deras anhöriga, som har ett stort ansvar för att vårda dem, är det väsent-
ligt med väl fungerande dagverksamheter och möjligheter till nattavlösning och korttids-
boende. Inom kommunen finns tre olika dagverksamheter, varav en även erbjuder nattavlös-
ning. Önskemål har funnits om ett bättre samarbete mellan verksamheterna och att verksam-
hetens innehåll och öppettider ska vara anpassade efter brukarnas behov. Trots att många 
demenshandikappade finns i eget boende inom tätorten, och behov av stöd och aktiviteter 
därför borde finnas, är verksamheterna inte alltid fullbelagda. En samarbetsgrupp har jobbat 
med dessa frågor. 
 
Hittills har det dock visat sig svårt att utveckla samarbetet mellan de tre dagverksamheterna. 
På en av verksamheterna har man infört ökat öppethållande på helger för nattavlösning, men i 
övrigt kan inte några större förändringar i öppettider eller beläggning noteras. Om 
nattavlösningen kunde förläggas i en separat lokal skulle möjligheterna till flexibilitet i stödet 
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vid olika tidpunkter öka. Däremot har man satsat en hel del på utbildning och handledning till 
anhöriga. Sjukhusets öppenvårdsteam för dementa har anlitats för att genomföra 
handledningsinsatser på en av dagverksamheterna, där fyra personer deltog, samt för en s k 
demensskola med tre utbildningstillfällen. Demensskolan, som alltså riktar sig till anhörig-
vårdare, har genomförts i två omgångar under hösten 1999 och våren 2000 och har totalt nått 
35 personer. Ytterligare utbildningsomgångar planeras. Vidare har vissa handlednings- och 
utbildningsinsatser till personal på demensboenden genomförts. Dessa olika handlednings- 
och utbildningstillfällen har utförts inom ramen för demensteamets ordinarie arbete.  
 
Även i detta delprojekt har brukarnas uppfattningar bedömts som viktiga att ta vara på. Anhö-
rigas erfarenheter av att vårda en närstående och deras behov av stöd och avlösning har 
inventerats genom en enkätundersökning i maj 2000. 33 personer besvarade enkäten, varav de 
flesta svarade för vårdinsatser i stor omfattning dagligen. Det visade sig att de flesta var 
ganska nöjda med samhällets stöd i form av demensteam, dagverksamhet, nattavlösning, 
demensföreningen etc. En del ansåg sig dock inte ha kännedom om vilket stöd som finns att få 
och många upplevde sig ha brister i sina kunskaper om demenssjukdomar. De flesta ansåg att 
det var både positivt och negativt att vårda sin närstående, men man efterlyste bl a bättre 
kompetens hos hemtjänstpersonalen, flexiblare öppettider på dag- och nattverksamheterna och 
en fast kontakt att vända sig till när man behöver hjälp och stöd. 
 
Probleminventering har också genomförts tillsammans med anhörigföreningen. Denna inven-
tering visade bl a att dag- och nattavlösningsverksamheterna inte alltid upplevs fylla den 
sjukes eller anhöriges behov. Dessutom kan det organisationsinterna behovet av fungerande 
bemanningsplanering komma i konflikt med brukarnas behov av kontinuitet i personal-
kontakterna (enligt minnesanteckningar från möte i arbetsgruppen).  
 
Brukarmedverkan/medborgarperspektiv 

Under projektarbetet inom Heimdall har man aktivt sökt involvera brukarna, främst via olika 
intresseföreningar och frivilligorganisationer. Brukarorganisationer fördes också fram som en 
viktig intressentgrupp i styr- och ledningsgruppsenkäten. 
 
Projektledaren har anordnat flera möten med pensionärs- och patientföreningar, ideella orga-
nisationer och studieförbund i syfte att informera om försöksverksamheten och ta del av 
brukarrepresentanternas synpunkter och önskemål. Föreningarna och organisationerna har in-
bjudits att utse deltagare i en övergripande referensgrupp för Äldrevård i samverkan och man 
har genomfört flera dokumenterade möten i referensgruppen. Dessutom har representanter 
från pensionärs- och patientföreningar inbjudits till delprojektens arbetsgrupper.  
 

                                                                                                                                                         
13 Undersökningen genomfördes hösten 1999 som en enkätstudie bland vårdbiträden samt intervjuer med bl a en 
sjuksköterska, en sjukgymnast och en boende. Enkäten besvarades av 35 vårdbiträden på vardera boendet. 
(Forsberg-Stenberg & Öhmark Ståhlspets 2000) 
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Det har dock varit lite problematiskt att engagera brukarna i försöksverksamheten och gen-
svaret från olika föreningar varierar. Särskilt aktivt involverade har hjärt-lungsjukas förening 
samt demensföreningen varit, enligt projektledaren.  
 
Information till allmänheten har främst skett via utställningar, broschyrer och annat informa-
tionsmaterial. 
 
Övrigt 

Förutom dessa mer omfattande delprojekt drivs försöksverksamheten framåt på ett flertal 
”fronter” med mindre delprojekt – vilket möjligen kan vara orsaken till att en del styr- och 
ledningsgruppsledamöter från Heimdall anser att försöket är alltför brett och borde avgränsas. 
Man kan dock konstatera att många insatser och projektidéer är sammankopplade och att 
samtliga på olika sätt är inriktade mot att utveckla samverkan kring den aktuella målgruppen 
– äldre i eget eller särskilt boende. 
 
En inriktning finns mot att förebygga smittspridning och sjukdomar genom förbättrad hand-
hygien bland personalen som jobbar med äldre. Detta söker man uppnå dels genom utbildning 
av personalen, dels genom att installera tvålautomater i brukarnas hem. Ett äldreboende och 
ett hemtjänstområde inom Heimdall ingår i projektet. Försöket försenades dock ett halvår 
genom att dessa automater inte installerades som planerat (p g a personbyte i arbetsled-
ningen). I dagsläget fungerar detta bra. 
 
För utvecklad hälso- och sjukvård inom den öppna hemtjänsten är det också viktigt med ökad 
kompetens hos vårdbiträdena, vilket man jobbat med genom utbildning och delegeringar. För 
distriktssköterskan är det dock mycket tidskrävande att genomföra utbildningsinsatser till en-
skilda individer. Både under sommaren 1999 och 2000 har man därför försökt genomföra 
större utbildningsinsatser för sommarvikarier inom hemtjänst och särskilda boenden. Den 
första sommaren fungerade inte detta så bra som det kunde ha gjort, genom att informationen 
om utbildningstillfället inte gick ut till alla vårdbiträdena. Erfarenheterna bland de som deltog 
var dock positiva. I år har motsvarande utbildningsinsats genomförts, vilket underlättade 
delegeringsförfarandet. 
 
En annan inriktning finns mot att kontinuerligt se över läkemedelsförskrivningen. Sedan ok-
tober 1999 genomförs s k läkemedelsronder vid områdets särskilda boenden en gång per 
månad. Här deltar allmänläkaren från vårdcentralen, apotekspersonal och boendets sjuk-
sköterska. Dessa kontinuerliga läkemedelsronder kan enligt projektledaren ha bidragit till 
minskat antal vårdtillfällen bland de boende. Ett försök med elektroniskt överförda recept är 
planerat i samarbete med apoteket. Vidare har pensionärer i eget boende erbjudits färdigför-
packade läkemedel, vilket bl a minskat kassationen. 
 
Dessutom arbetar man med att förbättra utlämningen och servicen av hjälpmedel under 
kvällar, nätter och helger. Bl a har hemsjukvårdens och nattpatrullens personal erhållit utbild-



 58

ning och delegation för att hämta ut vissa hjälpmedel själva. Kommunikation och informa-
tionsöverföring via IT är ett annat utvecklingsområde som funnits med ”av och till” under 
projektperioden hittills. För närvarande planerar man att starta ett försök med informations-
överföring via data mellan sjukhus, kommunal beslutsenhet och vårdcentral, i samband med 
inläggning och utskrivning från slutenvård. 
 
Vidare kan nämnas att projektledaren vid ett flertal tillfällen genomfört informationsinsatser 
om försöksverksamheten till olika personalgrupper inom kommun och landsting. Projektet har 
även beskrivits i artikel i landstingets personaltidning. De flesta delprojekt innehåller per-
sonalutbildningsaktiviteter. 
 
Från framför allt den politiska styrgruppens sida har framförts önskemål om att projektet ska 
kompletteras med en allmän folkhälsoinriktning. Vid olika möten har frågan diskuterats och 
förslag lagts fram om att inkludera andra målgrupper än äldre. Bl a har psykisk ohälsa bland 
barn förts fram som ett intressant utvecklingsområde. Styrgruppen har dock kommit fram till 
att det är äldre som även i fortsättningen ska fokuseras, men att man håller öppet för att senare 
inkludera andra målgrupper. Däremot skall folkhälsoperspektivet knytas in i varje delprojekt; 
insatserna ska inte bara handla om kroppsliga aspekter, utan även psykosociala aspekter och 
sociala kontakter ska beaktas. Folkhälsoinstitutet har visat intresse för detta arbete och in-
bjudit projektledningen att presentera projektet. 
 
Möjligen är det dessa diskussioner kring unga och folkhälsoperspektivet som ligger bakom att 
styr- och ledningsgruppsledamöterna från Heimdall i något högre utsträckning än genomsnit-
tet anser att det mellan de båda huvudmännen funnits skilda uppfattningar om prioriteringen 
av målgrupper. 

Avslutning 
Projektprocessen i Heimdall har således förlöpt utan större hinder och bakslag, även om vissa 
initiativ inte kunnat förverkligas enligt planerna. Processen har fördröjts bl a genom bristande 
förankring inom vissa enheter och genom att andra organisatoriska förändringar – hos båda 
huvudmännen – har genomförts parallellt. 
 
Projektets inriktning är på detta försöksområde avgränsad, så till vida att det är målgruppen 
äldre som hela tiden står i centrum. Projekten har också i regel en konkret karaktär och syftar 
till att ge rätt påtagliga och omedelbara effekter. Däremot bedrivs själva utvecklingsarbetet 
längs ett flertal olika linjer – såsom framgick av genomgången ovan – som det för utomståen-
de kanske kan vara lite svårt att knyta samman.  
 
Vidare präglas projektarbetet av att det till största delen är direkt inriktat mot enskilda indi-
vider samt att insatserna ofta har en förebyggande karaktär. Det förefaller högst väsentligt att 
säkerställa att dessa insatser (t ex hembesök, läkemedelsöversyn, balansträning etc) integreras 
i den ordinarie verksamheten så att de inte riskerar att upphöra efter projektperiodens slut. Ett 
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ännu kvarstående problem förefaller vara att inkludera slutenvården i detta arbete. Samverkan 
kring vård och omsorg riskerar att bli haltande om en viktig aktör saknas. Ett litet steg på 
vägen är dock att en specialistläkare från barnkliniken har tagit över viss mottagnings-
verksamhet på vårdcentralen, för att underlätta för vårdcentralens övriga läkare att göra hem-
besök. 
 
En del insatser är i stället riktade mot personal och organisatoriska strukturer (utbildning, 
informationsöverföring etc) som förhoppningsvis borde kunna underlätta den framtida sam-
verkan kring äldre. Det är dock svårt för sådana strukturella förändringar att ”sätta sig” när det 
samtidigt genomförs andra organisationsförändringar inom kommunen och landstinget. 
Visserligen kan en försöksverksamhet inte genomföras i ett ”vakuum”, men det blir svårt både 
att bedriva förändringsprojekt och att utvärdera effekterna när de grundläggande förutsätt-
ningarna ständigt förändras. 
 

Försöksområde Norsjö 

Lokala förutsättningar för försöksverksamheten 
Norsjö kommun är belägen i Västerbottens inland. Den består av två tätorter samt glesbygd, 
med totalt 4 850 invånare den 1 januari 1999. Från Norsjö tätort är avståndet till länsdelssjuk-
vård på Skellefteå lasarett 8 mil. Demografiskt präglas Norsjö av befolkningsminskning samt 
ökande medelålder, vilket tillsammans med de geografiska avstånden ställer stora krav på den 
lokala servicen och vården av äldre. 
 
Inom kommunen finns bl a vårdcentral samt kommunala äldreboenden. På ett av dessa boen-
den, det f d sjukhemmet Vinkelbo, finns tillgång till sjukvårdsupplysning för allmänheten och 
akuta sjukvårdsinsatser upp till sköterskenivå på icke kontorstid. Kommunen ansvarar för 
denna beredskap mot ersättning från landstinget. På grund av denna verksamhet, och avstånd-
et till lasarett, är norsjöbornas akutvårdskonsumtion på Skellefteå lasarett förhållandevis liten. 
Vårdinsatser på läkarnivå kan dock inte utföras när vårdcentralen är stängd på kvällar, nätter 
och helger. Inte heller finns det någon nattpatrull för vård av äldre i eget boende. 
 
Situationen försvåras av att de tre distriktsläkartjänsterna på vårdcentralen står vakanta under 
långa tidsperioder, så att läkarinsatserna till stora delar måste hanteras genom stafettläkare. 
Distriktssköterskor och övrig personal får således ett stort ansvar att säkerställa kontinuiteten i 
patientkontakterna, men dessa arbetar ej utanför kontorstid.  
 
Vårdcentralschefen har däremot sedan tidigare tagit initiativ till att utveckla specialistmed-
verkan i primärvården genom att låta barnläkare, gynekolog samt geriatrier från Skellefteå 
lasarett besöka vårdcentralen regelbundet. Detta ökar kvaliteten för patienterna, men är egent-
ligen ”oekonomiskt” för vårdcentralen då kostnaderna i samband med specialistens besök 
betalas av vårdcentralen – medan det är landstinget centralt som betalar för patienters sjuk-
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resor till specialist i Skellefteå. Man kan således konstatera att tankegångar om bassjukvård 
eller närvård har funnits länge i Norsjö. 
 
En positiv faktor är också att de lokala aktörerna inom vård, omsorg och social service har en 
inarbetad vana av samverkan, vilket är ganska naturligt i en befolkningsmässigt och resurs-
mässigt liten kommun. Kontakterna mellan de flesta personalgrupper inom kommun och 
vårdcentral verkar fungera väl, medan däremot kontakterna med medicinsk personal vid 
Skellefteå lasarett inte alltid fungerar helt tillfredsställande14. 
 
För övrigt genomfördes under slutet av 80-talet och början av 90-talet en större folkhälsosats-
ning i Norsjö, i samarbete mellan vårdcentral, skola, socialtjänst, studieförbund m fl. Detta s k 
”Norsjö-projekt” uppfattas som framgångsrikt av såväl lokala aktörer som i genomförda upp-
följningar. I den enkätundersökning bland styr- och ledningsgruppsledamöter som vi har 
genomfört framgår att en del av dessa uppfattar att de tidigare goda erfarenheterna av lokal 
samverkan i Norsjö utgjorde ett motiv till att kommunen valdes ut som försöksområde.. 
 

Allmänt om det hittillsvarande projektarbetet 
Starten av försöksverksamheten i Norsjö blev något senarelagd, jämfört med övriga försöks-
ytor, p g a svårigheter att rekrytera projektledare. Från den 1 januari 1999 fanns dock en pro-
jektledare på plats på halvtid och redan efter ett par månader hade fem arbetsgrupper bildats 
och börjat jobba med olika delprojekt. Den övergripande styrningen av projektet sker genom 
en politisk styrgrupp samt en ledningsgrupp med tjänstemän. Den dagliga projektledningen 
utförs av projektledaren tillsammans med vårdcentralschef, socialchef och utvecklingschefen 
för primärvården inom sjukvårdsdistriktet. I likhet med projektets organisation i Heimdall har 
man inom Norsjö också nyligen genomfört en förändring i riktning mot en gemensam grupp, 
där förvaltningstjänstemännen är föredragande inför politikerna. 
 
Försöksverksamheten har bedrivits under relativt goda betingelser vad gäller de lokala 
aktörernas förmåga att samarbeta mot gemensamma mål. Olika intressentgrupper har haft 
likartade synsätt, och det förefaller ha funnits väldigt få motsättningar mellan huvudmän, 
tjänstemän eller personalgrupper i Norsjö. Den bilden framträder i enkätundersökningen bland 
styr- och ledningsgruppsledamöter. Projektledaren anser sig också ha fått gott stöd i projekt-
arbetet av styr- och ledningsgrupperna. 
 
Däremot har det varit svårt för personalen i arbetsgrupperna att få tid att ägna sig åt projektet. 
Det är i all projektverksamhet mödosamt för befintlig personal att orka med nya arbetsupp-
gifter om inte personalresurserna utökas eller extra personal anlitas. I Norsjö är det sist-
nämnda särskilt besvärligt eftersom det knappast finns några extra personer med rätt kompe-
tens att kalla in. Styr- och ledningsgruppsledamöterna efterfrågar å sin sida tydligare riktlinjer 
avseende de ekonomiska förutsättningarna för försöksverksamheten. Bristen på ekonomiska 
                                                 
14 Enligt en kontaktyteinventering som projektledaren genomförde i början av 1999. 
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resurser hos förvaltningarna har utgjort ett hinder i projektprocessen, menar de. I en notering i 
en självvärdering från en av arbetsgrupperna framhålls att det ”för fortsatt projektarbete är en 
nödvändighet att tillföra extra resurser”. Samtidigt har de facto extra resurser tillförts en del 
delprojekt, vilket kommer att framgå av den kommande redovisningen. Från en annan arbets-
grupp framhåller man just att landstinget gått in med en tillfällig förstärkning för att frigöra 
personal för projektarbetet; ”en föredömlig satsning”. 
 
Aktiviteten i försöksverksamheten minskade under det första halvåret 2000. Projektledaren 
fick då inte längre tjänstledigt på mer än 25% från sin ordinarie arbetsgivare och efter att en 
kort period sökt upprätthålla projektledarskapet på denna kvartstid valde hon att sluta den 31 
mars 2000. Detta uppfattades från styr- och ledningsgruppsledamöterna som ett oväntat pro-
blem i projektprocessen. En person kommenterade det med orden: ”Bra projektledare som 
tyvärr slutar.” Tjänsten var sedan vakant under resten av våren, men från och med september 
samma år finns en ny projektledare på plats. Denna projektledare arbetar i projektet på 75%. 
De delprojekt som satts igång och där det fanns väl fungerande arbetsgrupper fortsatte dock 
att drivas enligt planerna under våren, varför vakansen på projektledarposten kan ha inneburit 
förseningar men knappast något allvarligt avbräck för försöksverksamheten i Norsjö. 
 

Insatser och processer i delprojekten 
I projektplanen för Norsjö poängteras i synnerhet vikten av att utveckla vårdkedjan mellan 
olika instanser och att förebygga slutenvårdskonsumtion. Prevention/folkhälsa, rehabilitering, 
gemensam vårdplanering, vård i livets slutskede samt förbättrad hjälpmedelshantering är en 
del utvecklingsområden som lyfts fram. Försöksverksamheten har hittills främst inriktat sig 
mot de äldre som målgrupp, men i projektplanen omnämns även psykiskt långtidssjuka, miss-
brukare samt barn och ungdomar ”i sociala riskmiljöer”. Nedan beskrivs de delprojekt som 
startas i Norsjö under 1999 och 2000. 
 
Samordnad vårdplanering 

En arbetsgrupp bestående av kommunal sjuksköterska, hemtjänstassistent, arbetsterapeut samt 
distriktssköterska tillsattes på ett tidigt stadium för att arbeta med att utforma riktlinjer för 
sammanhållen vårdkedja och individuell vårdplanering. Tidigare genomfördes också vård-
planeringar, vanligen på orten efter utskrivning från sjukhuset, men man efterlyste klarare 
direktiv för uppgiften samt medverkan från slutenvårdsläkarna.  
 
Arbetsgruppen har arbetat med att utveckla väl fungerande rutiner för vårdplanering. De har 
upprättat ett avsiktsdokument, i vilket anges krav på att sätta vårdtagaren i centrum och att 
dokumentera mötet på en särskild blankett. I riktlinjerna beskrivs också vilka personalkatego-
rier som kan delta och hur dessa bör förbereda sig inför vårdplaneringen. Numera nyttjas 
dessa riktlinjer för vårdplaneringstillfällena i Norsjö och de upplevs som värdefulla. 
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Arbetsgruppen har nära samarbetat med gruppen för palliativ vård/hemsjukvård, vars arbete 
beskrivs nedan. 
 
Palliativ vård/hemsjukvård: Norsjö Närvård 

Delprojektet palliativ vård/hemsjukvård är det som till dags dato framträder mest tydligt i 
Norsjö med avseende på insatser, ambitioner och hittills uppkomna effekter. Arbetet har 
bedrivits av en grupp bestående av medicinskt ansvarig sjuksköterska, kommunsköterskor 
samt distriktssköterskor. En distriktssköterska från vårdcentralen har haft en särskild projekt-
anställning för att leda och utveckla detta delprojekt under sex månader, från december 1999 
till juni 2000. Man har arbetat med utbildning av personal och information till personal-
grupper, med att framställa vårdprogram, handböcker för personalen och informationsfoldrar 
för allmänheten samt bedrivit konsultation på VIOOL15. Vidare har även själva verksamheten 
med hemsjukvård och palliativ vård satts igång – och delvis avbrutits. Vi börjar dock med att 
beskriva tankegångarna bakom arbetet och uppläggningen av verksamheten, för att sedan 
återkomma till hur processen har förlöpt. 
 
Utgångspunkten för de lokala intressenterna inom vården i Norsjö har varit att det är viktigt 
för Norsjöborna att få vårdas på hemorten vid svår sjukdom, efter slutenvårdsvistelse samt i 
livets slutskede. Patientens livskvalitet främjas om han/hon får vara kvar i sin invanda miljö 
med sitt sociala nätverk, och ändå vara trygg i att det finns kvalificerad hjälp att få på nära 
håll. Detta torde på sikt frigöra resurser från Skellefteå lasarett, minska sjukresorna och 
dämpa behovet av utbyggda kommunala boenden, menar man. Å andra sidan krävs mer vård-
resurser lokalt, inte minst på jourtid. I arbetsgruppens självvärderingsmaterial påpekas att ”En 
utbyggd palliativ vård i Norsjö kommer att kräva mer insatser både dagtid och övrig tid. Detta 
får då ses mot de förväntade besparingar som Skellefteå sjukvård gör.” Men man vill betona 
att ”den stora vinsten bör ligga hos brukarna”. 
 
Dessa tankegångar har utvecklats under benämningen Norsjö Närvård. Inom ramen för detta 
är ambitionen att bygga upp ett väl fungerande samarbete mellan bl a distrikts-
sköterska/sjuksköterska, hemtjänstassistent, omvårdnadspersonal, lasarett samt lasarettets 
hemsjukvårdsteam VIOOL. Även rehabiliteringspersonal, dietist, kyrkliga samfund, frivillig-
organisationer m fl kan bli engagerade i närvården. I januari 2000 färdigställdes handlings-
planen för Norsjö Närvård, där syftet beskrivs enligt följande: ”Att i Norsjö kommun utveckla 
vårdformen avancerad hemsjukvård och palliativ vård. Detta innebär att kommuninnevånarna 
ska kunna erbjudas vård i sin närmiljö med tillgång till sjukvårdskompetens dygnet runt.” 
Målet är att ge vårdtagare i livets slutskede en så god livskvalitet som möjligt under beaktande 
av såväl fysiska som psykiska, sociala och andliga behov.  
 
Försöksverksamheten med Norsjö Närvård består egentligen av två delar:  
 

                                                 
15 Skellefteå sjukvårdsdistrikts team för avancerad hemsjukvård. 
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•  hemsjukvård i eget boende för målgruppen palliativa patienter;  
•  närvårdsplatser på det kommunala korttidsboendet Vinkelbo, avdelning 1, för tre mål-

grupper: patienter som skrivs ut från sjukhus utan att formellt sett vara medicinskt fär-
digbehandlade; för patienter i eget boende som kräver särskilda insatser under en 
begränsad tid och därigenom kan undvika inläggning i slutenvård; samt palliativa 
patienter som inte längre kan vårdas hemma. 

 
Tillskapandet av särskilda närvårdsplatser på Vinkelbo blev något av en nyckelfråga för att 
kunna realisera tanken om närsjukvård. Man har t ex inte uttalat något fast antal närvårds-
platser, utan i stället planerar man för ett flexibelt nyttjande av en avdelning med sju platser. 
En av platserna är dock särskilt i ordningsställd för palliativ vård (men rummet kan nyttjas av 
andra om det är ledigt). Denna verksamhet ligger inom kommunens ordinarie budget, och 
”närvårdspatienter” enligt de tre kategorierna ovan, vilka formellt är landstingets ansvar, tas 
emot i mån av utrymme. Kommunen tar alltså här på sig ett extra åtagande utan krav på er-
sättning från landstinget. 
 
Beträffande den första typen av insats, palliativ hemsjukvård, tillskapas runt varje patient ett 
team bestående av distriktssköterska/sjuksköterska, hemtjänstassistent samt hemtjänstperso-
nal. Distriktssköterska är ansvarig för dagvården av patienten i dennes hem. På kvällar och 
nätter har tjänstgörande kommunsköterska på Vinkelbo beredskap. Vidare skall varje patient 
ha en patientansvarig läkare, vilket inte har fungerat som avsett p g a bristen på primärvårds-
läkare i Norsjö. VIOOL-teamets läkare eller specialistläkaren har dock ställt upp som patient-
ansvarig läkare, vilket har fungerat bra. Varje vårdinsats, som ju anpassas individuellt efter 
respektive patient, dokumenteras i en särskild användarpärm hos patienten (förutom i ordina-
rie patientjournal). 
 
Ursprungligen hade man som ambition att starta den palliativa hemsjukvården under ”våren 
00 i liten skala”, men verksamheten blev både tidigarelagd och mer omfattande än planerat. 
Redan i december 1999 togs den första patienten emot av hemsjukvårdsteamet och därefter 
växte verksamheten successivt under början av 2000. Samarbetet mellan de olika personal-
grupperna i teamet förefaller ha fungerat väl, och Skellefteå lasarettets hemsjukvårdsteam 
VIOOL har fungerat som ett stöd. Däremot har andra svårigheter av praktisk natur uppstått. 
Det visade sig snart svårare än beräknat att hantera patienter med ett stort omvårdnadsbehov 
dygnet runt. I synnerhet har de kommunala sjuksköterskorna haft svårt att lägga in hembesök 
under sin tjänstgöring på kvällar och jourtid nätter. Även för distriktssköterskorna kunde 
resorna bli många och långa.  
 
Under den tid försöket pågick från slutet av 1999 till mars 2000 var två distriktssköterskor 
samt kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska i princip i ”ständig jour”, vilket natur-
ligtvis var mycket påfrestande. Bristerna i organisationen blev särskilt uppenbara vid vården 
en speciell patient med ett stort vårdbehov och som bodde långt från tätorten. Den distrikts-
sköterska som var knuten till patienten fick göra många hembesök under olika tider på dygnet. 
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Detta visade att det krävs en väl fungerande bakjour, med viss schemalagd tjänstgöring dag, 
kväll och helg, om hemsjukvårdstanken ska kunna förverkligas.  
 
Det var dock initialt svårt att få frivilliga till ett sådant joursystem. ”Förslag om att vårdcen-
tralens samtliga sköterskor borde gå in i jourverksamheten har ej kunna genomföras”, enligt 
anteckning i självvärderingsmallen.  
 
Bristen på dygnet-runt tillgänglig sjuksköterskeresurs blev ett så allvarligt hinder för verk-
samheten att ledningsgruppen i mars i mars 2000 beslutade att göra ett uppehåll under resten 
av våren och sommaren, och i stället starta om på nytt till hösten. Vårdtagare som fanns 
inskrivna vid den tidpunkten fortsatte dock att vårdas i hemmet av distriktssköterska med stöd 
av VIOOL, eller på Vinkelbo. Fram till dess hade fem patienter deltagit i hemsjukvården.  
 
Under tiden förbereder man för utvecklandet av ett joursystem genom att låta kommunens 
respektive vårdcentralens sjuksköterskor auskultera hos varandra. Ytterligare projektmedel 
har tillskjutits för en extra distriktssköterskeresurs på heltid under våren för att möjliggöra 
detta. Under hösten 2000 har man återupptagit den avancerade respektive palliativa vården i 
eget boende, dock endast under dagtid, nu med VIOOLs läkare som huvudansvarig. Fem 
patienter har skrivits in i hemsjukvården under hösten. 
 
En del av patienterna som deltar i hemsjukvården är även aktuella för en vårdplats på Vinkel-
bos avdelning för närvård. Redan i oktober 1999 började närvårdsplatserna tas i bruk och 
verksamheten har fortskridit därefter. Även denna typ av insatser förefaller vara svårplane-
rade; det är svårt att förutsäga hur många patienter som blir aktuella från lasarettet och när 
äldre i eget boende kommer att efterfråga tillfälligt särskild stöttning. Vidare riskerar 
patienter, som efter vårdperioden på Vinkelbo är i behov av särskilt boende, att ”bli kvar” om 
det är brist på särskilda boendeplatser. Man kan också bli tvungen att neka patienter 
närvårdsplatser p g a platsbrist, fast de egentligen uppfyller kriterierna för inskrivning. Pallia-
tiva patienter är dock alltid prioriterade, framhåller den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. 
 
Sedan oktober 1999 och fram till och med augusti 2000 har totalt 16 personer varit inlagda på 
närvårdsplatserna på Vinkelbos avdelning 1. Fyra av dessa var palliativa patienter. De flesta 
hänvisades till Vinkelbo från vårdcentralen, medan endast ett par personer kom från lasarettet. 
Den genomsnittliga vårdtiden var 14 dygn, men variationerna är stora; från endast ett par 
dagar till vårdtider på över 60 dygn för en specifik palliativ patient. I endast ett fall visade det 
sig efter inläggning att man inte hade tillräcklig medicinsk kompetens för att vårda patienten 
på Vinkelbo, utan var tvungen att skicka honom vidare till lasarettet efter en dag. Under denna 
period har man varit tvungen att avvisa ungefär fem patienter p g a platsbrist. 
 
En utbyggd lokal närvård ställer således krav på både tillgänglig kompetens och flexibilitet i 
resursutnyttjandet. Eftersom hemsjukvård/palliativ vård samtidigt är en verksamhet i förhål-
landevis liten skala blir variationer i nyttjandegraden ännu svårare att bemöta. Här finns det 
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således organisatoriska utmaningar att ta sig an, men uppenbart är att de lokala aktörernas 
vilja och engagemang är stor. Lika uppenbart är att behovet av palliativ vård/hemsjukvård och 
närvårdsplatser inte kommer att ta slut den 31 december 2001, då försöksverksamheten offici-
ellt avslutas, utan det är viktigt att säkerställa att detta kan integreras i ordinarie verksamhet 
om försöket visar sig framgångsrikt. 
 
Den tillfälliga pausen i hemsjukvårdsdelen ska således ses i ett större sammanhang. Tanke-
gångarna om närsjukvård vidareutvecklas också kontinuerligt; i minnesanteckningarna från ett 
ledningsgruppsmöte i Norsjö i maj 2000 skissas på ett ”basteam”, där personal från vårdcen-
tralen och den kommunala äldreomsorgen skulle ingå, liksom ambulanspersonalen som kom-
pletterande resurs. Socialstyrelsen har tidigare aviserat att kompetensen bland ambulans-
personalen ska höjas till sköterskenivå från och med 2003, och denna förändring borde kunna 
knytas samman med vårdcentralens och kommunens resurser. Enligt skissen ska medlem-
marna i teamet ha en basplacering på vårdcentralen på dagtid samt på Vinkelbo på jourtid. De 
ska delta i hemsjukvården för att avlasta distriktssköterskorna och de ska delta i den palliativa 
hemsjukvården som extra resurs åt VIOOL. Härvidlag är det viktigt att tillvarata varje persons 
individuella kompetens och intresseområde. (Minnesanteckningar från ett lednings-
gruppsmöte den 5 juni 2000) 
 
Hjälpmedel och rehabilitering 

I projektplanen för Norsjö omnämns dagrehabilitering för t ex stroke- eller demenspatienter, 
liksom samarbete mellan huvudmännen kring hjälpmedel. Bakgrunden till detta är bl a att allt 
tidigare utskrivningar från slutenvård ökar behovet av en väl fungerande lokal rehabkedja, 
även som en del i hemsjukvårdsambitionerna. Dessutom fanns det problem med bristande 
samordning mellan landsting och kommun kring rehabiliteringsinsatser och hjälpmedelshan-
tering. 
 
Tidigare hade kommunen och landstinget varsitt hjälpmedelsförråd, och dessutom fanns det 
ett antal mindre förråd ute på de särskilda boendena. Förutom de dubbla kostnader detta ledde 
till var förrådshanteringen ofta bristfällig med dålig kontroll över utlämnade hjälpmedel, 
långa väntetider och svårigheter att få information om tillgängliga hjälpmedel. Därför ville 
man upprätta ett gemensamt hjälpmedelsförråd för kommun och landsting och samarbeta 
kring utlämning, reparation och service av hjälpmedel för befolkningen.  
 
En arbetsgrupp bestående av sjukgymnast och distriktssköterska från vårdcentralen, arbets-
terapeut och hemtjänstassistent från kommunen har arbetat med dessa frågor under det senaste 
året. Arbetsterapeuten har haft en särskild projektanställning, motsvarande tre månaders hel-
tidsarbete, för att jobba med hjälpmedelssidan. Sjukgymnasten har å sin sida fokuserat på 
rehabdelen med förstärkning motsvarande ca 2,5 månaders heltidsarbete. Utvecklingsarbetet 
förefaller hittills ha kommit längst på hjälpmedelssidan, medan rehabiliteringsarbetet kommer 
att avrapporteras under våren 2001.  
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Den projektanställda arbetsterapeuten har arbetat med att rent konkret bygga upp ett nytt, 
gemensamt hjälpmedelsförråd i kommunen, som samnyttjas av både kommun och landsting. I 
uppdraget ingick även utformning av rutiner för utlämning och handhavande av hjälpmedel 
och formulering av säkerhetsföreskrifter, men detta arbete hann hon ej slutföra helt. Landsting 
och kommun bekostar numera nyinköp av hjälpmedel gemensamt och de små hjälpmedels-
förrådena ute på kommunala boenden har avvecklats. I stället planeras att en vårdpersonal per 
boende ska fungera som hjälpmedelsombud.  
 
Inom ramen för rehab- och hjälpmedelsprojektet genomfördes i maj 1999 en enkätundersök-
ning bland vårdpersonalens arbetslag, om deras arbete med och syn på rehabilitering. Den 
visade bl a att det fanns många skilda uppfattningar om vad rehabilitering är, och i vilken ut-
sträckning man själv utför sådan. Under hösten 2000 kommer man därför att låta all vård-
personal genomgå en kortare utbildning kring rehabilitering, för att lägga grunden för en 
gemensam syn. Man planerar också att göra en uppföljning genom en liknande gruppenkät 
under nästa år. 
 
Möjligen finns en potential för att effektivisera hjälpmedelshanteringen ytterligare. Arbets-
terapeuten har lagt fram som förslag att kommunen ska köpa in sängar till de särskilda boen-
dena i stället för att hyra dem av landstingets hjälpmedelscentral. Vidare har den projekt-
ansvariga arbetsterapeuten gjort en framställan om förlängd projektperiod för att kunna slut-
föra arbetet med att ta fram ett gemensamt policyprogram för hjälpmedel, samarbeta med 
vårdpersonal för att tillskapa hjälpmedelsombud etc. Hittills har kommunen beslutat om en 
utbildningsdag för hjälpmedelsombuden under hösten. 
 
IT i vården 

I projektplanen beskrivs IT-stöd som en möjlighet att ytterligare utveckla samarbetet mellan 
huvudmännen, bl a för kommunikation, rapportering, telemedicin mm. Dessutom kan IT an-
vändas för att finna nya former för medborgarinflytande, enligt projektplanen. Dessa målsätt-
ningar har inom försöksverksamhetens ram utkristalliserats i tre delprojekt; nyttjande av 
informationsteknologi i omvårdnadsarbetet, kommunikation med specialistvården via tele-
medicin samt medborgarkontakter via dator.  
 
För omvårdnadsdelen tillsattes en särskild arbetsgrupp, bestående av sjukgymnast från vård-
centralen, kommunsköterska samt kommunens IT-ansvariga. Projektets inriktning har varit att 
upprätta gemensam tillgång till datajournaler, så att den kommunala sköterskan på Vinkelbo 
ska kunna läsa i och dokumentera insatser i landstingets journal under den tid kommunen har 
beredskap för ”landstingspatienter”. Delprojektet blev något fördröjt på grund landstingets 
byte av datorsystem, men sedan början av 2000 fungerar det gemensamma IT-utnyttjandet i 
omvårdnadsarbetet mycket bra, enligt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan. Ett önskemål 
inför framtiden är att sjuksköterskor vid kommunens särskilda boenden ska kunna läsa i 
landstingets journaler avseende de boende. (Detta förutsätter även patienternas medgivande.) 
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Även den telemedicinska delen av IT-projektet blev fördröjd genom att kommunens och 
landstinget nyttjar olika datorsystem. En annan praktisk svårighet är att man på vårdcentralen 
måste gå ”en trappa upp” till folktandvården om man vill få tillgång till telemedicinutrust-
ningen. Ännu har inte försöket kommit igång ordentligt. 
 
Utvecklingsområdet medborgarkontakter via dator handlar om att förbättra kommunikationen 
mellan invånarna och mellan befolkningen och olika lokala organisationer och myndigheter 
genom internet. Denna del i försöksverksamheten är knuten till en kommunal satsning 
benämnd ”Närhet i glesbygd”. Kommunens IT-satsning är dels inriktad mot infrastrukturen, 
dels mot utbyggd service och lokal information på nätet. På den hemsida som byggts upp 
inom ramen för ”Närhet i glesbygd”16 finns dock ingen hänvisning till bassjukvårdsprojektet. 
Inte heller har man hittills haft möjlighet att utveckla de planerade gemensamma hemsidorna 
för kommunen och vårdcentralen, men man hoppas komma igång under hösten. En 
kommunal sköterska har fått tid avsatt för att jobba med IT-frågorna. 
 
Brukarmedverkan/medborgarperspektiv 

Projektledaren har hållit ett flertal informationsträffar för föreningar och allmänhet. Dessutom 
har handikapporganisationer och allmänhet inbjudits att delta i en genomförd utbildning i 
kronisk smärta. Ett fyrtiotal personer deltog.  
 
Vidare har projektledaren genomfört en liten kartläggning av befolkningens synpunkter på 
den vård och sociala service som erbjuds i Norsjö, och vilka önskemål som finns om vård på 
hemorten. I undersökningen, som genomfördes i september 1999, deltog en mindre grupp 
äldre och handikappade från det lokala föreningslivet. Resultaten visade bl a att bristen på 
kontinuitet i läkarkontakterna på vårdcentralen uppfattas som ett stort problem. Beträffande 
önskemål om vård framkom att man i första hand vill vårdas hemma i det egna boendet, i 
andra hand på institution på hemorten.  
 
Övrigt 

Vid sidan av dessa delprojekt som hittills ägnats mer systematisk uppmärksamhet i Norsjö 
kan nämnas en del andra initiativ som tagits, delvis med andra målgrupper än den äldre be-
folkningen. 
 
Bildandet av ett lokalt folkhälsoråd nämndes redan i projektbeskrivningen, där som en del i 
arbetet med att utveckla primärvården. Tankegångarna var uppenbarligen att bygga vidare på 
erfarenheterna från ”Norsjö-projektet”. Folkhälsorådet ”var på tal” kontinuerligt under det 
första projektåret, men det dröjde till maj år 2000 innan idén realiserades. Då konstituerades 
folkhälsorådet, bestående av några politiker ur styrgruppen för bassjukvårdsprojektet samt en 
representant från bygg- och miljönämnden. Dessutom ingår en tjänsteman från vardera kom-

                                                 
16 www.norsjo.net 
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munen respektive landstinget och en representant från ungdomsrådet17 också i folkhälsorådet. 
Skolsköterska, fritidspedagog m fl adjungeras vid behov till rådet, som särskilt ska intressera 
sig för barns och ungdomars situation i Norsjö. 
 
Sedan tidigare fanns en arbetsgrupp med anknytning till detta. Arbetsgruppen Barn och Ung-
dom bildades i april 1999 med främst skolsköterska och skolkurator. Gruppens arbete har 
varit inriktat mot bl a damp, övervikt, tysta flickor och drogförebyggande arbete.  
 
Som ett utflöde från två andra utvecklingsområden, nämligen omvårdnadsdelen i IT-projektet 
samt palliativ vård/hemsjukvård, har idén om en lokal kompetensbank väckts. Modern teknik 
skulle kunna nyttjas för att samplanera personalbemanning över huvudmannagränserna. 
Projektledaren genomförde i början av 2000 en inventering av personalens syn på att arbeta 
mer flexibelt och att göra tillfälliga insatser hos andra huvudmannen. Fokus ligger på 
sköterskenivå; för en flexibel och behovsanpassad lokal vårdorganisation vore det 
uppenbarligen en fördel om t ex en kommunal sjuksköterska kunde rycka in på vårdcentralen 
vid behov, eller om distriktssköterskorna deltog i beredskapsverksamheten på Vinkelbo.  
 
Sjutton sjuksköterskor från vårdcentral och kommun besvarade ett formulär med frågor om 
nuvarande tjänstgöringsgrad, intresse för att utöka tjänstgöringsgraden (vilket endast en 
mindre del av de deltidsanställda var positiva till, men även ett par heltidsanställda), eventuell 
specialkompetens, inställning till att arbeta hos annan arbetsgivare (vilket ungefär hälften var 
positiva till) respektive inställning till att delta i ett flexibelt arbetssystem (lika många posi-
tiva). Sammantaget torde det finnas ett visst utrymme för ökad arbetstid bland vårdpersonalen 
och, framför allt, en positiv inställning till att jobba mer flexibelt både med avseende på tider 
och arbetsgivare. Erfarenheterna från hemsjukvårdsprojektet ovan visar dock att detta förut-
sätter att man får möjlighet att lära sig varandras verksamheter, rutiner och – inte minst – 
kulturer. Den tidigare nämnda auskultationen kan ses som ett led i detta. 
 
Beträffande informationsspridning kring försöksverksamheten i Norsjö kan nämnas att den 
var omskriven i Skellefteå sjukvårds personaltidning i november 1999. Vidare har 
projektledaren i Norsjö kontinuerligt arbetat för att engagera berörd personal i projektarbetet. 
Ett flertal utbildningstillfällen har genomförts, liksom informationsträffar för olika grupper. 
Vid en s k ”miniverkstad”, som genomfördes i september 1999 med sjuksköterskor från 
kommun och primärvård, framkom bl a en stark vilja att ”kämpa för oss på landsbygden” och 
en stor tilltro till personalens kompetens och förmåga. Man uttrycker också förhoppningar om 
att samarbetet över huvudmanna- och yrkesgränser ska förbättras till gagn för vården. En del 
befarar dock att personalen inte kommer att vara tillräckligt flexibla för att arbeta i de 
gränsöverskridande teamen, enligt dåvarande projektledares minnesanteckningar från mötet. 
 

                                                 
17 Ungdomsrådet har ungefär 300 medlemmar från Norsjö i åldern 14 till 29 år. 
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Avslutning 
Försöksverksamheten i Norsjö bedrivs under goda förutsättningar med avseende på tidigare 
erfarenheter av väl fungerande samarbete, nära relationer och gemensamma synsätt. Det geo-
grafiska avståndet till specialistvård förefaller också stärka den gemensamma känslan av att 
”vi ska klara av det här själva”. Goda intentioner behöver dock strukturellt stöd i form av bl a 
väl fungerande projektledning samt ekonomiska och personella resurser. Projektledningen 
synes ha fungerat väl, även under perioden med vakans på projektledningsposten. Även eko-
nomiskt har försöksverksamheten fått en del stöd av både kommun och landsting, men det är 
också viktigt att medverkande i arbetsgrupper reellt frigörs från sina ordinarie uppgifter.  
 
Projektarbetet har på olika sätt inriktats mot att utveckla den lokala vården och omhänder-
tagandet av äldre. Idéer och visioner har kunnat konkretiseras i gott samförstånd utan ”seg-
dragning”, men har å andra sidan ibland mött en verklighet som inte varit riktigt redo för 
visionerna. Det är dock värdefullt att inte låta befintliga strukturer stå i vägen för nya idéer 
och tankgångar. Av dokumentationen från Norsjö framgår också att man har en ännu mer 
utvecklad vision om en ”närvårdscentral” med både akutmottagning, bassjukvård, folktand-
vård och ambulans. På närvårdscentralen ska man arbeta med såväl prevention som diagnostik 
och behandling. Telemedicin och specialistkonsulter ska utnyttjas i arbetet. Vidare skall när-
vårdsteam bildas, som ska erbjuda både hemtjänst, hemsjukvård och palliativ vård. Det åter-
står att se i vilken utsträckning man kan förverkliga dessa planer inom ramen för den nu pågå-
ende försöksverksamheten. 
 

 



 70



 71

Kapitel 3 Jämförelser mellan likartade utvecklingsprojekt i olika 
försöksområden 
 
I det förra kapitlet gjorde vi en bred beskrivning av de olika delprojekt som startats i respek-
tive försöksområde. Förändringsarbetet har byggts upp utifrån lokala förutsättningar och pro-
blem och variationen är därför stor. Samtidigt berör flera av delprojekten samma målgrupper 
och närbesläktade problemområden. I detta kapitel jämför vi därför hur man i de olika för-
söksområdena gått tillväga för att hantera en likartad problematik inom vården och omsorgen. 
Vilka likheter och skillnader finns när det gäller de förändringsprocesser som startats i syfte 
att a) få mer av specialistmedverkan i primärvården och den kommunala sjukvården, dvs 
utveckla bassjukvården, b) utveckla samverkan kring vård och omsorg om äldre och han-
dikappade; c) utveckla medborgarperspektivet och brukarmedverkan? Vilka hinder respektive 
framgångsfaktorer finns i respektive strategi? Först ska vi emellertid diskutera några mer all-
männa förutsättningar för och aspekter av samverkan eftersom denna arbetsform kan sägas 
vara en gemensam nämnare för de flesta delprojekten inom försöket. 
 

Ökad samverkan – pådrivande faktorer 
Mot bakgrund av att samverkan i dag framstår som välfärdsstatens kanske viktigaste arbets-
form är det intressant att fråga sig vilka olika faktorer som kan tänkas driva på i riktning mot 
ökad samverkan. För det första kan man lyfta fram att det finns ett överordnat rationellt skäl 
till att samverkan institutionaliseras i och mellan olika sektorer. Specialiseringen av olika 
verksamheter, och den alltmer specifika och avgränsade yrkeskunskap som denna skapar, 
framkallar ett behov av samverkan över sektors- och organisationsgränser för att samhälls-
servicen ska bli överskådlig och gripbar för medborgaren. Vissa forskare menar att samarbete 
ofta är påtvingat och nödvändigt enligt lagstiftning (Oliver 1990). Ädelreformens och handi-
kappreformens förskjutning av delar av det medicinska och framför allt det omvårdnadsmäs-
siga ansvaret för äldre och funktionshindrade till kommunerna är ett exempel. Centralt utfor-
made regler om gemensam vårdplanering och informationsöverföring är ett annat exempel. 
Även Danermark och Kullberg (1999:57) menar att tvingande lagstiftning är en pådrivande 
faktor mot samverkan.  
 
Men även om samarbete inte är påtvingat utifrån kan det från den enskilda organisationens 
synvinkel vara ett sätt att komma till rätta med en asymmetrisk relation (den egna organisa-
tionen har få resurser, andra organisationer har mer) och samarbete kan då vara en möjlighet 
att komma i åtnjutande av andras resurser eller slippa ge ifrån sig egna resurser (se även 
Danermark & Kullberg 1999:57). Samarbete kan också vara ett sätt att öka effektiviteten 
genom skalfördelar och ge möjligheter att skapa stabilitet i en osäker omvärld genom att få 
insyn i, inflytande eller t o m kontroll över andra organisationer. Till sist ska vi inte bortse 
från möjligheten att samarbete är ett sätt att öka organisationers legitimitet, särskilt om det 
sker med organisationer som har hög status och prestige (Oliver 1990). 
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Bland de externa faktorer som pressade på i riktning mot ökat samarbete inom fältet vård, 
omsorg och rehabilitering från slutet av 1980−talet kan nämnas de höga kostnaderna för äldre 
i slutenvården (medicin- och långvårdsavdelningar), kostnader för att ersätta inkomstbortfall 
för sjukdom, arbetsskador och förtidspensioneringar. Dessa förhållanden antogs få negativa 
konsekvenser för skattebetalarna, patienter och anhöriga och, i fallet långtidssjukskrivningar,  
även näringslivet och företagen, som hade brist på personal under denna tid. Krav på nya 
samarbetskonstellationer växte fram som ett resultat av dessa problem, vilket lett till att sam-
verkan, gemensam planering och informationsöverföring slagits fast i lagstiftningen på flera 
områden. Vikten av ett tydligare fokus på patienten/brukaren har också slagits fast som ett led 
i att säkerställa kvaliteten i tjänster och legitimiteten i den förda politiken. Reformintention-
erna bakom den nya hälso- och sjukvårdspolitiken inklusive psykiatrireformen samt 
äldrepolitiken, vilka framförallt fokuserade på ökad kvalitet till lägre kostnader, förutsätter att 
gemensamma mål utvecklas för organisationernas verksamhet. Det är mot den bakgrunden 
man ska se tillkomsten av olika försöksprojekt kring samverkan. 
 

Några viktiga begrepp 
Samarbete, samverkan, samordning är några begrepp som används i sammanhanget. Sam-
arbete kan dock ses som ett överordnat begrepp som inrymmer olika sätt att gemensamt ta sig 
an olika uppgifter. Men det finns anledning att precisera och urskilja olika former. Boklund 
(1995: 46; jfr Westin 1986)) diskuterar fyra former av samarbete som ställer olika krav på 
personalens förhållningssätt:  
 
a) Separation – inget samarbete alls. Här arbetar handläggare med olika funktioner och upp-

gifter, men med samma klienter,  parallellt med varandra, utan att det sker någon inter-
aktion. 

b) Koordination – samordning. Här innebär samarbetet att handläggare arbetar med avgrän-
sade uppgifter och ärenden inom ramen för den egna yrkesgruppens perspektiv. Samar-
betet förekommer genom att man överför (remitterar) ärenden till varandra. 

c) Kollaboration – samverkan. De olika yrkesgrupperna upprätthåller sina egna 
verksamhetsområden, men  integrerar sin verksamhet i arbetet med konkreta ärenden. Re-
spekt för varandras kompetens krävs. Samarbetet innebär att tjänstemännen gemensamt 
diskuterar klientens problem och försöker komplettera varandras åtgärder för att optimera 
insatsen. 

d) Integration – sammansmältning. Här integreras olika funktioner och yrkesroller så att 
generalistkompetens utvecklas och alla gör i stort sett samma saker. I förlängningen in-
träffar också en sammanslagning av olika organisationer. 

 
Kategoriseringen ovan ger intryck av att vara fyra renodlade former för samverkan. I verklig-
heten finns det naturligtvis ett antal mellanformer och kombinationer där inslag från de olika 
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varianterna kombineras. När vi till vardags talar om ”samverkan” torde det vara kategori c, 
dvs kollaboration som de flesta avser. 
  

Några förutsättningar för samverkan mellan organisationer 
Det är inte självklart att integration alltid är den bästa formen för samverkan. Men ett element 
av integration, varigenom aktörer på samma nivå i den samhälleliga arbetsdelningen utvecklar 
horisontella kontakter, är antagligen nödvändigt för att välfärdssystemet ska upplevas som en 
sammanhållen helhet. Enligt Hvinden (1994: 8) kan horisontell integration mellan organisa-
tioner vara ett medel för att åstadkomma bättre service och tjänster till medborgarna. Med 
horisontell integration menar han ”the extent to which the efforts of actors at the same level 
are compatible or not” (dvs det handlar inte om en sammansmältning, utan kanske snarare om 
en avancerad form av samverkan/kollaboration, för att använda Boklunds terminologi). 
 
För att kunna utveckla en sådan horisontell integration anser Hvinden (1994:10 ff) tre faktorer 
vara viktiga. Den första rör i vilken utsträckning ömsesidig medvetenhet föreligger om givna 
problem. När det gäller organisationer som är något så när överskådliga gynnas horisontell 
integration ofta av fysisk närhet mellan personalen och möjligheterna till personliga ”face-to-
face”-kontakter. Det innebär att organisatoriska arrangemang såsom gemensamt geografiskt 
upptagningsområde, samlokalisering och gemensamma utbildningstillfällen underlättar sam-
verkan (Danermark & Kullberg 1999, Bak & Gunnarsson 2000). 
 
För det andra underlättas horisontell integration av samsyn mellan aktörerna beträffande mål. 
Om det råder samsyn beror i sin tur på om det finns en ömsesidig medvetenhet om problemen. 
Samsyn beträffande mål är dock inte en tillräcklig förutsättning. Organisationer kan ha samma 
syn på hur målen ska uppnås, men tvingas konkurrera om samma resurser inom ramen för ett 
nollsummespel eller med mindre resurser totalt sett. Fördelningen av ekonomiska resurser 
mellan primärvård och slutenvård inom ett sjukvårdsdistrikt kan vara ett relevant exempel. I 
sådana fall kan man räkna med att samverkan försvåras. Det viktiga är hur specifika mål inom 
olika organisationer kan inordnas i mer generella policymål. Detta är inte möjligt utan stöd 
från organisationens ledning. 
 
För det tredje underlättas horisontell integration om det finns ett ömsesidigt beroende mellan 
aktörer som har olika funktioner inom en större helhet. Den egna organisationen blir beroende 
av den andra för att fullgöra sina ordinarie arbetsuppgifter. Här gäller det snarare att dra nytta 
av organisationers olikheter: att kunna använda skilda kompetenser till samma långsiktiga 
ändamål. I princip kan man tänka sig att integrationen här sker genom att man antingen arbe-
tar tillsammans rent praktiskt eller att man utbyter resurser med varandra. 
 
Den förstnämnda faktorn, ömsesidig medvetenhet om problemen är den mest grundläggande 
förutsättningen. Tillsammans med en av de övriga två räcker den långt för att åstadkomma 
horisontell integration. Den andra faktorn, samsyn beträffande mål, är fundamental i den 
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meningen att den utgör en förutsättning för integration inom respektive organisation − alla 
medarbetarna förutsätts ju ‘dra åt samma håll’. Ömsesidigt beroende är desto viktigare för 
integrationen mellan organisationer.  
 
Hvindens (1998: 157−9) egna empiriska studier av samarbetet mellan framförallt försäkrings-
kassor, arbetsförmedlingar och socialkontor i Norge pekar också på en rad problem som 
tjänstemännen hamnar i när det gäller horisontell integration. Det finns en tendens att perso-
nalen fokuserar mer på kortsiktiga, konkreta arbetsuppgifter som t ex handlar om att pröva 
och besluta om klienten har rätt till ekonomiska bidrag (eller social service), än att fokusera 
arbetsuppgifter som är mer långsiktiga, dvs som syftar till att göra klienten självförsörjande 
och oberoende. De kortsiktiga arbetsuppgifterna blir, i synnerhet om de är lagstadgade, själv-
prioriterande, medan de andra arbetsuppgifterna som kräver mer tid vad gäller utredning och 
motivationsarbete kommer i andra hand. Han menar att detta delvis kan vara ett utslag av de 
kompetensbegränsningar som personalen har. Sådana konsekvenser kan undvikas om organi-
sationen har en genomtänkt samverkansidé och om personalen har samverkanskompetens.  
 
Överfört till fältet vård, omsorg och rehabilitering kan man tänka sig att kommunens social-
tjänst i sin behovsbedömning ser som sin viktigaste uppgift att för det första pröva rätten till 
hemtjänst och för det andra antalet timmar i anslutning till detta, medan ett mer långsiktigt 
samarbete med primärvården kring rehabilitering, funktionsträning och arbetsterapi inte prio-
riteras lika mycket eftersom detta ligger utanför den primära uppgiften att ge hemtjänst.  
 
En annan svårighet har att göra med att samarbete med andra myndigheter ofta är förenat med 
tidsödande förhandlingar, dragkamp och oenighet (Hvinden 1998: 157). En hög arbetsbelast-
ning hämmar personalens engagemang att ägna sig åt samverkan, liksom hög personalomsätt-
ning (Danermark & Kullberg 1999:55). Det är också svårt att få samarbetet att fungera så att 
inte någon part ”byter ner sig” eller känner sig underlägsen. Detta kan ha sin grund i att rela-
tioner mellan yrkesgrupper hos organisationer som förväntas samarbeta ofta är asymmetriska, 
dvs olika yrken har olika status, befogenheter och inriktning. Exempelvis pekar tidigare 
studier av samverkan inom vård och omsorg på att den medicinskt utbildade personalen ofta 
intar en dominerande ställning i förhållande till andra yrkesgrupper (Danermark & Kullberg 
1999:54). 
 
De två processerna, att fokusera på de konkreta omedelbara arbetsuppgifterna respektive att 
undvika att byta ner sig, verkar dessutom ömsesidigt förstärkande på varandra och kan få tre 
följder: 
 
a) en substitutionsstrategi tenderar att utvecklas, d v s myndighetens egna åtgärder och medel 

används i stället för sådana som man skulle ha kunnat få genom att samarbeta med andra;  
b) en strategi att undvika samarbete utvecklas för att undvika gnissel och tidskrävande ”för-

handlingar”, med den konsekvensen att samarbetsambitionerna blir låga; 
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c) en tendens att övervältra problemärenden på grann-myndigheten och externa instanser för 
att minska den egna arbetsbelastningen, vilket inte underlättar framtida samarbete. 

 
Andra hinder för samverkan har att göra med regelverk och organisationsspecifika faktorer. 
Regler och administrativa procedurer som preciserar en organisations verksamhetsdomän kan 
ibland sätta ganska snäva ramar som försvårar samarbete med andra organisationer. Kraven 
på strikt regelefterlevnad är större inom t ex kommunens handikappomsorg (vad gäller  LSS) 
och inom försäkringskassan, medan vården och socialtjänsten ger mer plats för skönsmässiga 
ställningstaganden. Karaktären av samverkan kan också tänkas variera beroende på att perso-
nal inom de olika myndigheterna har olika utbildning, professionell inriktning etc. Inom vissa 
organisationer (t ex vården, socialtjänsten) kan en professionell “vårdande” ideologi fungera 
som en motvikt mot en stram administrativ inriktning. Skilda kunskapstraditioner och profes-
sionella mål lyfts av Danermark och Kullberg (1999:55) fram som ett potentiellt hinder mot 
samverkan. 
 
Efter denna allmänna introduktion kring samverkan som organisationsform övergår vi till att 
jämföra förändringsstrategier mellan försöksområdena. 

Mot en utvecklad bassjukvård – specialistmedverkan i primärvård och 
kommunal äldrevård 
Det finns tre aktörer inom vården som så gott som alltid förekommer när vi talar om sam-
verkan: slutenvården, primärvården och den kommunala sjukvården. Det är också i denna 
samarbetskonstellation som de flesta samarbetsproblemen står att finna. Som Mechanic & 
Rochfort (1996:263) påpekar grundar sig svårigheterna i den komplexa ställning läkare och 
annan personal befinner sig i: samtidigt som medicinens betydelse ökat ur kulturellt och sam-
hälleligt perspektiv, har kraven på dess inre koordination ökat, och bör man tillägga, även 
koordinationen med externa aktörer. Bassjukvårdsprojektets genomförande  kan i den 
meningen ses som en utmaning eftersom det får konsekvenser för både de interna och externa 
samverkansmöjligheterna. 
 
Figur 1. Mot en utvecklad bassjukvård. 
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När vi talar om att föra ut mer av bassjukvården lokalt är det viktigt att hålla i minnet att all 
sjukvård som bedrivs vid sjukhus inte kan komma ifråga. Kvar i slutenvården måste den hög-
specialiserade vården finnas, liksom även stora delar av den vård som idag sker vid länslasa-
rett. Den slutenvård det gäller är i första hand det som benämns som länsdelssjukvården. Men 
man ska vara försiktig att dra strikta gränser, baserade på nu gällande administrativa indel-
ningar, för vad som är möjligt respektive omöjligt. Den tekniska utvecklingen (telemedicin, 
nya operativa tekniker som medför lindrigare ingrepp) öppnar nya möjligheter och kan bidra 
till att sjukvårdens klassiska organisation i kliniker kan komma att förändras eller luckras upp. 
En ny arbetsfördelning mellan primärvården och slutenvården kan också bli följden.  
 
Det finns i princip flera strategier som man kan använda sig av för att föra ut mer bassjukvård 
till primärvården.  
 
A. Primärvården kan själv anställa specialister (utöver de allmänmedicinare som finns). 
B. Kliniken kan anställa specialistläkare som utlokaliseras och som verkar i primärvården, 

dvs vid en eller flera vårdcentraler. 
C. Konsultmedverkan. Klinikens specialister deltar i indirekt patientrelaterade diskussioner i 

primärvården (regelbundna träffar, konferenser etc). Verksamheten kan organiseras så att 
distriktsläkarna tar med sig ett antal patientfall som man får specialistens synpunkter på.  

D. En klinik kan ha ett intensivsamarbete (”fadderfunktion”) visavi någon vårdcentral var-
igenom ett nära och mer långtgående samarbete etableras. Kompetensutveckling och kun-
skapsöverföring om varandras villkor kan bli resultatet.  

E. Primärvården (och äldrevården) kan i samarbete med slutenvården använda ny teknik som 
telemedicin i samband med konsultation och vårdplanering i syfte att klara fler bassjuk-
vårdsfunktioner på hemmaplan. 

 

Primärvården anställer specialister (A) 
Det finns  hittills i bassjukvårdsprojektet i Västerbotten inte några exempel på specialister 
som anställts i primärvården. Bland de problem som aktualiseras av en sådan strategi kan 
nämnas att slutenvårdens specialister måste få träffa tillräckligt antal patienter för att kunna 
upprätthålla sin kompetens. Att ha specialister i den öppna vården kräver att patientvolymen 
är tillräckligt stor för ett rationellt utnyttjande av specialistkompetens. Läkarstuderande måste 
också kunna påräkna att patienter finns på sjukhuset under de perioder då de kliniska kurs-
momenten infaller. På kort sikt kan detta vara en broms för utvecklingen mot utökad bassjuk-
vård.18  
 
Ett annat problem är att det råder brist på de flesta specialister i Norrland, vilket gör att dessa i 
första hand behövs i slutenvården. Det krävs också beredvillighet i form av tid, intresserad 

                                                 
18 Denna strategi att anställa specialister har man dock börjat utveckla inom en del andra vårdcentraler inom 
Umeå sjukvårdsdistrikt.  
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personal mm inom primärvården för att specialistmedverkan ska kunna infasas i verksamhet-
en. Vakanserna inom primärvården är här ett stort problem. I den mån vårdcentralen är 
beroende av stafettläkare är det svårt att upprätthålla den nödvändiga kontinuiteten. Men man 
kan inte heller utesluta att olika professionella perspektiv kan komma på kollisionskurs med 
varandra. Allmänläkarna har som kår under ett antal år strävat efter att utmejsla allmänmedi-
cinen som en distinkt medicinsk subspecialitet och det är inte självklart att en utökning av 
vårdcentralernas verksamhet med övriga specialiteter ses som ett sätt att främja sådana strä-
vanden. Det är möjligt att fördelarna för patienten i form av förenklade och kortare vårdkedjor 
(i synnerhet om den patientnära diagnostiken med tillhörande laboratorieresurser utvecklas) 
gör att fördelarna för både slutenvården och primärvården gör att flera av dessa hinder kan 
överbryggas.   
 

Specialistläkare på vårdcentral (B) 
Delförsöket med barnspecialist på Ersboda vårdcentral följer alternativ B ovan. Specialisten 
ifråga har sin anställning på barnkliniken i kombination med tjänst som skolläkare inom Ers-
boda-området. Det tycks inte ha funnits några egentliga hinder vad gäller att starta den nya 
modellen. Barnkliniken finansierade specialisten och patienterna var barn- och familjer som 
annars skulle ha behövt uppsöka kliniken. (Tanken var också att patienter som vårdats på 
barnkliniken i högre grad än tidigare skulle kunna följas upp på vårdcentralen.) Delförsöket 
tycks ha bidragit till att förändra relationerna mellan de involverade aktörerna i en rad avse-
enden. Under den första fasen av delförsöket visade det sig svårt för barnläkaren att få 
patienter inbokade från distriktsläkarna. Under denna tid var merparten sådana patienter som 
barnläkaren ”remitterat till sig själv” från skolhälsovården. Efterhand ökade emellertid de 
patienter som kom via distriktsläkarna. Däremot förblev uppföljningsfallen färre än man räk-
nat med.  
 
Genom intervjuer som vi genomfört under våren 2000 med klinikchef på NUS, barnläkaren 
och en distriktsläkare framkom olika synpunkter på samarbetet. Bland de fördelar som nämn-
des var att det framstod som lättare att fånga upp barns ohälsa genom det informella ”remiss-
förfarandet” via distriktsläkare och barnläkare. För distriktsläkarna innebär också barnläkar-
ens närvaro en möjlighet till avlastning i patienttillströmningen. Från barnläkarens perspektiv 
gav den nya arbetsformen en möjlighet att renodla arbetsuppgifterna inom skolhälsovården 
respektive vårdcentralen. De barn hon träffade på skolan kunde hon ta med sig till vårdcen-
tralen för fortsatt konsultation och/eller uppföljning i stället för att remittera till kliniken. När-
heten till distriktsläkarna medförde också att man ibland kunde klara av problemet utan att 
skriva remiss till sjukhuset genom att barnläkaren ”gick in och tittade på patienten”.  Närheten 
mellan distrikts- och barnläkare har också medfört en större säkerhet när det gäller bedöm-
ningen av vilka patienter som  bör remitteras och vilka som kan tas om hand utan remiss. 
Skälet till detta anses vara att allmänläkarna fått bättre kunskap om barnsjukvårdens rutiner 
och principer. Som exempel på detta nämndes att barnläkare betraktar tillväxt som en kardi-
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nalföreteelse, medan barnets tillväxtkurva inte ägnas lika stor uppmärksamhet ur ett allmän-
läkarperspektiv.  
 
För patienternas del kan försöket innebära att man får en riktig diagnos fortare: man behöver 
inte göra flera besök på vårdcentralen i den mån orsaken till och uppföljningen av ”ont i 
magen” kan klaras ut med hjälp av specialistkonsultation lokalt. Ur patientsynvinkel finns 
också den fördelen att läkarbesök avdramatiseras genom att man inte behöver åka in till ”stora 
sjukhuset”. (Förmodligen har inte alla genomförda besök hos barnläkaren varit medicinskt 
motiverade, utan i en del fall torde även distriktsläkaren ha kunnat hantera problematiken på 
ett fullgott sätt.) 
 
De fördelar som både klinikchef, barnläkare och distriktsläkare påpekar innebär att det blivit 
tydligare vilka patienter som kan tas omhand på vårdcentralen. Den verksamma mekanismen 
här är kompetensutveckling, dvs ökad inblick i hur barnläkare arbetar, säkrare diagnostik och 
uppföljning. Men det finns också problem i sammanhanget. Kompetensöverföringen tycks ha 
skett mer eller mindre ad hoc, dvs det har inte avsatts någon tid för systematisk kunskapsöver-
föring enskilt eller till hela allmänläkargruppen. Det har inte heller funnits utrymme för all-
mänläkarna att ta del i  klinikens arbete genom auskultationsbesök o dyl. Som en konsekvens 
av detta har någon gemensam plattform för forskning och utbildning av läkarstudenter inte 
heller kunnat ta form. I dessa avseenden har den fulla potentialen i försöket inte utnyttjats. Ett 
annat problem är att utflyttningen av uppföljningsbesök från kliniken inte skett i den omfatt-
ning man räknat med. Om både patienten och aktuell barnläkare på NUS upplever att samar-
betsrelationen fungerar väl är det svårt att överlåta detta till vårdcentralen. Med den läkarbrist 
som råder på vårdcentralen finns det inte heller något incitament för allmänläkarna att ta hand 
om denna uppföljning. Figuren nedan åskådliggör samarbetsmodellen (de kraftigare pilarna 
visar på de samarbetsrelationer som utvecklats).  
 
Figur 2. Samverkan barnssjukvård – primärvård inom SAM, Ersboda. 
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Den modell för specialistmedverkan inom fältet barnsjukvård som prövats i Ersboda tycks i 
stort sett ha fungerat väl i den meningen att specialist, allmänläkare och övrig personal på 
vårdcentralen övertagit uppgifter som tidigare sköttes av barnkliniken. Det innebär att for-
merna för koordination och fördelning av ärenden mellan parterna har förändrats, för att knyta 
an till Boklunds terminologi (Boklund 1995). Samverkan inom primärvården kring dessa 
uppgifter har inte varit något problem.  
 
Svårigheterna är istället att etablera en samverkan mellan de olika vårdnivåerna vad gäller 
arbetsfördelning. Erfarenheterna från delprojektet är i det avseendet blandade: till de positiva 
erfarenheterna hör att det blir en bättre sortering av patienterna genom ökad kompetens (även 
om kompetensöverföringen varit ett problem pga tidsbrist på vårdcentralen), dvs en renodling 
blir möjlig såtillvida att det blir tydligare vilka patienter som kan få adekvat vård i primär-
vården och vilka som måste få del av sjukhusets specialistvård. En viktig aspekt av detta är att 
remisser och förberedande undersökningar blivit bättre. Till de negativa erfarenheterna hör att 
det varit svårt att få barnkliniken att lämna ifrån sig uppföljningspatienterna till vårdcentralen. 
En slutsats man kan dra är att förankringen av delprojektet inte varit lika väl genomförd på 
barnkliniken som på vårdcentralen. Därför har man inte nått fullt ut från ”separation” till ”ko-
ordination”. 

Konsultmedverkan (C) 
Ett exempel på konsultmedverkan i primärvården är den modell för psykiatrisamarbete som 
utvecklats på Ersboda. Vårdcentralen i området var en av de första i Umeå som fick till stånd 
konsultmedverkan av en psykiater från NUS. Ett skäl till detta är att det i samband med psyki-
atrireformen skapades ett antal särskilda boenden inom området för psykiskt funktionshind-
rade. Arbetsformen innebär att psykiatern regelbundet besöker vårdcentralen för att göra be-
dömningar (dock ingen egentlig behandling) av de patienter som bor i området. Den kompe-
tensöverföring som sker till allmänläkarna upplevs som värdefull. Väntetiden till konsulten är 
lång och modellen upplevs idag som otillräcklig i förhållande till vårdbehoven, eftersom an-
talet psykiskt funktionshindrade inom området ökat kraftigt under de senaste åren. Man har 
från SAM-projektets sida arbetat för att förstärka de psykiatriska resurserna inom området, 
men det har inte lyckats pga bristande ekonomiska resurser och svårigheter att förena en ut-
ökad psykiatrisk bassjukvård på vårdcentralen med det nya rehabiliteringsteamets 
organisation, vilken inte följer samma geografiska områdesindelning som vårdcentralens. Den 
samverkan som man dock har lyckats etablera kring målgruppen psykiskt funktionshindrade 
på Ersboda ligger närmast ”kollaboration”, dvs samarbete kring enskilda ärenden med upp-
rätthållen yrkeskompetens inom befintliga verksamheter. 
 

Intensivsamarbete specialistklinik – primärvård och kommunal sjukvård (D)   
Närmres utformning i Vännäs kan tjäna som en illustration till hur samarbete specialistklinik 
– primärvård – kommunal sjukvård kan fördjupas. I Vännäs har man utvecklat specialistmed-
verkan när det gäller rehabilitering av äldre och dementa patienter genom att få till stånd ett 
fördjupat samarbete med Geriatriskt Centrum (GC) och i viss mån Medicinkliniken. Samar-



 80

betet gäller fördjupade bedömningar av specialist inför patientens hemgång. När det gäller 
vården och omsorgen om dementa har man kommit överens om hur remisserna ska vara ut-
formade och vilket innehåll de ska ha. Dessutom har man eftersträvat ett stöd i den palliativa 
vården från Axlagården och det sjukhusbaserade AHS-teamet. Den strategi som använts har 
gått ut på att öka kunskapen om varandras arbetssätt och att informations- och kunskapsöver-
föring säkerställs inom ramen för gemensamma och systematiska vårdplaneringar. I figuren 
nedan åskådliggörs den utvecklade kommunikationen mellan specialistvård (geriatrik och 
medicin), vårdcentral och kommunal sjukvård/äldrevård.  
 
Figur 3. Samarbete specialistsjukvård – primärvård – kommunal äldrevård i Vännäs. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Den utvecklade kommunikationen mellan aktörerna i figuren avser således att leda fram till 
fördjupad och förbättrad koordination och kollaboration, dvs att genom att stimulera utveck-
landet av gemensamma synsätt öka smidigheten i befintliga samverkansstrukturer. Sluten-
vårdsläkarnas bedömning av om utskrivna patienter är lämpliga för Slussens verksamhet kan 
dock betraktas som en nyskapad kollaborativ rutin. 
 
I Norsjö har man prövat en annan variant av intensivsamarbete mellan specialist och primär-
vård/kommunal sjukvård. Försöket där gäller avancerad hemsjukvård och palliativ vård. 
Tanken är att erbjuda vård som behövs i livets slutskede i närmiljön med tillgång till sjuk-
vårdskompetens dygnet runt. Man har byggt upp en organisation med närvårdsplatser på ett 
särskilt boende, för att kunna ta hem svårt sjuka patienter som formellt ännu inte är medi-
cinskt färdigbehandlade, och närvårdsplatser för patienter med ”lättare” diagnoser men med 
återkommande vårdbehov. Dessutom har närvårdsteam skapats för vård av palliativa patienter 
i eget boende. Basen för denna vård är att det finns en utbyggd kommunal sjukvård i anslut-
ning till äldreomsorgen (särskilda boenden) och att kommunens och vårdcentralens sjuk-
sköterskeresurser kan utnyttjas optimalt i ett teamarbete för den enskilde patienten. Primär-
vårdens distriktssköterska används framför allt vad gäller insatser dagtid och i patientens hem, 
medan kommunens sjuksköterska står för insatser i särskilt boende och under kvällar, helger 
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och nätter. Vi ska inte heller glömma bort hemtjänsten som en viktig resurs för de patienter 
som vistas i det egna hemmet.  
 
Figur 4. Norsjö närvård. 

 

 

 

 

 

 

 

Denna form av närvård utgör ett exempel på den mest avancerade samverkanstypen, nämligen 
integration, åtminstone vad gäller den horisontella samverkan mellan kommunal sjukvård och 
primärvård (vilket även diskuteras i ett senare avsnitt). Relationen mellan slutenvården och 
närvårdsteamet antar snarare en kollaborativ karaktär. 
 
Det finns två kritiska punkter vid upprättandet av närvårdsteamet.  Den ena gäller svårighet-
erna att planera för och kunna dimensionera sjuksköterskeinsatserna när man inte känner till 
inflödet av patienter i förväg. Avancerad hemsjukvård och palliativ vård är mycket personal-
krävande och tillgång till kompetent personal är helt avgörande för kvaliteten på vården. Pro-
blemet är att finna utrymme för den kommunala sjuksköterskan att kunna göra hembesök 
under sin jourtid på obekväm tid och att involvera distriktssköterskorna i jourtjänstgöring. 
Den andra svårigheten gäller möjligheterna att få patientansvarig läkare. På grund av konstant 
läkarbrist vid Norsjö vårdcentral har det varit svårt att lösa detta problem vad gäller patienter 
med lättare diagnoser på närvårdsplatser. För de palliativa patienterna har VIOOL-teamets 
läkare fungerat som patientansvarig läkare och ibland även läkare vid andra kliniker vid 
Skellefteå lasarett. Detta tycks ha fungerat väl och det finns uppenbarligen inga större for-
mella hinder för att ytterligare utveckla ett intensivt samarbete mellan den lokala vården och 
den specialistsjukvård som knyts till avancerad hemsjukvård och palliativ vård. Problemet är 
istället hur kommunens och primärvården ska orka med att fullfölja denna satsning. Man an-
ser att det behövs flera närvårdsplatser och mera personal.  
 
Avståndet mellan Skellefteå och Norsjö (ca 8 mil) spelare en viss roll när det gäller formen 
för samverkan specialist – närsjukvård. Det långa avståndet skapar förhållandevis många olä-
genheter om patienter måste göra frekventa besök i slutenvården. Mycket står att vinna i fråga 
om vårdkvalitet för både patienter och vård- och omsorgsgivarna om så många insatser som 
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möjligt kan ges på hemmaplan. Men vården och omsorgen kan också bli sårbar om resurser i 
fråga om vårdplatser och personal inte tillförs.  
 
I Heimdall (Skellefteå), som bara ligger någon kilometer från ett medelstort sjukhus, har man 
också haft ambitionen att utveckla ett nära samarbete med slutenvården. I ett delprojekt, 
frekventa vårdtillfällen, var syftet att åstadkomma en bättre samverkan vad gäller äldre 
personer med hög slutenvårdskonsumtion. Tanken var att slutenvårdens läkare skulle delta i 
vårdplaneringar, tillsammans med primärvården och hemtjänsten för patienter som lämnat 
sjukhuset och bor hemma. Därigenom skulle inläggningar på sjukhuset kunna minska. Att få 
läkare att lämna den akuta verksamheten för att vårdplanera med distriktsvården och 
hemtjänsten visade sig dock svårt. Ett skäl till detta är att arbetsbelastningen inom sjukhuset 
är hög och det gäller att komma igång med utredning och behandling så snabbt som möjligt 
för att flödet genom sjukhuset ska gå snabbt och smidigt. I en sådan situation överväger 
doktorn noga hur lång tid en vårdplanering utanför sjukhuset kan ta, om den är organiserad på 
lämpligt sätt och om det är ett bra sätt att använda dyrbar läkartid på. Eftersom man inom 
försöksverksamheten inte lyckades få till stånd någon mer utvecklad form av medverkan från 
slutenvårdens sida – dvs den vertikala separationen bibehölls – har man i ett senare skede av 
försöket fått ändra inriktning och i stället skapat en ny, integrerad organisatorisk enhet vid 
sidan av befintliga organisationsstrukturer (såsom beskrevs i föregående kapitel). 
 
Delvis samma problematik fanns när det gäller delförsöket med att få primärvårdsläkare under 
jourtid på sjukhuset att åka hem till patienten – i stället för att patienten åker in till sjukhuset. 
Även här har slutenvårdens och primärvårdens samlade behov fått fälla utslaget så till vida att 
vården anses behöva organiseras så att så mycket som möjligt kan utföras på dagtid. Om 
sjukvården fungerar väl under dagtid kan man få god kännedom om de patienter som ”kan 
dyka upp på akuten” under kvällar och helger. Ju fler primärvårdsläkare som engageras i 
jourverksamheten, desto mer uttunnas primärvården på dagtid, vilket är ett problem i en situ-
ation när en tredjedel (13 av 36) av distriktsläkartjänsterna är vakanta. De båda verksamheter-
nas organisatoriska och personalmässiga planering sker således separerat. 
 
Om de både ovannämnda delförsöken kan sägas illustrera problemen med att få till stånd ett 
nära och intensivt samarbete mellan slutenvården och primärvården respektive den kommu-
nala sjukvården så representerar hjärtsviktprojektet i Heimdall möjligheterna till utökad spe-
cialistmedverkan. Delprojektet syftar till att dels ge hjärtsviktutbildning, under medverkan av 
specialistläkare, primärvårdsläkare och sjuksköterskor, för den personal inom vårdcentralen 
och kommunala sjukvården som arbetar med de relevanta patientgrupperna. Dessutom vill 
man utöka samarbetet med representanter för hjärt- och lungsjukas förening, personal från 
apotek och äldreomsorgen. Genom att öka kompetensen inom detta område för personal och i 
ett senare skede allmänheten åstadkommer man ett bättre och snabbare omhändertagande av 
patientgruppen ifråga. Detta har medfört att de fått en ”snabbfil” till behandling på sjukhuset. 
Kollaborationen mellan medverkande aktörer har stärkts. 
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Specialistmedverkan i bassjukvården inom Närmre, Lycksele sker genom ett samarbete inom 
delprojektet psykiskt funktionshindrade. Där har psykiatriska rehabenheten utsett kontaktper-
soner (läkare, sjuksköterska, skötare) som ska hålla kontakt med vårdcentralen. Man har 
också vårdplanering med psykiatriska slutenvården i Skellefteå i form av videokonferenser 
varje vecka. Det pågår också ett arbete med att utveckla vårdplanering tillsammans med flera 
kliniker på Lycksele lasarett. Dessa rutiner syftar till att stärka koordinationen och kollabora-
tionen mellan verksamheterna. 
 

Samarbete primärvård – slutenvård med hjälp av ny teknik (E) 
I Vännäs har arbetet med att implementera ny teknik i form av videokonferenser integrerats i 
de tre delprojekten angående hemrehab, Slussen och nattpatrullen. Det är i första hand för att 
ge vårdplaneringarna mer struktur och stadga som den nya tekniken tagits i bruk.  
 
I Norsjö är också strategin att integrera IT i vården genom att kommunsjuksköterskor har fått 
tillgång till landstingets journaler under den tid som dessa har beredskap för ”landstings-
patienterna”, dvs personer i eget boende. Framgent vill man också att sjuksköterskorna inom 
kommunens äldrevård ska få tillgång till den information som finns i vårdcentralens journaler.  
 
På båda dessa orter har man således integrerat ny teknik i befintliga delprojekt. Den nya tek-
niken ses som ett stöd för att klara och vidareutveckla befintliga arbetsuppgifter: i Vännäs 
med avseende på vårdplaneringar, i Norsjö kring närvården i vid mening. Även Ersboda och 
Heimdall har planer på att nyttja IT som en strategi för samverkan. Teknologin kan således 
underlätta kommunikationen och stärka koordinationen mellan olika enheter inom vården. 
 

Sammanfattning, bassjukvård   

 
I figuren nedan framgår de delprojekt som utifrån de tidigare nämnda strategierna har en in-
riktning att utveckla bassjukvården genom att de involverar specialister från slutenvården. 
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Figur 5. Strategier för specialistmedverkan i bassjukvården. 
 
Strategi Ersboda Heimdall Lycksele Norsjö Vännäs 
A. 
PV 
anställer 
spec 

- - - - - 

B. 
Specläk 
till vc 

Barnläkar-
medverkan 
 

- - - - 

C. 
Konsult-
medverk 

Psykiatri- 
konsult 
 

- 
 

- - - 
 

D. 
Intensiv 
sam-
arbete 

- Specialistmedv 
i vårdplanering 
Akutsjukvård 
kväll, helg, natt 
Hjärtsvikt  

Psykiater 
kontaktpers. 
visavi vårdc. 
Vårdplanering

Närvård: 
hemsjukvård
palliativ vård
 

Rehabilitering 
av äldre 
Demensvård  
Palliativ vård 

E. 
Ny 
teknik 

- - - Tillgång till 
journaler 
(omvårdnad)

Vårdplanering 
gm 
videokonferens

 
Delprojekten framstår som olika med avseende på den framgång som uppnåtts respektive de 
hinder de mött. Om vi med framgång menar att samverkan utvecklats och att organisatoriska 
hinder övervunnits framstår barnläkarmedverkan på Ersboda som positivt. Samarbetet kring 
barnsjukdomar mellan allmänläkare - specialist har utvecklats, och de kulturskillnader som 
funnits mellan olika professioner har övervunnits. Men kompetensöverföringen kunde ha ord-
nats mer systematiskt och planmässigt. Det har inte heller funnits några stora ekonomiska 
hinder i form av kostnadsförskjutningar och övervältringstendenser. När det gäller utvidg-
ningen av psykiatrikonsultmedverkan framstår däremot de ekonomiska och organisatoriska 
hindren (psykiatrins omstrukturering) som stora. Trots att behovet är stort har det inte gått att 
utveckla bassjukvården i den delen.  
 
I Heimdall har skilda synsätt angående vad som är den viktigaste uppgiften för slutenvårds-
läkare respektive personal inom den kommunala sjukvården har rest hinder för att läkare, som 
tjänstgör på sjukhus, ska kunna medverka i vårdplanering för hemmaboende patienter respek-
tive göra hembesök på kvällar, helger och nätter hos sviktande patienter. Slutenvårdens läkare 
anser sig inte ha möjlighet att vara ”patientansvarig läkare” för äldre hemmaboende personer 
med frekventa vårdtillfällen. I en situation då trycket på slutenvården är stort och utredning 
och behandling måste komma till stånd skyndsamt är det svårt att tänka och handla gränsöver-
skridande. En liknande problematik finns när det gäller ambitionen att jourläkare kan besöka 
äldre patienter som sviktar på helger, kväll och nätter i syfte att förhindra slutenvårdsinlägg-
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ningar. Här slår också slutenvårdens behov igenom såtillvida att varje besök utanför sjukhuset 
innebär en minskning av sjukhusets kapacitet att ta hand om akut inkommande patienter. Indi-
rekt påverkar detta också primärvårdens kapacitet eftersom jourverksamheten till stor del 
sköts av inkallade primärvårdsläkare: ju fler besök i patientens hem, desto fler läkare behöver 
engageras för att säkerställa jourverksamheten på sjukhuset.   
 
Trots att det rimligen torde finnas en ömsesidig medvetenhet om problemen för de aktuella 
patientgrupperna har det har varit svårt att utveckla en samsyn mellan slutenvårdens och den 
kommunala äldrevårdens mål. I en situation med krympande resurser blir konkurrensen om 
dessa hård och organisationer tenderar att fokusera på den egna kärnverksamheten. 
 
Hjärtsviktprojektet är mer positivt ur samverkanssynvinkel. Delprojektet framstår som mer 
avgränsat och fokuserat på en specifik patientgrupp. Detta medför att det ömsesidiga beroen-
det mellan aktörerna framstår tydligare, vilket underlättar att skapa gemensamma mål. Det 
blir då lättare att utveckla samarbetsmodeller som karaktäriseras av kollaboration, dvs man tar 
gemensamt ta i patientens situation och försöker komplettera varandras åtgärder för att opti-
mera insatsen. 
  
I och med avvecklingen av slutenvårdsplatserna i Lycksele framtvingades ett förnyat ömsesi-
digt beroende mellan de kvarvarande aktörerna inom vården av de psykiskt funktionshind-
rade. Det blev tydligare att en ömsesidig medvetenhet om problemen för denna grupp behövs 
och att en samsyn behöver utvecklas. Att utse ansvariga kontaktpersoner ska ses som ett steg 
på denna väg. Likaså kan den vårdplanering som sker med slutenvårdspsykiatrin i Skellefteå 
betraktas som ett led i att klara mer av den psykiatriska bassjukvården på hemmaplan. 
 
I Norsjö har bassjukvården framförallt utvecklats i en samverkan mellan primärvård och 
kommunal sjukvård/äldreomsorg, med bistånd av VIOOL och patientansvariga läkare vid 
olika kliniker. Förutsättningar vad gäller ömsesidig medvetenhet om problemen, samsyn be-
träffande mål och ömsesidigt beroende måste betraktas som goda, men den samverkan som 
utvecklats förutsätter ekonomiska och personella resurser som man i dagsläget inte anser sig 
ha. Några större organisatoriska hinder därutöver har inte aktualiserats bortsett ifrån att det 
finns vissa kulturskillnader mellan vårdcentralens och äldreomsorgens personal vad gäller att 
tjänstgöra på obekväm tid. Den horisontella integrationen har kommit långt. 
 
I Vännäs har också en långtgående samverkan mellan primärvård, äldreomsorg och specia-
listmedverkan utvecklats inom ramen för hemrehab, Slussen och nattpatrull. Ett gemensamt 
synsätt på hur problemen ska lösas har vuxit fram vilket inkluderar specialister (inom geria-
trik, medicin och palliativ vård). Skillnaden visavi Norsjö är att specialistvården finns på när-
mare håll. I Vännäs har man också haft problem att få gehör från överordnade instanser i 
vårdhierarkin för vad man anser vara nödvändiga ekonomiska resurser för delar av projekt-
verksamheten. I både Norsjö och Vännäs integreras ny teknik (IT) i delprojekten, vilket har 
fungerat ganska väl. 
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Samverkan mellan primärvård och kommunal sjukvård - äldre och handikap-
pade 
Om försöken med att föra ut specialistsjukvård till basen kan ses som en samverkan i en ver-
tikal dimension, så innebär samverkan mellan primärvård och kommunal sjukvård en sam-
verkan i det horisontella planet, mellan organisationer på samma nivå inom vård- och 
omsorgsorganisationen. När det gäller samarbetet mellan sådana organisationer blir det som 
Hvinden (1994) föreslår viktigt att undersöka i vilken grad deras ansträngningar är kompatibla 
med varandra. Vi använder oss av Boklunds (1995) olika kategorier för samarbete för att öka 
förståelsen av de olika delprojektens utveckling. 
  

Exempel på separation  
Ett exempel på separation av verksamheter är den brist på samverkan som fram till hösten 
2000 funnits på Ersboda vad gäller gruppen psykiskt funktionshindrade. De tre organisationer 
som arbetar med gruppen, dvs specialistvården (framför allt rehabteamet), primärvården och 
kommunens socialtjänst, har inte samordnat sina verksamheter för den grupp som man har 
gemensam. När primärvården inte informeras om att boendeformerna i kommunen för grup-
pen ifråga byggs ut uppstår svårigheter för vårdcentralen att följa upp patienterna på ett full-
gott sätt. Även om det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörer så uppstår brister i sam-
ordning när det inte finns en samsyn beträffande målen, trots att det finns ett ömsesidigt bero-
ende mellan organisationerna. (Däremot fungerar arrangemanget med en psykkonsult på 
vårdcentralen tillfredsställande, som nämndes ovan, men detta är i sig otillräckligt för en god 
samverkan kring målgruppen.) 
 
Ett annat exempel är habilitering och rehabilitering av svårt funktionshindrade. Dessa perso-
ner kan ha hjälp från samma yrkeskategorier i skilda organisationer, såsom kuratorer, sjuk-
gymnaster och arbetsterapeuter från primärvården, slutenvården och handikappomsorgen. När 
organisationerna har olika uppdrag kan insatserna framstå som separata om det inte sker 
någon samordning mellan dessa. Erfarenheterna från Ersboda visar att det finns ett stort behov 
av att klargöra för varandra vilka dessa uppdrag är så att brukaren upplever insatserna som en 
fungerande helhet. 
 
Ett annat exempel på separation i det horisontella ledet utgörs av den förändrade 
distriktssköterskebemanningen i ett hemtjänstområde i Lycksele. Den ökade samordning som 
delprojektet syftade till kom till stånd i inledningsskedet genom att distriktssköterskornas 
geografiska arbetsområde förändrades så att det sammanföll med vårdbiträdesgruppernas. 
Därigenom förbättrades närheten mellan två centrala yrkesgrupper – samtidigt ökade 
avståndet mellan distriktssköterskor och läkare. Den modell som sjösattes i april 1999 ledde 
enligt vårdbiträdena lett till väsentligt tätare kontakter mellan vårdbiträden och 
distriktssköterskor. De flesta vårdbiträden rapporterade när försöket pågått ett knappt år att de 
hade daglig kontakt med distriktssköterska och då kunde diskutera hemtjänsttagarnas 
hälsoproblem. Dessa kontakter hade inte bara ökat utan skedde också i mer flexibla former, 
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dvs de kunde vara föranledda av flera anledningar än tidigare (Lindqvist & Nylen 2000b). 
Modellen fick alltså starkt stöd bland vårdbiträden i hemtjänsten och man ansåg att den borde 
fortsätta att utvecklas. Den bild som distriktssköterskorna gav uttryck för stämmer i stora drag 
med vårdbiträdenas bild. Man ansåg att samarbete med vårdbiträdesgrupperna fungerade i 
stort sett bra. För sjuksköterskornas del innebar det att man samarbetade med en mindre grupp 
som man lärde känna bättre, vilket ökade tryggheten bl a vad gäller delegeringar. 
 
Ca hälften av vårdbiträden upplevde att sättet att jobba med brukaren förändrats i så motto att 
det var lättare att nå distriktssköterskan eller att man ansåg att vården/omsorgen blev tryggare 
för brukaren. Denna bild bekräftas också av våra intervjuer med distriktssköterskor och 
områdeschef. Vårdbiträden fick i regel det stöd som behövs av distriktssköterskorna, vilket 
gjorde att dessa tillsammans kunde klara av flera problem än tidigare. De vågade i större ut-
sträckning fråga efter läkarinsatser för brukarna när så behövs. Endast undantagsvis behövde 
vårdbiträdena vända sig till områdeschefen för att få ett uteblivet stöd i sjukvårdsfrågor. Rela-
tionen mellan områdeschef och distriktssköterskor har därmed kunnat renodlas till att mer 
handla om allmänna frågeställningar. Den bemanningsmodell som prövats har av allt att döma 
en potential att utnyttja personalens kompetens på ett bättre sätt. Särskilt undersköterskorna 
upplevde att deras kompetens togs tillvara på ett bättre sätt.  
 
När socialtjänsten efter ett knappt år planerade en förändring som innebar tillskapandet av en 
särskild vårdbiträdesgrupp för psykiskt funktionshindrade, och distriktssköterskorna än en 
gång skulle få byta vissa patienter och medarbetare bland vårdbiträdena, drog sig den läkare 
som hade primärvård på entreprenad ur försöket. Resultatet blev att hemtjänstens verksamhet 
och distriktsvården gled isär (separation) och att man var för sig gjorde de uppgifter man 
ålagts. Trots att det rimligen fanns en ömsesidig medvetenhet om hur problemen såg ut för 
den aktuella patientgruppen saknades en samsyn beträffande målen, i synnerhet hur dessa 
skulle tacklas på den konkreta/praktiska nivån i verksamheten. Exemplet illustrerar nödvän-
digheten av en samsyn på flera nivåer i organisationerna för att komma tillrätta med de orga-
nisatoriska spörsmål som uppstår genom att kommunen har en geografisk organiseringsprin-
cip medan primärvården tillämpar listningssystem. 
 

Exempel på samordning (koordination) 
Den variant av samordning som innebär att tjänstemännen arbetar med avgränsade uppgifter 
och ärenden inom ramen för den egna yrkesgruppens perspektiv, och att man vid behov över-
för (remitterar) ärenden till varandra, får betraktas som en lågambitionsvariant vad gäller 
samverkan. Ofta syftar man längre än så när nya samverkansprojekt startar. Ändå är denna 
form av koordination viktig och i många fall helt nödvändig. Delegering av arbetsuppgifter 
från distriktssköterska till vårdbiträden i hemtjänsten är ett exempel på denna samarbetsform. 
Att hitta smidiga former för delegering ingår som en specifik uppgift i försöken i Ersboda, 
Heimdall och Lycksele. Det faktum att behovet att delegera är omfattande samtidigt som de 
formella procedurerna är starkt reglerade reser problem. I Lycksele och Heimdall har man 
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försökt finna nya former genom att utbilda grupper av vårdbiträden (sommarvikarier) för att 
förenkla delegeringsförfarandet. Det krav som ställs på de former som utvecklas är att de ska 
ge en trygg och säker vård. Vårdbiträden och, i synnerhet, undersköterskor ser positivt på 
denna samarbetsform eftersom den ger ett utvidgat arbetsinnehåll.  
 
En annan form för samordning sker inom ramen för den vårdkedja som utvecklats i Lycksele 
inom psykiatridelen. Arbetsfördelningen mellan slutenvård (numera i Skellefteå) – mottag-
ning – rehabenhet – boendestöd framstår åtminstone i teorin som distinkt. Efter slutenvårdens 
akuta omhändertagande kan behandling ske via mottagningen. När så behandlingens huvud-
sakliga syfte uppfyllts vidtar rehabilitering (träning, anpassning) och därefter sätts det stöd in 
som behövs i boendet för att individen ska klara sin vardag. I praktiken förekommer dessa 
olika insatser i varierande ordning beroende på vilken patient det gäller, men man försöker 
upprätthålla gränserna mellan de olika arbetsuppgifterna. Slutenvården låter ibland meddela 
att de får ”fel patienter” och rehabenhetens personal är angelägen om att betona att de arbetar 
med tränings- och anpassningsaktiviteter i ett bestämt syfte och inte med omsorg, vilket är 
boendestödes uppgift. De olika länkarna i vårdkedjan är dock inte helt separata, det förekom-
mer regelbunden vårdplanering och behandlingskonferenser då representanter för de olika 
organisationerna träffas. 
 

Exempel på samverkan (kollaboration) 
Kollaboration innebär att man går ett steg längre vad gäller att integrera sin verksamhet när 
det gäller enskilda patientfall och ärenden. Ett exempel på denna arbetsform är läkarförsörj-
ning i särskilda boenden för äldre och funktionshindrade på Ersboda. Verksamheten har 
arrangerats så att läkare från vårdcentralen regelbundet och på bestämda tider besöker ser-
vicehus eller gruppboenden för att på plats träffa de patienter som kommunsjuksköterskan i 
förväg bokat in. Samordningen innebär att vardera parten utför sina respektive arbetsupp-
giften, men man samordnar sina insatser i ett nära samarbete. Förutsättningen är att informa-
tionsöverföringen kan ske enkelt och smidigt.  
 
Ett annat exempel är samarbetet kring arbetslivsinriktad rehabilitering för Ersboda-klienter 
som har behov av stöd från flera rehabaktörer. Dessa aktörer, dvs försäkringskassan, arbets-
förmedling, AMI, socialtjänsten och vårdcentralen, har bildat ett team som sammanträffar 
regelbundet och tar emot klienter tillhörande den aktuella målgruppen och som remitterats till 
gruppen. Var och en av aktörerna utför sina traditionella uppgifter, men i ett sammanhang där 
var och en känner till den andre aktörens möjligheter och kompetens. Den regelbundet åter-
kommande fysiska närheten innebär att information och erfarenheter lätt kan förmedlas inom 
teamet och gemensamma planer kan utformas. När realistiska mål utformats i det individuella 
ärendet får den rehabaktör som är mest berörd ta över fallet.  
 
I Heimdall har samverkan kring äldre som bor i eget hem utvecklats genom att distriktsläkare 
och distriktssköterskor fått ökade möjligheter att göra hembesök hos akut sjuka patienter eller 
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patienter i behov av egenträning efter lasarettsvistelse. Den nya modellen har möjliggjorts 
genom viss omfördelning av arbetsuppgifter inom vårdcentralen samt tillskott av ekonomiska 
resurser. Delförsöket, som har en klar inriktning på att förebygga inläggningar i slutenvård, 
innebär en utvecklad samverkan mellan primärvården och hemtjänsten.  
 

Exempel på integration 
Nattpatrullen i Vännäs kan ses som en samarbetsform som närmar sig den integrerade samar-
betsmodellen (i betydelsen sammansmältning). Nattpatrullen ska vara tillgänglig för både 
kommunens och primärvårdens behov, dvs för patienter som behöver ett stöd i anslutning till 
hemkomsten samt för patienter som behöver ett mer omfattande stöd i hemmet på kvällar och 
nätter för att klara sig. Ett uttryck för integration är att kommunen och landstinget gemensamt, 
men med viss arbetsfördelning sinsemellan, utövar arbetsledarfunktionen: kommunen har den 
mer administrativt inriktade funktionen och primärvården, har den vård- och omsorgsinriktade 
funktionen. Patienterna får kontakt med nattpatrullen antingen genom kommunens ROS-
grupp, eller genom distriktssköterska. Integrationstanken har också fått ett visst genomslag i 
Slussen, i och med att denna verksamhet ska fungera som en brygga mellan primärvårdens 
dagrehabverksamhet och den rehabverksamhet som sker i anslutning till särskilda boenden.  
 
Det gemensamma hjälpmedelsförråd som primärvården och kommunen skapat i Norsjö är 
kanske det tydligaste exemplet på integration av verksamheter. De tidigare separata hjälp-
medelsförråden har avskaffats, liksom de tidigare mindre förråden ute på särskilda boendena, 
till förmån för ett gemensamt förråd där kommunen och landstinget samarbetar kring utläm-
ning, service och reparationer. De båda huvudmännen finansierar nu nyinköp av hjälpmedel 
gemensamt. De vinster man förväntas uppnå med denna integration är lägre kostnader, bättre 
service för äldre och funktionshindrade samt enklare hantering för personalen. 
 
Ett annat exempel på en integrativ arbetsform på det lokala planet, som tack vare försöksverk-
samheten, är den tidigare beskrivna närvårdsorganisationen i Norsjö. Kommunala 
sjuksköterskor och distriktssköterskor har här utvecklat ett långtgående samarbete kring 
enskilda patienter som vårdas i livets slutskede i det egna hemmet. I detta samarbete 
integreras även hemtjänstens personal  

Sammanfattning 
I figuren nedan framgår de olika samarbetsformer som tillämpas i försöksområdena kring 
målgruppen äldre och funktionshindrade. 
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Figur 6. Samverkansformer i försöksområdena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Medborgarperspektivet – brukarmedverkan 
I samtliga försöksområden har olika aktiviteter startat i syfte att involvera representanter för 
patienter, brukare och medborgare i förändringsarbetet. Ökad medverkan och engagemang 
från befolkningen i samhällsliv och aktiviteter som främjar den egna hälsan och livskvaliteten 
framhålls också som ett viktigt mål i LAKO-överenskommelsen. Vi har därför valt att särskilt 
fokusera på vilken inriktning de olika försöksorterna haft vad gäller medborgarperspektivet 
och brukarmedverkan.  
 
Två dimensioner framstår som viktiga när det gäller att skilja mellan olika sätt att hantera 
medborgarperspektiv/brukarmedverkan i försöken. Den ena gäller huruvida försökets inrikt-
ning är bred i den meningen att ett flertal målgrupper och aktiviteter omfattas. Den andra di-
mensionen rör huruvida  medborgare och brukare blir svagt eller starkt involverade i del-
projektens aktiviteter. Med svagt involverad menas att de berörda medborgarna/brukarna ges 
bred och allmän information om försöksverksamheten/delprojektet, eller att de ges möjlighet 
att vara representerade i fora där sådan information ges. Engagemanget är mer tillfälligt och 
det saknas en struktur för kontinuerlig ömsesidig kommunikation. Stark involvering innebär å 
andra sidan att de berörda grupperna får vara med och utforma aktiviteter inom respektive 
delprojekt. De förväntas också ta ett visst ansvar för sådana aktiviteter och medverkan sker på 
kontinuerlig basis. Även medelformer av brukarmedverkan kan förekomma. 
 
En jämförelse mellan försöksorterna med avseende på dessa båda dimensioner ges i figuren 
nedan. 
 

SAMARBETS-
FORM 

Separation Koordination Kollaboration Integration 

Lycksele: PV – 
kommunal hemtjänst 

Ersboda: psyk –  
PV – HO  

Ersboda, Heimdall, 
Lycksele: PV – 
kommunal hemtjänst 
(delegering) 

Lycksele: psyk –
boendestöd  

Ersboda: Samrehab 

Ersboda:  dläk – 
särskilda boenden

Norsjö: PV – kommun 
(hjälpmedel + närvård) 

Vännäs: PV – 
kommun (nattpatrull) 

Heimdall: Frekv vtf
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Figur 7. Strategier för brukarmedverkan 
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arbetsgrupper 

 
Medium 

Norsjö Enkätundersökning 
repr intresseorg. 
Folkhälsoråd 
Informationsträffar 
föreningar 
Informationsblad 
allmänheten  

Utbildning i 
handikapp-
organisationer. 

 
 

 Vännäs Informationsblad  
allmänheten. 

Referensgrupp 
allmänheten 

Besöksprogram

Föreningsmedverkan 
i Frivilligcenter

 
Smal 

Lycksele Informationsträffar  
föreningar 
Representation av 
intresseorg. 

 Brukarråd  
 (psyk.delen)

 
SAM-projektet i Ersboda har med sina många olika delprojekt en bred inriktning vad gäller 
målgrupper. I Ersbodas fall är det också så att man satsat på både medborgarmedverkan i vid 
bemärkelse och på att involvera brukare och intresseorganisationer i specifika delprojekt. Ett 
flertal olika initiativ har tagits för att engagera medborgarna i allmänhet: från förslagslådor till 
specifika testgrupper. Erfarenheterna från detta visar att engagemanget att medverka tenderar 
att svalna efter en tid. Däremot har enskilda och grupper av boende varit starkt involverade i 
konkreta aktiviteter som berör deras dagliga liv, såsom att skapa sysselsättning åt arbetslösa 
och samarbeta mellan olika lokala föreningar. 
 
I Heimdall har man inbjudit patient- och pensionärsföreningar till informationsmöten och 
deltagande i referensgrupp.  Intresseorganisationerna finns också representerade i flera av 
delprojektens  arbetsgrupper och har här ett direkt inflytande på projektarbetet. Från projekt-
ledningens sida anser man att det i vissa fall varit svårt att få det önskade gensvaret från fri-
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villigorganisationernas sida. Vidare har medlemmar i frivilligorganisationer deltagit i utbild-
ning i hjärtsvikt och anhöriga till demenssjuka har fått utbildning och handledning.  
 
I Norsjö har man också informerat föreningar om bassjukvårdsprojektet och genomfört ut-
bildning riktad till allmänhet och handikapporganisationer om kronisk smärta. Även allmän-
heten har informerats via möten och tryckt information. Norsjö har som enda försöksområde 
bildat ett folkhälsoråd, förutom politiker och tjänstemän deltar representant  från kommunens 
ungdomsråd. 
 
I Vännäs har man också bildat en referensgrupp för allmänheten samt gått ut med bred infor-
mation till kommunmedborgarna. Den starkaste brukarmedverkan återfinns dock i  uppbygg-
naden av frivilligcentralen (för utökat anhörigstöd), där frivillig- och intresseorganisationer 
aktivt medverkat i planeringen och intar en viktig  roll i den verksamhet som bedrivs. Pensio-
närsorganisation har också involverats på ett handfast sätt (bl a genom utbildning) i besöks-
programmet i förebyggande syfte. Om samverkan mellan myndigheter är svårt när det gäller 
vård och omsorg så finns det finns en parallell problematik när det gäller att involvera frivil-
ligorganisationer i detta arbete. Frivilligorganisationer har också sina inmutade områden och 
det finns ofta klara gränser mellan olika ideella organisationer som dessa är angelägna om att 
upprätthålla. Att engagera frivilligorganisationer i en redan starkt sektoriserad offentlig verk-
samhet är därför ingen lätt uppgift. För att lyckas bör den aktuella försöksverksamheten inte 
omfatta alltför många olika målgrupper. 
 
I Lycksele har man också informerat allmänhet och intresseorganisationer om försöksverk-
samheten. Man gjorde ett försök att engagera pensionärsorganisationer i äldredelen av försök-
et men de kunde inte på allvar engageras i delprojektet. I psykiatridelen är RSMH medlem i 
referensgrupp och även medlemmar i det brukarråd som bildats för att styra verksamheten vid 
Borgarbacken. Brukarinflytandet blir därmed ganska långtgående inom denna del av försöks-
verksamheten. 
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Kapitel 4. Uppföljning av kostnadseffektivitet – några exempel 
Ett av de övergripande målen för LAKO-överenskommelsen, som också omnämns i de lokala 
projektbeskrivningarna, är ju att samhällets kostnadseffektivitet ska förbättras genom utveck-
lad lokal samverkan. Effektiviteten i en tjänsteproducerande process kan, rent principiellt, 
förbättras om endera processens resultat – i kvantitativa och/eller kvalitativa termer – ökar vid 
given resursinsats eller om samma resultat kan bibehållas med lägre resursinsatser19. 
Användandet av begreppet kostnadseffektivitet pekar på att det snarast är den sistnämnda 
formen av effektivitetsökning som eftersträvas, åtminstone av den politiska och förvaltnings-
mässiga ledningen inom kommuner och landsting. Ute i verksamheterna förefaller man sna-
rast betrakta den förstnämnda formen av effektivitetsökning som eftersträvansvärd, dvs att 
man med måttlig eller ingen ökad resursinsats kan ge brukarna en bättre vård och omsorg. 
 
Möjligheterna att göra en ”sann” mätning av den effektivitetsförändring, som olika insatser i 
projekten givit upphov till, begränsas av flera faktorer. För det första är tillgången på goda 
data ofta begränsad, eftersom det finns praktiska svårigheter att registrera alla detaljer i en 
resursinsats (exempelvis hur många timmar en distriktssköterska, arbetsterapeut eller fritids-
pedagog ägnat åt ett visst projekt eller en viss brukare) eller att mäta resultatet (exempelvis 
hur nöjda brukarna är med vården och omsorgen). Man måste därför arbeta med approxima-
tioner och överslagsberäkningar som kan vara mer eller mindre rättvisande.  
 
Dessutom förutsätter en effektanalys egentligen att den faktiska utvecklingen (i den utsträck-
ning den går att följa!) jämförs med den utveckling som skulle ha uppkommit om insatsen inte 
genomförts. Bland andra Vedung (1998) har konstaterat att detta inte är möjligt när det gäller 
sociala förändringsprojekt som genomförs i en verklig miljö. Projekten utförs inte som kon-
trollerade experiment, utan hela tiden pågår parallella processer som också inverkar på de 
resultat som uppnås. Vi har därför valt en utvärderingsansats som tar hänsyn till ursprungliga 
och förändrade förutsättningar (se kapitel 1). I de exempel vi nedan har valt ut för en beräk-
ning av kostnadseffektiviteten kommer vi också att föra rätt ingående diskussioner kring vilka 
alternativen till dessa insatser kan vara. I en samhällsekonomisk kalkyl är alternativkostnaden 
vanligen den dominerande intäktsposten, varför kalkylens resultat blir mycket beroende av 
vilken alternativ vårdinsats man jämför mot. 
 
Vidare kommer vi inte att försöka monetärt värdera insatsernas effekter med avseende på 
kvalitativa faktorer såsom människors välbefinnande, livskvalitet och hälsa (av både etiskt 
principiella och praktiska skäl). Och slutligen kan många av de förändringar som genomförs 
och de resultat som uppnås upplevas olika ur skilda intressenters perspektiv. Intressentan-
satsen har också varit en viktig utgångspunkt för vår utvärdering, och implicerar att det inte 
går att finna någon entydig sanning kring sociala företeelser. Sammantaget innebär detta att vi 
i vår utvärdering söker belysa trender och tendenser och föra ett kvalitativt resonemang kring 
                                                 
19 Eller, för den delen, om båda effekterna kan uppnås samtidigt. Se vidare vårt resonemang kring definition och 
mätning av begreppet effektivitet i delrapport 1 (Lindqvist & Nylén 2000a:32ff). 
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effekterna i olika avseenden, men inte har som ambition att nå fram till någon kvantitativt ut-
tryckt slutsats.20  
 
Ytterligare en svårighet är att försöken i de flesta fall har pågått under ganska kort tid och i 
flera delprojekt har man knappt kommit igång än, varför vi inte ännu har tillgång till data 
kring olika effekter. Den här delrapporten fokuserar därför främst på processer och skeenden i 
försöksområdena och de insatser man gjort eller planerar att göra. Inte desto mindre anser vi 
det vara värdefullt att redan på detta stadium lyfta fram möjliga effektivitetsförändringar 
genom ett antal exempel. De exempel vi valt ut är ganska tydliga och avgränsade delprojekt, 
där det finns en uttalad målsättning och en relativt påtaglig intervention (t ex i form av viss 
extra personalinsats el dyl). Vi har dessutom valt ut delprojekt som hunnit komma igång, även 
om konsekvenserna av insatserna inte alltid har hunnit infinna sig. Exemplen är något sche-
matiska, dvs de bygger delvis på förenklade resonemang beträffande resursinsats och förmo-
dade, ännu ej inträffade effekter. Urvalet och behandlingen av exempel har diskuterats med de 
lokala projektledarna. I vår slutrapport kommer vi förhoppningsvis att kunna behandla andra 
delprojekt också. De projekt vi här valt ut för granskning är: 
 

•  Närvårdsteam (Norsjö) 
•  Fallprevention (Heimdall) 
•  Bassjukvård (Ersboda) 
•  Resursskola (Ersboda) 
•  Resurspedagoger (Ersboda) 
•  Gemenskapsföretag (Lycksele) 

 
En utförlig beskrivning av delprojektens målsättning och genomförande återfinns i respektive 
försöksområdes processbeskrivning i kapitel 2. Nedan förs ett resonemang direkt inriktad mot 
konkreta insatser och effekter. 

Närvårdsteam för palliativ vård i eget boende 
Målsättningen för delprojektet är att erbjuda patienter i livets slutskede möjlighet att med så 
god livskvalitet som möjligt vårdas i sitt eget hem inom Norsjö kommun. Runt patienten ska-
pas ett team bestående av sjuksköterska, patientansvarig läkare och hemtjänstpersonal, som 
ställer upp med vård- och omsorgsinsatser dygnet runt. Dagtid har distriktssköterskan om-
vårdnadsansvaret, övrig tid har den kommunala sköterskan beredskap att infinna sig vid 
behov. Vidare kan hemtjänstassistent, arbetsterapeut, präst m fl lokala aktörer engageras. 
Anhöriga spelar naturligtvis också en viktig roll för patientens välbefinnande, samtidigt som 

                                                 
20 En annan inskränkning i vårt resonemang jämfört med en ”ideal” samhällsekonomisk effektivitetsbedömning 
är att vi inte beaktar eventuella effekter för transfereringarna. Exempelvis kommer en resursinsats i form av 
nyanställning av en person att leda till ökade skatteintäkter för den offentliga sektorn, och motsvarande innebär 
en minskad arbetsinsats lägre skatteintäkter. Men eftersom ambitionen bakom bassjukvårdsprojektet inte är att 
öka den offentliga sektorns resursinsatser i vård, omsorg och social service totalt sett, anser vi det inte vara 
relevant att beakta transfereringarna på det här stadiet. 
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det även för anhöriga kan upplevas väldigt tillfredsställande att få ha sin närstående hemma så 
länge som möjligt. 

Resursinsats 
Den extra, samhälleligt finansierade resursinsats som uppstår till följd av den palliativa vården 
i eget boende består således av personalkostnader för närvårdsteamet, resekostnader mellan 
Norsjö tätort och patientens bostad samt eventuellt installation av hjälpmedel eller bostads-
anpassning. Dessa insatser registreras för varje patient separat på en särskild utvärderings-
blankett. Från den första omgången av Norsjö Närvård, dvs slutet av 1999 och början av 
2000, finns dokumentation för totalt fem patienter. Två av dessa kommer vi här att fördjupa 
oss i. Valet har gjorts i syfte dels att spegla en ”typisk” hemvårdspatient (patient 1) – i den 
mån det finns  några sådana – och dels ett lite ovanligare fall med avseende på typ av patient 
och insatsens omfattning (patient 2). 
 
Förutom de patientspecifika insatserna har initiala och gemensamma insatser genomförts 
såsom konsultation hos Skellefteå lasaretts hemsjukvårdsteam VIOOL, utbildning av perso-
nal, auskultation, projektledning mm. Dessutom har en distriktssköterska haft en särskild 
projektanställning för att arbeta med utveckling, implementering och uppföljning av när-
vårdsteamet. Dessa gemensamma insatser har visserligen varit en grundläggande förutsättning 
för att delprojektet skulle komma igång, men vi gör inte här något försök att kvantifiera dessa 
insatser eller fördela dem på specifika patienter.  

Möjliga resultat 
Effekterna av närvårdsteamets insatser kan avläsas dels kvantitativt, genom förändrat sam-
hällsekonomiskt resursutnyttjande, dels kvalitativt, genom patienters och anhörigas upplevel-
ser. Eftersom brukarnas livskvalitet framställs som det centrala målet för delprojektet är det 
viktigt att kunna fånga upp denna, vilket görs genom att personal från närvårdsteamet en tid 
efter vårdperiodens slut söker upp den/de anhöriga i hemmet för ett samtal.  
 
De samhällsekonomiska effekter som kan uppstå genom närvårdsteamets arbete hos palliativa 
patienter är beroende av vilket alternativ som varit aktuellt, om närvårdsteamet inte funnits 
tillgängligt. De alternativ som står till buds förefaller vara slutenvårdsvistelse, flytt till särskilt 
boende eller vård i egna hemmet i VIOOLs regi. I det förstnämnda fallet kan man alltså jäm-
föra resursinsatsen med (en schabloniserad) dygnskostnad i slutenvård och därvidlag bedöma 
om en besparing uppnåtts eller ej. På liknande sätt kan en jämförelse mot kostnaden ett dygn i 
kommunens särskilda boenden göras. Om alternativet varit att VIOOL-teamets läkare och 
sjuksköterskor haft ansvaret för patienterna, i stället för sköterskor och läkare från Norsjö21, är 
det tveksam om någon inbesparing i personalkostnaderna egentligen uppstår genom när-
vårdsteamet. Däremot kan restiderna förkortas, samtidigt som VIOOLs kapacitet kan nyttjas 
för patienter från andra orter inom Skellefteå sjukvård.  
                                                 
21 I realiteten har VIOOLs läkare fungerat som patientansvarig läkare i närvårdsteamet, beroende både på att 
VIOOL engagerats för stöd och råd vid uppbyggnaden av denna verksamhet och på att läkarsituation vid Norsjö 
vårdcentral är problematisk. 
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Patientexempel 1 
Patienten är en man i 70-årsåldern med diagnosen prostatacancer med spridning, som vårda-
des i hemmet under 29 dygn. Inledningsvis besökte distriktssköterskan patienten tre gånger 
per vecka à ca 30 minuter per gång. Vårdbehovet ökade dock och efter ca två veckor kom hon 
dagligen, ibland flera gånger per dag. Hemtjänsten gjorde ca 3 – 4 besök dagligen hos patien-
ten, då närmast anhöriga inte klarade av att vårda patienten. Efter ytterligare en tid av succes-
sivt ökande vårdbehov blev det inte längre möjligt för närvårdsteamet (distriktssköterskan och 
hemtjänsten) att klara omvårdnaden under kvällar, nätter och helger. Patienten flyttade då till 
Vinkelbo där han avled en tid senare. Nedan ges en sammanställning av den specifika resurs-
insats som varit förknippad med vården av denna person. Vissa insatser kvantifieras ej, bero-
ende på att de varit av mindre omfattande art och troligen utförts inom ramen för ordinarie 
verksamhet. 
 
Resursåtgång Summa 
 
Personalkostnader  

 

Hembesök distriktssköterska, 17 timmar à 160 kr  2 720 
Övrig arbetsinsats distriktssköterska (telefonkontakter, 
rapportering, dokumentation), 4 timmar à 160 kr 

 
        640 

Kommunsköterskans insats på jourtid, hembesök vid sju 
tillfällen, ca 5 timmar à 160 kr 

   
    800 

Hemtjänstinsats, 3 – 4 besök dagligen, totalt 45 timmar à  
130 kr 

 
 5 850 

Gemensam vårdplanering Kvantifieras ej 
Kontakt med arbetsterapeut  Kvantifieras ej 
Personalutbildning vårdbiträden Kvantifieras ej 

 
Resekostnader 

 

Nedlagd tid: Ca 10 minuters restid per besök. Totalt ca 120 
besök à 10 min = ca 20 timmars restid 

 
 2 600 

Bilersättning för 120 besök à 2 km, ca     700 
 
Hjälpmedel o dyl 

 

Rollator, mjukmadrass, toalettförhöjning och duschpall Kvantifieras ej (kan 
återanvändas) 

 

Sammanställningen visar att den totala resursåtgången för de 29 vårddygnen uppgick till ca 13 
300 kr, förutom vissa ej specificerade kringkostnader. För att ta viss hänsyn till dessa kan vi 
göra en ”avrundning uppåt” till 15 000 kr eller drygt 500 kr per dygn. 
 
Resultat 
 
Effekterna av denna insats består dels av kvalitativa effekter för patient och anhöriga, dels av 
kvantitativa effekter för samhällsekonomin. För att börja med det förstnämnda kan vi konsta-
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tera att patienten uttalade önskemål om att få bo kvar hemma kunde uppfyllas ända tills vård-
behovet ökade alltför mycket. (Patienten och dennes sambo var däremot tvungna att flytta 
från sitt avsides belägna hus till en pensionärslägenhet i centrala Norsjö vid utskrivning från 
lasarett.) Enligt en dotter, som intervjuades en tid efteråt, var pappan och hans sambo positivt 
inställda till de insatser de fick av sköterskor och hemtjänstpersonal. Patienten var dock, enligt 
personalens noteringar, delaktig i beslutet att åka till palliativ plats på Vinkelbo. Dottern anser 
också att detta var rätt beslut. Frågan hade diskuterats redan på ett tidigt stadium, och vetska-
pen om tillgången till Vinkelbo upplevdes som en trygghet av både patient, anhöriga och per-
sonal.  
 
I samtalet med patientens dotter framkommer en del synpunkter som kan användas för att 
vidare utveckla närvårdsverksamheten och samarbetet mellan olika inblandade aktörer. Bland 
annat framkom att vårdplanering borde ha genomförts tidigare, helst innan utskrivning från 
lasarett. När den väl genomfördes, efter flytten till den nya bostaden, fungerade insatserna väl 
och anhöriga upplevde sig få gott stöd och trygghet. Anhöriga, sambo samt två vuxna barn, 
hade stort behov av samtal och stöd under vårdperioden. Distriktssköterskan kunde ägna sig 
både åt detta och åt själva vårdinsatserna under sina besök. 
 
Den totala, samhälleligt bekostade resursinsats som går att hänföra till vården av just denna 
patient beräknades enligt ovanstående sammanställning till 15 000 kr eller 500 kr per vård-
dygn. Därtill kommer en del ej kvantifierade insatser för t ex utbildning och samplanering 
mellan de inblandade aktörerna. Om hemtjänsten och vårdcentralen i Norsjö inte haft möjlig-
het att vårda patienten i hemmet under den här perioden hade han förmodligen varit tvungen 
att åka in till Skellefteå lasarett. Den framräknade summan, 500 kr per dygn, kan således jäm-
föras med kostnaden för slutenvård vid medicinkliniken på Skellefteå lasarett, som är drygt 3 
000 kr/dygn – dvs sex gånger så hög. Alternativt kunde patienten ha vårdats på Vinkelbos 
avdelning 1, där det finns en palliativ vårdplats. Den genomsnittliga kostnaden för ett dygn på 
Vinkelbo är ca 1 200 kr, dvs mer än dubbelt så hög som hemsjukvårdens kostnad i det här 
fallet. 
 
Sammantaget förefaller närvårdsinsatsen gentemot denna patient således inneburit både en 
lägre samhällelig resursinsats och ett i kvalitativa termer – patient/anhörigupplevelse – för-
bättrat resultat, dvs totalt sett en ökad kostnadseffektivitet. 
 

Patientexempel 2 
Patienten är en man i yngre medelåldern med familj, som i januari 2000 fick diagnosen cancer 
i bukspottskörtel, ej opererbar. Under 30 vårddygn i mars/april vårdades han i hemmet, där 
han också avled. Distriktssköterskan besökte familjen varje dag från början, därefter två 
gånger per dag eller mer. Vården bestod av medicinska insatser samt stöd och råd till anhö-
riga. Patienten hade inte någon hemtjänstinsats under perioden, utan vårdades av anhöriga. 
Den distriktssköterska som var knuten till patienten fick ett mycket stort åtagande och var i 
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princip tillgänglig för honom dygnet runt. Under vårdperioden genomfördes två korta inlägg-
ningar vid Skellefteå lasarett, bland annat för en planerad cytostatikabehandling som inte 
kunde genomföras. Vidare engagerades Skellefteå Sjukvårdsdistrikts hemsjukvårdsteam 
VIOOL i hemsjukvården, både genom konsultation och genom hembesök av VIOOLs läkare. 
 
I tabellen nedan sammanställs de insatser som samhället finansierade under vårdperioden i 
hemmet. De insatser vi kunnat kvantifiera är den direkta vårdtid som primärvården i Norsjö 
bekostat. Att distriktssköterskan även under annan tid varit i ”ständig beredskap” (enligt per-
sonalens självvärdering) är viktigt att ta hänsyn till vid en sammantagen bedömning av denna 
vårdform, men vi har ansett det alltför svårt att beräkna kostnaden för en sådan beredskap. 
Vidare har VIOOL-teamet varit behjälplig i vården, men knappast utökat sin verksamhet p g a 
just denna patient, varför inte heller deras insatser kvantifieras (samma resonemang kan 
tillämpas för arbetsterapeut respektive dietist). 
 
Resursåtgång 
 

Summa 

Personalkostnader   
Hembesök distriktssköterska, 75 timmar à 160 kr 12 000 
Övrig arbetsinsats distriktssköterska: ständig beredskap efter 
kl 17.00 och fram till kl 08.00  

 
Kvantifieras ej 

Hembesök läkare från VIOOL vid två tillfällen Kvantifieras ej 
Hembesök sjuksköterska från VIOOL vid två tillfällen Kvantifieras ej 
Telefonkontakt för rådgivning med VIOOL vid uppredade 
tillfällen 

 
Kvantifieras ej 

Kontakt med arbetsterapeut respektive dietist Kvantifieras ej 
 
Resekostnader (avstånd från tätort till bostad ca 30 km) 

 

Restid: 45 minuter per distriktssköterskebesök x ca 50 besök 
= ca 37 timmars restid à 160 kr 

 
5 920 

Bilersättning: 50 besök à 60 km, ca 9 000 
Resor för VIOOL-teamet från Skellefteå Kvantifieras ej 

 
Hjälpmedel o dyl 

 

Toastol, fårskinn och smärtpumpar Kvantifieras ej 
 
Den extra resursinsats som uppstod i Norsjö för vården av denna patient uppgick således till 
ca 27 000 kr. Därtill kommer insatser från distriktsläkare m fl aktörer samt en rimlig bered-
skapsersättning för distriktssköterskan. Med en avrundning uppåt – för att inte riskera att göra 
några ”glädjekalkyler” – torde den totala samhälleliga resursinsatsen uppgå till ca 30 000 kr 
för de trettio vårddygnen, eller ca 1 000 kr per dygn. 
 
Resultat 
 
I den mycket tragiska situationen för patienten, hustrun och de fyra små barnen fick distrikts-
sköterskan och andra aktörer en viktig roll att skapa trygghet och livskvalitet i livets slut-
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skede. Både patienten och anhöriga hade en stark önskan om att han skulle få stanna kvar 
hemma bland sina barn, släkt och vänner. Detta önskemål var möjligt att uppfylla tack vare ett 
stort engagemang från den distriktssköterska som var knuten till patienten, och genom stödet 
från VIOOL-teamet. Om patienten hade vårdats på Vinkelbo eller i Skellefteå hade det inne-
burit långa resor för de anhöriga och betydligt mindre möjligheter till nära kontakt med fru 
och barn under den sista tiden. Ett halvår efter patientens död följde distriktssköterskan upp 
anhörigas upplevelser genom samtal med frun. I samtalet framkommer att det upplevdes som 
mycket värdefullt att makens önskan om att få vara hemma den sista tiden kunde uppfyllas, 
och att detta varit till stöd i sorgearbetet. Familjen, släkt och vänner kunde finnas runt om 
honom varje dag och ta avsked av honom i hemmet. 
 
Även beträffande vårdinsatsen uttrycker hustrun stor tillfredsställelse, både med VIOOLs 
insatser och sköterskor och annan personal i Norsjö. Däremot fick patienten och anhöriga till 
en början motstridiga besked om huruvida han skulle få åka hem från lasarettet eller ej – först 
ett positivt besked, som uppfattades som ett löfte, och därefter signaler om att man i Norsjö 
inte skulle kunna ställa upp med hjälp dygnet runt. Slutligen fattades beslutet om att ge 
patienten all nödvändig vård i hemmet, med stöd av VIOOL, men de olika turerna skapade en 
otrygghet hos patient och anhöriga som inte var tillfredsställande. Denna erfarenhet kommer 
att nyttjas i den fortsatta uppbyggnaden av närvårdsverksamheten. 
 
Sammantaget förefaller det som om de kvalitativa effekterna för brukarna av denna resursin-
sats var betydande. Patientens och anhörigas behovstillfredsställelse blev förmodligen betyd-
ligt högre än den skulle blivit vid alternativa vårdformer. 
 
Även konsekvenserna för personalen bör beaktas i sammanhanget. Det förefaller inte rimligt 
att på längre sikt bygga upp vård i eget boende kring enskilda individers personliga engage-
mang på det sätt som gjordes i det här fallet. Den ansträngning som insatsen krävde var också 
en orsak till att försöket med Norsjö Närvård tillfälligt avbröts; man insåg att man inte hade 
den lokala beredskapsorganisation som krävs för att bemöta befolkningens växlande behov. 
Dessutom är palliativ vård över huvud taget påfrestande för personalen, även om det också 
kan vara mycket givande. I det här fallet fick distriktssköterskan en hel del stöd från VIOOL-
teamet, men någon mer utvecklad handledning hade nog också varit värdefullt. 
 
Om vi därefter kommer in på den samhällsekonomiska sidan av denna insats, vill vi till att 
börja med påpeka att det kan kännas ganska oegentligt att diskutera ekonomi och effektivitet, 
när det gäller vård och omsorg i ett fall som detta. De kvalitativa resultaten för patienten och 
dennes anhöriga borde vara det mest relevanta att ta hänsyn till.  
 
Inte desto mindre kan man konstatera att denna person förmodligen hade varit tvungen att 
vistas på Skellefteå lasarett under en stor del av den här perioden, om inte närvårdsprojektet 
hade startat. Alternativt hade han vårdats i hemmet med stöd från VIOOL, men det är för-
modligen tveksamt om de haft möjlighet att ställa upp på denna omfattande vårdinsats.  
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Därför förefaller det rimligt att jämföra den nedlagda resursinsatsen för närvårdsteamet, 1 000 
kr/dygn, med kostnaden för slutenvård. Dygnskostnaden på Skellefteå lasarett ligger på drygt 
3 000 kr på medicinkliniken och på 4 000 – 4 500 kr på kirurgkliniken och Orkidé-avdel-
ningen (för palliativ vård). För hela vårdperioden om trettio dagar hade motsvarande kostnad i 
slutenvård alltså varit 90 000 – 135 000 kronor. Annorlunda uttryckt hade patienten kunnat 
vårdas i sju dygn vid kirurgkliniken till samma samhälleliga resursförbrukning som trettio 
dagars vård i det egna hemmet. 
 
Ytterligare en möjlighet är att patienten skulle ha vårdats på Vinkelbo, vilket dock också 
skulle ha inneburit många resor för anhöriga. Skillnaden mellan alternativen sjunker då till 1 
200 (Vinkelbo/dygn) minus 1 000 (närvårdsteam/dygn), dvs 200 kr per dygn. Totalt sett 
skulle vårdinsatsen ha kostat 6 000 kr mer för de trettio vårddygnen, om patienten vårdats på 
Vinkelbo i stället för i hemmet. Detta alternativ är dock inte det som framstår som mest tro-
ligt, utan något av de förstnämnda. Det innebär att samhällets resursinsats för vården av denna 
patient blev avsevärt lägre genom närvårdsteamet, samtidigt som det kvalitativa resultatet 
förbättrades i betydande omfattning. 
 

Diskussion 
Uppbyggnaden av ett närvårdsteam för palliativ vård i hemmet förutsätter tillgång till en rätt 
så flexibel organisation, där personer endera kan ta på sig en extra insats under vissa perioder, 
eller kan variera sina insatser i övrig verksamhet. Den förstnämnda lösningen, som kan inne-
bära att vårdpersonal arbetar övertid eller att deltidsarbetande är villiga att med kort varsel 
arbeta heltid, förutsätter dels att personalen är positivt inställda till det, dels att det finns till-
gängliga resurser lokalt för att finansiera detta. Man kan också tänka sig tillfälliga anställ-
ningar vid behov, förutsatt att det finns tillgänglig kompetens på orten.  
 
Alternativt kan personalen inom ramen för sin ordinarie verksamhet arbeta med olika uppgift-
er i varierande utsträckning beroende på efterfrågan på palliativ vård i hemmet. Exempelvis 
kan en distriktssköterska ha mer eller mindre mottagningstid beroende på hur mycket tid hon 
måste ägna åt hembesök. Detta fungerar förmodligen smidigt i praktiken, så länge det inte rör 
sig om stora svängningar, och innebär inte någon utökad samhällelig resursinsats. Däremot 
kan det uppstå ett undanträngningsproblem; den extra tid och kraft som krävs för palliativa 
patienter kan resultera i mindre tillgänglighet till vård för andra grupper, om inte resursin-
satserna tillåts öka. 
 
De båda exemplen ovan visar att närvårdsteamets insatser i hemmet hos den sjuke är mindre 
resurskrävande jämfört med vad slutenvård skulle ha kostat. Dessutom torde det finnas en 
avsevärd kvalitativ resultatförbättring, varför denna typ av vård framstår som mycket angelä-
gen att utveckla. 
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Samtidigt är det viktigt att påpeka att en ökad effektivitet inte alltid är det samma som mins-
kade kostnader! För att kunna bedöma kostnadseffektiviteten är det viktigt att jämföra 
resursinsatsen med den alternativa resursinsatsen, såsom vi har gjort. De tre alternativ som 
lyftes fram var slutenvård, särskilt boende i Norsjö eller vård i hemmet med hjälp av VIOOLs 
sköterskor. För alla tre alternativen torde gälla att den lokala insatsen (närvårdsteamet i Nor-
sjö) inte medför att man samtidigt kan minska resursinsatsen i vare sig slutenvård, särskilda 
boenden eller i VIOOL-teamet, åtminstone inte på kort sikt. Viss skillnad i flexibilitet mellan 
dessa verksamheter torde det finnas, där VIOOL sannolikt är den mest flexibla verksamheten 
(dvs har lättast att minska bemanningen vid reducerad efterfrågan) och slutenvården minst 
flexibel (dvs har svårast att direkt dra ner en/ett par slutenvårdsplatser om Norsjö bygger ut 
sin palliativa vård).  
 
Totalt sett kan det därför uppstå en samhällelig kapacitetsökning till följd av denna försöks-
verksamhet. Sett på längre sikt borde det dock kunna ske en reell omfördelning av vårdresur-
ser mellan olika nivåer i sjukvårdssystemet. Det förutsätter dock att denna vårdform byggs ut 
genomgående i olika kommuner inom sjukvårdsdistriktet. Först därefter kan det bli möjligt att 
– eventuellt – se ett minskat tryck på slutenvården. 

Fallprevention i ett särskilt boende 
Målsättningen för detta delprojekt är att minska fall och fallskador bland äldre på särskilda 
boenden. För detta ändamål har en extra undersköterskeinsats tilldelats ett äldreboende i 
Heimdall under perioden oktober 1999 till och med september 2000. Under den perioden ar-
betade undersköterskan både med träning av de boende och med att instruera personalen. 
Dessutom har personalen deltagit i flera utbildningstillfällen, bl a med forskare från Umeå 
universitet. Undersköterskan har under projektperioden haft möjlighet till stöd och konsulta-
tion från en sjukgymnast vid vårdcentralen. 
 

Resursinsats 
Den för samhället tillkommande resursinsatsen under projektperioden utgörs främst av löne-
kostnaden för undersköterskan under projektperioden. Befintliga lokaler nyttjades för projek-
tet. Vidare fick undersköterskan handledning från en sjukgymnast på vårdcentralen, motsva-
rande 2 tim/vecka. eller ca 15 000 kr för hela året. Vårdcentralen fick ersättning från bassjuk-
vårdsprojektet, men eftersom man inte gjorde någon förstärkning för att täcka upp detta upp-
kommer ur samhällelig synvinkel egentligen inte någon ökad resursåtgång22. 
 

                                                 
22 Om liknande försök skulle igångsättas på många särskilda boenden samtidigt skulle det förmodligen bli svårt 
för primärvården att frigöra sjukgymnastresurser inom sin ordinarie ram. Vidare kan man konstatera att om 
sjukgymnastresursen inte ersätts på vårdcentralen så uppkommer en undanträngningseffekt; vissa patienter på 
vårdcentralen får ej vård alternativt får vänta längre på att få besöka sjukgymnast. 
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Verksamheten delfinansierades av Skellefteå kommun respektive landstinget med hälften 
vardera.23 
 
Resursåtgång 
 

Summa 

Personalkostnader  
 Lön undersköterska, 80% i 12 mån, inkl sociala 
 avgifter 

 
 

275 000 
 Handledning sjukgymnast, 2 tim vecka i ca 10 
 månader 15 000 
 Personalutbildning vårdbiträden Kvantifieras ej 
 
Utbildningsinsatsen gentemot vårdpersonalen har vi valt att inte försöka kvantifiera. Fortbild-
ning torde kunna betraktas som ett naturligt inslag i den reguljära verksamheten. Initiala kost-
nader för projektledning, planering och samordning är också svåra att specificera. Vidare har 
vi inte bedömt att det krävs några extra lokalkostnader eller andra tillkommande driftskostna-
der. Sammantaget uppgick resursinsatsen i det fallpreventiva projektet till knappt 300 000 kr 
under ett års tid. 
 
Därutöver kan man fråga sig om det på längre sikt kommer att krävas någon resursförstärk-
ning i bemanningen på de särskilda boendena, för att vårdbiträdena ska ha tid att ägna sig åt 
fallprevention i sitt dagliga arbete. Förmodligen kommer det att vara önskvärt att avsätta tid 
för fallprevention åt en särskilt ansvarig i arbetslaget, eller på annat sätt reservera viss resurs 
för att upprätthålla engagemang och kompetens. Det innebär att ovan beräknade kostnad är en 
engångsutgift, och att det därefter uppstår viss fortlöpande driftskostnad för att upprätthålla 
det fallpreventiva arbetet. Vi gör inte här något försök att kvantifiera denna fortlöpande 
resursinsats. 
 

Möjliga resultat 
De faktiska effekterna av denna intervention är inte möjliga att avläsa ännu, då projektet på-
gått alltför kort tid. Därför kommer vi i stället att ägna oss åt en diskussion kring vilka tänk-
bara konsekvenser den fallpreventiva insatsen kan få för personalen, individen och samhället 
i stort. 
 
Beträffande vårdpersonalen på det särskilda boendet torde kunskapen om orsaker till fall och 
metoderna att förebygga fall och fallskador ökat betydligt genom den utbildning de fått och 
den kontakt de haft med den särskilt anställda undersköterskan. Redan efter ett inledande ut-
bildningstillfälle hösten 1999 hade personalen på det här boendet tillägnat sig större insikter 
om fallförebyggande arbete och en högre tilltro till möjligheterna att förebygga fall, jämfört 

                                                 
23 Under resterande tre månader av 2000 fortsätter undersköterskan med att implementera motsvarande 
verksamhet på ett annat särskilt boende och i ett hemtjänstområde. Under denna period finansierar Äldrecentrum 
projektet. 
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med personalen på ett annat boende som inte fått genomgå motsvarande utbildning24. Det är 
naturligtvis viktigt att även ny personal inskolas i detta tänkesätt samt att fallpreventiva akti-
viteter blir en naturlig del i den dagliga verksamheten, om effekten ska bli bestående. 
 
På en samhällsekonomisk nivå kan insatser för att förebygga fallskador minska sjukvårdskon-
sumtionen. För individen innebär det samtidigt ökad förmåga att klara av sina dagliga aktivi-
teter, minskad risk att råka ut för olyckor med sjukhusvistelser och funktionsnedsättningar 
som följd och därigenom ökad livskvalitet. En jämförelse mot tidigare forskning (Nyberg 
1996) tyder på att den fallpreventiva insatsen på det särskilda boendet kan komma att leda till 
färre fall och därmed till färre antal frakturer som kräver inläggning i slutenvård.25 Således 
torde brukarnas behovstillfredsställelse öka samtidigt som samhällets vårdinsatser minskar, 
dvs ökad kostnadseffektivitet. En mer detaljerad uppföljning av effekterna får dock anstå tills 
vidare.  
 

Diskussion 
Samhällets extra resursinsats för att i ett startskede implementera ett fallförebyggande tän-
kande i den ordinarie vården av äldre i särskilda boenden uppgår, enligt det här försöket, till 
ca 300 000 kronor. Förutom den ”vinst” som tillfaller enskilda brukare i form av ökad rörlig-
het, större trygghet och eventuellt färre reella fall, kan en jämförelse göras mot samhällets 
kostnad för fallskador. Fallolyckor bland äldre kan naturligtvis vara av olika allvarlig art och 
få skilda konsekvenser, en av de mer allvarliga konsekvenserna är att fallet leder till en 
höftfraktur26. Enligt uppgift uppgår den genomsnittliga samhälleliga kostnaden för en 
höftfraktur, inklusive ettårig rehabilitering, till ca 200 000 – 250 000 kr. Det innebär att det i 
princip skulle räcka med att en till två sådana skadetillfällen undviks för att en fallpreventiv 
insats, av ovan beskrivna omfattning och innehåll, ska vara ”lönsam”. Motsvarande krävs det 
att 60 - 70 vårddygn vid kirurgisk vårdavdelning undviks för att insatsen ska vara 
samhällsekonomiskt motiverad. Rimligheten i detta bör bedömas på längre sikt, när det finns 
flerårig statistik tillgänglig för vårdkonsumtion vid olika särskilda boenden inom kommunen. 
 
Om man framgent kan göra bedömningen att denna effekt uppnåtts, vore det egentligen moti-
verat om kostnaden för den extra resursinsatsen (en undersköterska vid varje boende under en 
begränsad tidsperiod) skulle finansieras av landstinget – eftersom det eljest är landstinget som 
får stå för kostnaden. Å andra sidan är kommunen ansvarig för hälso- och sjukvårdsinsatser 
upp till sjuksköterskenivå gentemot äldre i särskilda boenden, och i detta ansvar ingår då även 
rehabilitering.  
                                                 
24 Denna undersökning, som även refererades i kapitel 2, återfinns i Forsberg-Stenberg & Öhmark Ståhlspets 
(2000). 
25 Orsakerna bakom fall är komplexa och handlar både om att ”tillfälle” till fall kan uppstå genom patientens 
omgivning och genom den konkreta aktivitet som utförs, och om individens benägenhet till fall, vilket bl a är 
beroende av motorisk, sensorisk och kognitiv förmåga (Nyberg 1996:47). Nyberg (1996:48) rekommenderar 
därför fallpreventiva insatser med ett multifaktoriellt angreppssätt. 
26 Enligt Nyberg (1996:31) leder ca 3% av fallolyckorna bland äldre, som befinner sig inom institutionell 
vård/omsorg, till svårare skador såsom höftfrakturer. 
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Detta är således bara ett av många exempel på hur de båda huvudmännens verksamheter 
egentligen utgör kommunicerande kärl, vilket innebär att ansvarsuppdelningen mellan dem 
måste kompletteras med samverkan – till gagn för alla inblandade parter. 
 

Bassjukvård – barnläkarmedverkan på vårdcentralen 
På Ersboda vårdcentral har en barnläkare från NUS sedan tidigare medverkat i BVC-verk-
samheten. Inom SAM-projektet har utvecklandet av bassjukvård prioriterats och man har där-
för utökat barnläkarens medverkan i primärvården. Sedan januari 1999 har samma barnläkare 
– som även är skolläkare på områdets skolor – också mottagning för patienter upp till 20 års 
ålder ca en dag per vecka på vårdcentralen. Under den tiden tar hon emot patienter som 
hänvisats av distriktsläkarna eller mottagningssköterskorna på vårdcentralen. Dessutom kan 
hon i rollen som skolläkare boka in patienter på eget initiativ. Vidare planerade man för att 
barn från Ersboda, som varit på besök på barnmottagningen på lasarettet, skulle kunna gå på 
uppföljningsbesök på vårdcentralen.  
 
Den övergripande målsättningen för projektet är att minska vårdkonsumtionen på NUS för 
den här åldersgruppen, att genom tidigare insatser förebygga ett större framtida vårdbehov 
och att skapa närhet och kontinuitet för barn och föräldrar på Ersboda. Dessutom hoppades 
man på en ömsesidig kompetensöverföring mellan primärvården och barnkliniken. 
 

Resursinsats 
För samhället uppkommer ingen direkt utökad resursinsats p g a det här försöket, eftersom 
den aktuella barnläkaren minskar sin arbetstid på barnkliniken i motsvarande omfattning. 
Hennes lön bekostas hela tiden av slutenvården. Indirekt kan resursinsatsen däremot öka om 
den patientvolym man tar emot från Ersboda ökar till följd av försöket, vilket vi diskuterar 
längre fram. Vidare kan en extra läkare på vårdcentralen innebära merkostnader för mottag-
ning, journalhantering, provtagning etc. Vi väljer dock att anta att dessa kostnader blir margi-
nella och tar inte någon hänsyn till dem.  
 
Dessutom torde barnläkaren få ersättning för sina resor till och från vårdcentralen, men efter-
som avståndet mellan NUS och Ersboda vårdcentral endast är ca 5 km och resan görs en gång 
per vecka, bortser vi från den kostnaden också. 
 
Om resursinsatsen endast betraktas ur ”Ersboda-perspektiv” kan man konstatera att kapacite-
ten att erbjuda barn och unga på läkarbesök på vårdcentralen ökar med ca 8 timmar per vecka 
(BVC-tiden oräknad). Detta motsvarar ungefär åtta patienter (inklusive för- och efterarbete) 
eller 350-400 patientbesök per år. Besöksstatistiken för det första projektåret, 1999, bekräftar 
således att det åtminstone till en början var svårt att fylla barnläkarens tid på vårdcentralen, då 
antalet faktiska besök endast uppgick till 143 stycken. 
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Möjliga resultat 
Effekterna av denna typ av bassjukvård är svårfångade. För det första måste man skilja mellan 
effekterna för olika aktörer/organisationer – för de inblandade enheterna vårdcentral respek-
tive barnklinik, för brukarna, för samhällsekonomin i stort etc. Dessutom förutsätter en dis-
kussion kring effekterna att man klargjort vilka alternativ som finns till insatsen; om barn-
läkaren inte hade tagit emot den här patienten på Ersboda vårdcentral, hur hade patientens 
behov hanterats annars? De alternativ som logiskt sett står till buds är: besök hos barnläkare 
på NUS, besök hos distriktsläkare på vårdcentralen samt inget läkarbesök alls. 
 
Det första alternativet innebär alltså att patienten hade besökt barnläkare på NUS i stället – 
den aktuella barnläkaren eller någon annan pediatriker. Den vård och behandling som patien-
ten fått torde vara av ungefär samma slag, i så fall. För familjen kan det kanske upplevas 
mindre ”dramatiskt” att åka till vårdcentralen i stället för till sjukhuset med sitt barn. Avstån-
det och restiderna minskar också. Vidare kan man uppleva större kontinuitet i kontakterna 
med vården. Dessa tänkbara effekter grundar vi på samtal med inblandad personal. Däremot 
har vi inte ännu haft möjlighet att undersöka detta direkt hos brukarna.  
 
För vårdcentralens del skapas också möjligheter till bättre kontakt och utbyte med den pediat-
riska vården, om den utövas på vårdcentralen. Den information vi inhämtat tyder dock på att 
man inte har utnyttjat denna möjlighet till kunskapsutbyte till fullo. Några fasta tider för kon-
sultation mellan distriktsläkare och barnläkare har inte upprättats. Ej heller har distrikts-
läkarna medverkat i barnklinikens verksamhet. Däremot har en hel del löpande, informella 
kontakter förekommit som upplevts positivt.  
 
Samhällsekonomiskt är det svårt att identifiera några uppenbara effekter på kort sikt, vare sig 
positiva eller negativa. Långsiktigt sett kan man endera föreställa sig att primärvårdens pediat-
riska kompetens ökar så att man inte behöver remittera till barnkliniken i samma utsträckning 
– om det avsedda kunskapsutbytet kommer till stånd, vill säga – vilket skulle ge en positiv 
samhällsekonomisk effekt (givet att barnklinikens resursförbrukning därmed minskar). Å 
andra sidan kan man föreställa sig att om många barnläkare från NUS ”utlokaliseras” till 
vårdcentraler kan detta leda till minskad samlad kompetens på barnkliniken. Vi anser det vara 
för tidigt att uttala någon bestämd uppfattning i frågan, men vill peka på vikten av fortsatta 
diskussioner kring detta. 
 
Den tillgängliga besöksstatistiken för 1998 och 1999 tyder på att denna effekt kan ha uppstått: 
antalet besök av Ersbodabarn på barnkliniken har minskat i ungefär samma utsträckning som 
besöken hos barnläkare på vårdcentralen ökat. 
 
Ett annat alternativ är att patienten hade gått på besök hos en distriktsläkare på vårdcentralen 
i stället – eventuellt med senare remittering till barnkliniken. Här kan de möjliga positiva 
effekterna vara att patienten får hjälp på ett tidigare stadium och slipper en del vårdkontakter. 
Distriktsläkaren avlastas också och kan ägna sig åt andra patientgrupper, vilket innebär en 
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förstärkt primärvård på området utan ökad resursinsats (dvs ökad effektivitet). Å andra sidan 
kan distriktsläkarnas kompetens gällande barn på sikt urholkas, om försöket skulle leda till att 
nästan alla barnpatienter tas om hand av barnläkare.  
 
Besöksstatistiken från Ersboda vårdcentral visar också på en betydande nedgång i antalet be-
sök hos distriktsläkare för den aktuella åldersgruppen mellan 1998 och 1999. Nedgången är så 
stor (-605 besök) att den inte kan förklaras enbart med barnläkarens mottagning på vårdcen-
tralen (148 besök), utan även andra faktorer måste ha spelat in. 
 
Om denna effekt åtminstone delvis har uppnåtts innebär den för sjukhusets del att barn-
klinikens resurser sätts in på ett tidigare stadium. Huruvida detta har en positiv preventiv 
effekt, dvs kan förebygga större vårdinsatser i framtiden, eller innebär en sänkt kravnivå för 
vården av barn och ungdomar (åtminstone för barn och ungdomar från Ersboda), kan vi inte 
uttala oss om. En sådan uppföljning skulle kräva att medicinsk kompetens granskade aktuella 
patientjournaler för att avgöra om distriktsläkare hade kunnat hantera problematiken lika bra, 
eller om det var bra att låta en barnläkare ta hand om patienten direkt. 
 
För det tredje är ett tänkbart alternativ att ingen vårdinsats skulle ha satts in om inte barn-
läkaren funnits tillgänglig på vårdcentralen. Den ökade tillgängligheten kan innebära större 
benägenhet att boka in patienter, både hos mottagningssköterskorna och hos barnläkaren själv, 
i dennes egenskap som skolläkare. Åtminstone kortsiktigt innebär försöket då både ökad till-
gänglighet till vård för områdets barn och unga och en samhällelig kapacitetsökning27. När 
både effekt och resursinsats ökar blir det svårare att bedöma effektivitetsförändringen, men 
om en sådan utökad vårdinsats kan förebygga framtida högre vårdkonsumtion är effekten to-
talt sett positiv – både för familjen och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den hittills till-
gängliga vårdstatistiken tyder dock inte direkt på att Ersbodabarnens vårdkonsumtion hos 
läkare (endera på sjukhuset eller vårdcentralen) har ökat. 
 

Diskussion 
Sammantaget förefaller försöket med barnläkare på Ersboda vårdcentral leda till flera positiva 
konsekvenser ur brukarsynvinkel; förbättrad patientupplevelse, tidigare insatser, ökad kvalitet 
och eventuellt kvantitet i vården av barn och ungdomar på området. De långsiktiga effekterna 
för de båda inblandade organisatoriska enheterna är svårare att bedöma. Det handlar t ex om 
hur kompetensen kan utvecklas långsiktigt på barnkliniken respektive i primärvården. Detta 
torde man dessutom kunna ha olika uppfattning om från olika aktörer. Konsekvenserna för 
den samhälleliga kostnadseffektiviteten är inte heller entydiga. Förmodligen försämras den i 
alla fall inte, men kan däremot förbättras om barnläkarens tidiga kontakt med patienterna 
förebygger framtida högre vårdkonsumtion. Detta måste dock följas upp på längre sikt. 
 

                                                 
27 Kapacitetsökningen uppstår i så fall på Ersboda. Om barnklinikens samlade resursinsats samtidigt är 
oförändrad kan detta led till en undanträngningseffekt för patienter från andra områden. 
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Ett avslutande påpekande: om utbyggd lokal bassjukvård genom barnläkarmedverkan på 
vårdcentraler uppfattas som angeläget, är det viktigt att en sådan utveckling får ske parallellt 
på olika vårdcentraler inom ett sjukvårdsdistrikt (vilken typ av bassjukvård som ska byggas ut 
bör naturligtvis anpassas till de demografiska förhållandena inom respektive vårdcentrals 
upptagningsområde). Annars torde det finnas det risk för oönskade undanträngningseffekter. 

Särskilda insatser för unga: resursskola 
Resursskolan är en verksamhet som utvecklats i samarbete mellan socialtjänsten, ungdoms-
gården och skolan på Ersboda. Resursskolan tar emot elever i åldern 13 – 16 år, som inte fun-
gerar i den vanliga skolan. Två pedagoger och en elevassistent arbetar med högst sex elever åt 
gången28, och tack vare den höga vuxentätheten kan man jobba i nära relation med ungdomar-
na och individanpassa verksamheten. Resursskolan ska både ge utbildning och stärka elevens 
sociala kompetens, med den uttalade målsättningen att eleven ”när det är möjligt” ska kunna 
återvända till sin egen klass. 
 
Till resursskolan är också knutet en verksamhet benämnd Slussen, som bedrivs i skolans 
lokaler. Den innebär att en elev läser vissa ämnen tillsammans med sin ordinarie klass och 
tillbringar en del av sin tid tillsammans med den här pedagogen. Slussen, som inte har ett 
bestämt antal platser, används dels när elever ska flytta tillbaka från resursskolan till sin klass, 
dels för elever som inte får plats i resursskolan.  

Resursinsats 
Den extra resursinsats som uppstår till följd av Resursskolan (inklusive Slussen) består främst 
av personalkostnader för 1,75 pedagog och 1,0 elevassistent29. Skolan betalar lärarnas löner 
och socialtjänsten betalar elevassistentens. Vidare nyttjas för ändamålet en särskild lokal, en 
lägenhet belägen utanför skolområdet30, som förhyrs av det allmännyttiga bostadsbolaget. 
Vidare uppkommer vissa särskilda kostnader för att bedriva Resursskolan utanför ordinarie 
skollokaler; lunch, städning, material och diverse mindre kostnader för ”uppfräschning” av 
lokalerna för att möta verksamhetens behov. Däremot krävdes inte några mer omfattande 
investeringar för att kunna nyttja lokalerna.31 
 

                                                 
28 Det angivna antalet elever är i enlighet med de ursprungliga planerna. I realiteten har behovet varit större och 
det har ofta varit fler än sex elever inskrivna samtidigt. 
29 Ambitionen var ursprungligen att 2,0 lärare skulle vara verksamma i Resursskolan inklusive Slussen, men 
detta har ej varit möjligt att finansiera. Dessutom har den personliga assistentens tjänst minskat till 0,5 från och 
med hösten 2000. 
30 Hösten 2000 flyttade verksamheten och befinner sig numera i lediga lokaler i ett daghem på området.  
31 Uppgifterna inhämtade av ansvarig rektor på Ersboda. 
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Resursåtgång 
 

Summa 

Personalkostnader  
 1,75 pedagog + 1,0 elevassistent inkl sociala  avgifter 
 per år 

 
 

714 000 
Övriga verksamhetskostnader 
 Skollunch, material och andra driftskostnader 
 Hyreskostnad förhyrd lägenhet 

 
  20 000 
  84 000 

 
Den totala årskostnaden uppgår således till 818 000 kronor. Kostnaderna fördelas mellan olika 
budgetenheter inom Umeå kommun: Socialtjänsten på Ersboda finansierar knappt 30% av 
totalkostnaden (elevassistentens lön), medan skolförvaltningen står för övriga delen32. 

Resultat 
I en rapport från Umeå socialtjänst (Bergqvist 2000b) framgår att Resursskolan sedan starten i 
augusti 1998 och t o m april 2000 har tagit emot 24 elever varav 14 pojkar och 10 flickor. De 
flesta gick i årskurs 7 eller 8 vid insatsens början. Av dessa har 18 stycken avslutat sin vis-
telse, de flesta genom att man gått ut grundskolan och börjat på gymnasiet (eller annan syssel-
sättning). Endast sex elever återvände till sin ordinarie klass efter avslutad resursskola. Vistel-
setiden i resursskolan varierar kraftigt mellan olika elever – från tre till arton månader (ett 
läsår motsvarar nio månader). Genomsnittet (för utskrivna elever) ligger på 6,25 månader. 
 
Resultatet av resursskolans verksamhet kan bedömas ur olika synvinklar. En möjlighet är att 
relatera en del av de inledningsvis uppställda målsättningarna för verksamheten (Bergqvist 
2000b:4) till den statistik som presenteras i rapporten och till de intervjuer med ungdomarna 
själva som genomfördes inom ramen för ett uppsatsarbete vid Umeå universitet (Ottosson 
2000).  
 
Bland de målsättningar som ställdes upp var att elevens individuella behov skall styra 
insatserna. Att döma av de genomförda intervjuerna upplever eleverna också att lärarna har 
tid att ta sig an dem, att de får den hjälp de behöver och att lärarna på resursskolan förstår dem 
bättre än de ”vanliga lärarna”. Resursskolan ska, enligt målsättningarna, finnas till för att ge 
stöd för elever ”som den ordinarie skolan inte har möjlighet att hjälpa” (Bergqvist 2000b:4). 
För att detta mål ska uppnås krävs således att en prövning kring de individuella behoven görs. 
Inskrivning vid resursskolan sker efter en bedömning som bl a innehåller en 
elevvårdskonferens. Inskrivning kan initieras både av personal och av eleven själv. Detta 
borde skapa förutsättningar för att det verkligen är rätt målgrupp som blir aktuell för 
resursskolan. Samtidigt är det uppenbart att den givna storleken på insatsen – sex platser – 
                                                 
32 Framgent uppkommer, som nämndes, inte någon särskild hyreskostnad då befintliga lokaler inom skolan 
nyttjas för verksamheten. I ett kortsiktigt perspektiv kan det då vara rimligt att ej ta någon hänsyn till den typen 
av lokalkostnad i en samhällsekonomisk kalkyl. Sett på längre sikt bör man dock alltid söka ta hänsyn till 
lokalutnyttjandet för Resursskolan oavsett typ av lokaler. Denna verksamhet är ju ett alternativ bland flera 
möjliga sätt att använda befintliga lokaler. 
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inte i varje ögonblick kan motsvara det aktuella behovet. Förmodligen är det också så att 
skolans personal avvaktar med att hänvisa en elev till resursskolan om man vet att där är fullt. 
Sedan starten har antalet inskrivna i genomsnitt varit åtta elever (inklusive Slussen och 
”deltidselever”). 
 
Utan resursskolan hade en del av dessa elever förmodligen blivit placerade i en annan alter-
nativ skolform inom kommunen, konstaterar Bergqvist (2000:18). Kön till alternativa skol-
former inom kommunen kan vara lång, kanske ett helt år. Antalet elever från Ersboda som 
befinner sig i andra skolformer under ett läsår har inte minskat sedan Resursskolan startade, 
påpekar ansvarig rektor, utan behovet är hela tiden större än möjligheterna. En del elever hade 
kanske fått stödundervisning eller annan lösning i sin ordinarie skola, om inte Resursskolan 
funnits, och alternativa skolformer ej varit tillgängliga. Somliga hade kanske inte fått något 
särskilt stöd alls.  
 
Det är alltså inte möjligt att exakt fastställa vilka konsekvenserna blivit för ungdomarna i 
fråga om de inte fått gå på resursskolan, men det går att föra en diskussion kring detta. En 
alternativ skolgång utanför området – om de över huvud taget hade fått plats där – hade inne-
burit ett större miljöbyte för ungdomarna och hade förmodligen upplevts mindre positivt. 
Möjligen hade återslussningen till den ordinarie skolan varit ännu svårare, men det kan vi inte 
direkt uttala oss om. Inte heller har vi tillgång till uppgifter om hur andra skolplaceringar 
upplevs av de elever som går där, eller i vilken utsträckning de får godkända betyg i olika 
ämnen. En personlig assistent i den vanliga klassen ger visserligen eleven extra stöd, men 
leder inte till individanpassad undervisning i en liten grupp – aspekter som upplevdes väldigt 
viktiga av ungdomarna själva.  
 
Vidare framhålls att resursskolan i första hand ska innehålla utbildning med praktisk 
pedagogisk inriktning. I Bergqvist (2000b) konstateras att det pedagogiska och det sociala 
arbetet på resursskolan integreras i verksamheten. Socialtjänsten är ju också medfinansiärer i 
verksamheten, vilket tyder på att man strävar efter integrera dessa aspekter i verksamheten. 
Beträffande den ”pedagogiska sidan” kan dock konstateras att eleverna inte har möjlighet att 
läsa alla ämnen i resursskolan. Exempelvis måste samhälls- respektive naturorienterande 
ämnen läsas i den ordinarie klassen (det kan de däremot göra inom ramen för Slussens 
verksamhet). Detta torde vara en orsak till att inte någon av de elever som gått ut grundskolan, 
och under någon tid varit inskriven på resursskolan, har godkänt betyg i alla ämnen. Men även 
andra orsaker bör finnas till att andelen icke godkända betyg, för alla eleverna och i alla 
ämnen totalt sett, ligger på endast 58%. 
 
En annan målsättning som framhålls är att eleverna ”när det är möjligt” ska kunna återvända 
till sin hemklass. Men som framgår av den tidigare refererade statistiken verkar denna mål-
sättning inte ha kunnat uppnås i någon större utsträckning. De flesta elever som skrivs in i 
resursskolan stannar där tills de avslutat grundskolan. Av intervjuundersökningen framgår 
också att eleverna själva många gånger inte har någon större önskan om att återgå till sin tidi-
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gare skola. Däremot anser en del elever att det vore värdefullt om resursskolan var lokaliserad 
närmare Ersängskolan, så att de skulle kunna läsa vissa ämnen tillsammans med sin gamla 
klass. 
 
Förutom denna jämförelse mot uttalade målsättningar kan en mer övergripande effektivitets-
bedömning göras. En uppföljning av resursinsatserna kontra resultatet visar bl a att resurs-
skolan kostar ca 800 000 kr per år33. Under antagande om full beläggning och en genomsnitt-
lig vistelsetid om 6 månader innebär det att man kan nå nio elever per år, vardera till en kost-
nad av ca 11 000 kr per månad.  Ca 3 300 kr av denna resursinsats bekostas av socialtjänsten 
och resterande av skolan. Denna kostnad per elev och månad kan jämföras mot kostnaden för 
en placering på Steget34, vilken uppgår till drygt 15 000 kr per elev och månad (770 kr/dygn). 
Med tanke på kötiderna till alternativa skolplaceringar framstår Resursskolan som en 
möjlighet till tidigare insatser gentemot elever som behöver särskilt stöd och kan därigenom 
förebygga större problem på längre sikt. Och under det inte orimliga antagandet att 
resursskolans verksamhet kvalitativt sett ger åtminstone lika goda resultat som andra 
skolformer, så framstår verksamheten som angelägen även ur samhällsekonomisk synvinkel. 
Resursskolan förefaller dock främst utgöra ett komplement till andra skolformer snarare än 
vara ett alternativ till dem.  
 

Diskussion 
En insats såsom resursskolan är uppenbarligen mycket positiv för de ungdomar som får möj-
lighet att ta del av den. Verksamhetens karakteristika i form av en mycket liten grupp, hög 
vuxentäthet och individanpassad undervisning kontrasterar starkt mot den ordinarie skolverk-
samhetens förutsättningar. Resursfördelningen mellan generella insatser och 
grupp/individinriktade insatser är dock inte helt okomplicerad. När samhällets generella resur-
ser för skol- och ungdomsverksamhet krymper, ökar samtidigt de individuella behoven av 
särskilt stöd – ribban sänks, så att säga. Detta kan leda till en successiv överföring från gene-
rella insatser till grupp- och individfokuserade insatser. Resursskolans angelägna målsättning, 
att hjälpa enskilda elever som inte fungerar i skolan, måste således kompletteras med insatser 
som syftar till att förebygga skolk, skoltrötthet, koncentrationssvårigheter etc bland våra ung-
domar i allmänhet. Dessutom verkar det som om behovet av särskilt individuellt stöd ökar 
kontinuerligt och snabbt ”fyller ut” de nya stödinsatser som införs. 
 
En fråga som kan ställas, men som vi inte direkt kan uttala oss om, är alltså i vilken utsträck-
ning behovet av en resursskola skulle kunna avvärjas om motsvarande resurser i stället sätts in 
i den ordinarie skolverksamheten. Möjligen skulle det enbart leda till en utspridning av resur-
ser som då nyttjas på ett mindre kraftfullt sätt än när de koncentreras. De verksamhetsan-

                                                 
33 Lokalkostnaden för den förhyrda lägenheten torde vara förhållandevis hög, i jämförelse med att nyttja egna 
lokaler inom skolans område, varför vi väljer att göra en ”avrundning nedåt” i det här fallet. 
34 En alternativ skolform placerad i en annan stadsdel, där det finns tio platser varav en stor del vanligen är 
belagda med elever från Ersboda. Steget är en pedagogisk verksamhet som även innebär ett samarbete med 
socialtjänsten. 
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svariga, som har valt att införliva Resursskolan som en del i den ordinarie skolverksamheten, 
gör dock bedömningen att detta är en värdefull verksamhet som bör fortleva.  
 

Särskilda insatser för unga: resurspedagoger 
I likhet med resursskolan har verksamheten med resurspedagoger utvecklats som ett sam-
arbete mellan socialtjänst, ungdomsgård och skola på Ersboda. Målsättningen för den här 
verksamheten är att genom att tilldela ungdomar med sociala problem stöd i form av en om-
fattande och personlig vuxenkontakt kunna undvika institutionsplaceringar. Under de två för-
sta åren som verksamheten pågick (1998 och 1999) tog två heltidsanställda fritidspedagoger 
hand om totalt fjorton ungdomar35. Enligt den rapport som upprättades inom Umeå Social-
tjänst i februari 2000 (Bergqvist 2000a) arbetar resurspedagogerna med ”gränskonsekvens-
pedagogik”. Det innebär att man i återkommande samtal med ungdomarna kommer överens 
om vilka gränser som ska gälla för deras handlande och att man klargör vilka konsekvenser 
som uppstår beroende på om ungdomarna följer överenskommelsen eller ej. Resurspedago-
gerna tilldelas sina uppdrag av socialtjänstens vård- och behandlingsgrupp. 
 

Resursinsats 
Resursinsatsen utgörs således av att fritidspedagoger ”inhyrs” av socialtjänsten för att ta sig 
an pojkar i åldern 13 till 20 år, som både har konstaterade behov och själva är motiverade till 
förändring. Varje heltidsanställd resurspedagog kan ta sig an fyra ungdomar samtidigt. I 
tabellen nedan har en fördelning av de totala månatliga kostnaderna för de båda resurspeda-
gogerna fördelats på fyra ungdomar – vilket således gäller under förutsättning att varje resurs-
pedagog hela tiden är ”fullbokad”. Förmodligen är detta inte fallet, utan det torde kunna upp-
stå ”glapp” mellan att en insats avslutats tills en annan inletts. Vi väljer dock att för enkelhets 
skull bortse från detta. Siffrorna är hämtade ur Bergqvists rapport (2000a:5). Insatsen finansi-
eras i sin helhet av socialtjänsten. 
 
Resursåtgång 
 

Summa 

Totala kostnader per månad 
 Personalkostnader för resurspedagogerna samt 
 bilersättning och andra omkostnader 

 
 

33 000 
Totala kostnader per månad och per ungdom   8 300 
 
I personalkostnaderna ingår dels fritidspedagogens ordinarie lön, dels ett extra arvode (om     
1 000 kr per månad och ungdom) som utgör ersättning för den ”ständiga jour” resurspedago-
gerna har och för det arbete de utför på obekväm arbetstid, allt efter ungdomarnas individuella 
behov och önskemål. 

                                                 
35 Dessa var alla pojkar, eftersom verksamheten inledningsvis inriktades mot pojkar i enlighet med de aktuella 
fritidspedagogernas önskemål. Planer på att utöka verksamheten med en kvinnlig resurspedagog för att ge flickor 
liknande stöttning har ej kunnat förverkligas av resursskäl. 
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Resultat 
Den sammanställning socialtjänsten gjort (Bergqvist 2000a) visar att den faktiska åldern på 
ungdomarna varit 13 – 19 år (då insatsen började). Problematiken kring ungdomarna handlar i 
stort sett om kriminalitet, alkohol och konflikter i hemmet. Drygt hälften av insatserna, åtta 
stycken, var av ”primärt förebyggande” art, dvs syftar direkt till att förebygga institutions-
placering. Ytterligare fyra insatser följde efter en institutionsplacering i syfte att genom stöd 
på hemmaplan kunna avsluta placeringen tidigare. Enligt socialtjänstens områdeschef handlar 
de flesta insatser om en svår problematik, där hela familjen kan behöva insatser och där man 
kan ha prövat andra insatser tidigare utan att nå framgång. Längden på resurspedagogernas 
insatser varierade en hel del, men de flesta var kortare än ett år. 
 
Resurspedagogerna framstår således som ett fruktbart alternativ till olika typer av placeringar 
inom socialtjänsten och även till andra sorters insatser från socialtjänstens sida. En samhälls-
ekonomisk effektivitetsbedömning kan således göras genom att jämföra resursinsatsen för 
resurspedagogerna för en enskild ungdom med resursinsatsen för en institutionsplacering. En 
sådan jämförelse ger vid handen att en månads insats med en resurspedagog (dvs 8 300 kr) 
blir ”lönsam” om man därigenom lyckas undvika tre – fem dagars institutionsplacering (à 1 
800 – 3000 kr)36. En ”medellång” resurspedagoginsats på 8 månader motsvaras således (kost-
nadsmässigt) av en institutionsplacering på ca en månad37. Förmodligen blir en insats med 
resurspedagog mer långvarig än en institutionsplacering, men jämförelsen talar ändå till 
resurspedagogernas fördel.  
 
Sedan resurspedagogernas verksamhet startade har dock inte områdets kostnader för institu-
tionsplaceringar sjunkit, utan snarare ökat. Från socialtjänstens sida pekar man på ett starkt 
ökat behov av insatser på ungdomssidan. Det har således inte varit möjligt att totalt sett 
minska resursinsatserna gentemot ungdomar med svår problematik på Ersboda, men förmod-
ligen har samhällets resursinsats ändå blivit lägre än utan denna verksamhet. En samhälls-
ekonomisk bedömning handlar ju om att jämföra en viss insats med insatsens alternativ, vil-
ket i det här läget inte förefaller vara ”före-läget”, eftersom behoven ökat i snabbare takt än 
utbudet av stödinsatser. Den alternativa utvecklingen kan naturligtvis inte fastställas med sä-
kerhet, men det förefaller inte orimligt att hävda att det skulle krävts ännu fler institutions-
placeringar (givet platstillgång) utan resurspedagogerna. 
 
De långsiktiga effekterna av resurspedagoger i jämförelse med andra insatser från social-
tjänsten vet vi ännu inte något om, vilket även Bergqvist (2000a:3) konstaterar. Ungdomarna 
själva anser dock, enligt socialtjänstens intervjuer med tio pojkar, att resurspedagogernas in-
sats inneburit stora positiva förändringar i deras livsföring. Det är rimligt att föreställa sig att 
en positiv förändring har större förutsättningar att bli varaktig om det har implementerats i 
den ordinarie miljön. Socialtjänstens egen uppföljning indikerar att de flesta ungdomar fort-
                                                 
36 Olika typer av institutionsplaceringar kostar olika mycket. Exempelvis kan placering på ett s k 
motivationshem kosta 1 800 kr/dygn, och på ett utredningshem ca 3 000 kr/dygn. (Bergqvist 2000a:5) 
37 22 – 36 dagar beroende på placeringsform. 
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sätter att fungera väl efter avslutad insats, men också att ett par stycken har återfallit i sitt 
gamla beteende (samtal med Johan Bergqvist). Enligt dokumentationen (Bergqvist 2000a) 
framgår också att vissa av de startade insatserna fick avbrytas för att i stället placera ungdom-
en på ett behandlingshem, vilket förmodligen beror på en felbedömning när beslut om insats 
togs. Det är inte alltid som en utredning eller en bedömning gjordes inför beslutsfattandet, 
enligt dokumentationen kring de fjorton ärendena. 
 

Diskussion 
Att sätta in särskild stöttning kring en ungdom utan att flytta denne från den invanda hem-
miljön förefaller angeläget såväl för ungdomen själv och dennes familj som för samhället, om 
resursåtgången för dyrbara institutionsplaceringar därmed kan minska. Väsentligt i samman-
hanget är förstås i vilken utsträckning olika typer av insatser långsiktigt kan bidra till att före-
bygga eller eliminera problem med droger, alkohol och kriminalitet. Detta skulle kräva sär-
skild, långsiktigt uppbyggd forskning och ligger utanför ramen för denna utvärdering.  
 
På detta stadium torde man ändå kunna konstatera att resurspedagogerna framstår som en 
samhällsekonomiskt mycket effektiv insats, förutsatt att kvaliteten på det långsiktiga resultatet 
är åtminstone lika god som för institutionsplaceringar. Resursinsatsen finansieras i det här 
fallet i sin helhet av socialtjänsten, och det är också socialtjänsten som kan uppnå såväl kva-
litativa som kvantitativa fördelar i form av bl a färre institutionsplaceringar eller minskning i 
andra åtgärder. Men även individerna, som får ta del av insatsen, främjas av den, och andra 
samhälleliga instanser kan i förlängningen också komma att gynnas genom exempelvis lägre 
kriminalitet och skadegörelse. 

Gemenskapsföretag 
Vikten av att tillgodose psykiskt funktionshindrades behov av daglig och meningsfull syssel-
sättning har uppmärksammats inom psykiatridelen av bassjukvårdsprojektet i Lycksele. I den 
inventering av psykiskt funktionshindrade som gjordes i november 1999 framkom bl a att 
ungefär hälften av de personer, som endera psykiatrin, primärvården eller socialtjänsten har 
kontakt med, står utan daglig sysselsättning (motsvarande ca 40 personer). Mot bakgrund av 
detta startade i april 2000 PULS Återvinningsmarknad, vilket vi redogjorde för i kapitel 2. 
Verksamhetsformen kan benämnas ”community business” eller gemenskapsföretag, dvs en i 
företagsform organiserad verksamhet som har samhälleliga snarare än företagsekonomiska 
målsättningar. 
 
Återvinningsmarknaden är en vidareutveckling av en befintlig verksamhet, som funnits i ett 
antal år. Affärsidén är att utan vinstintresse skapa arbete och sysselsättning för personer med 
funktionshinder. Dessutom ska arbetsplatsen kunna nyttjas för rehabilitering, arbetsträning 
och arbetsmarknadsutbildning. 
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Resursinsats 
På PULS Återvinningsmarknad finns två arbetsledare på totalt 1,78 tjänst samt en verkstäl-
lande direktör med ett månatligt arvode på 8 000 kr. (Vi tar här ingen hänsyn till hur dessa 
finansierats, dvs ur vilken av samhällets ”penningpåsar” som kostnaden tagits.) Dessutom 
finns en lönebidragsanställd på 25% samt en tjänst med förstärkt anställningsstöd. Av dessa 
båda bedöms den förstnämnda fortsätta att uppbära lönebidragsanställning under överskådlig 
tid, och PULS´ lönekostnad för denne blir förmodligen låg. Den andra personen kommer man 
däremot på sikt att behöva finansiera inom PULS´ verksamhet, varför lönekostnaden för 
denna person betraktas som en del i den extra resursåtgång som uppstår genom PULS´ 
verksamhet. Därutöver sysselsätts ett femtontal personer med återvinning av inlämnat 
material, butiksförsäljning samt legoarbeten. Sysselsättning av dessa betraktar vi som 
verksamhetens mål, och inräknar inte samhällets kostnader för deras försörjning i vår 
sammanställning nedan. 
 
Resursåtgång 
 

Summa 

Personalkostnader  
 Arvode VD38  
 Löner arbetsledare inkl soc avg 
 Lön för en tillsvidareanställd inkl soc avg39 

  
  96 000 
465 000 
235 000 

Övriga kostnader 
 Investering i lokaler och utrustning 

 
Kvantifieras ej 

 Lokalhyra  200 000 
 Div driftskostnader, ca (enl budget)  50 000 
Avgår: Intäkter från verksamheten 
 Beräknade intäkter från försäljning och legoarbeten  
 (enl upprättad budget), ca 

  
 

- 300 000 
 
Total årlig resursförbrukning: 

 
 746 000 

 
I denna sammanställning återfinns inte några kostnader för investering i utrustning och loka-
ler, i realiteten beroende på att dessa investeringar redan var gjorda när den här verksamheten 
(PULS Återvinningsmarknad som ett icke vinstdrivande aktiebolag) drog igång. För en mer 
realistisk bedömning av den erforderliga samhälleliga insatsen för ett gemenskapsföretag av 
denna typ borde egentligen även kostnader för grundinvesteringar medräknas. Eftersom vi 
inte har möjlighet att få fram några meningsfulla siffror på detta väljer vi att avstå helt, men 
markerar ändå i tabellen ovan att det funnits en sådan resursinsats. 
 

                                                 
38 I realiteten har vd:n varit ideellt arbetande under det första året, men vi väljer ändå att ta med denna kostnad – 
som dessutom torde vara mycket lågt räknad. 
39 Angiven kostnad utgör en uppskattning för PULS´ åtagande när det förstärkta anställningsstödet upphört. 
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Möjliga resultat 
Som framgått är målsättningen för denna verksamhet ej företagsekonomisk lönsamhet, utan 
att skapa sysselsättning åt funktionshindrade samt att möjliggöra rehabilitering, arbetsträning 
och liknande. För att vara samhällsekonomiskt lönsamt krävs således att samhället långsiktigt 
kan minska sina kostnader med 700 – 800 000 kr per år genom PULS Återvinningsmarknad.  
 
En effekt i denna riktning skulle kunna nås genom olika vägar. En möjlighet är om verksam-
hetens målsättningar avseende rehabilitering, arbetsträning och arbetsmarknadsutbildning 
uppnås, så att personer efter en tids vistelse på Återvinningsmarknaden kan försörja sig själv 
med ett vanligt arbete. Under 2000 har försäkringskassan finansierat två rehab-platser. Det är 
ännu för tidigt att dra några slutsatser om verksamhetens förmåga att fungera som övergångs-
arbetsmarknad, men vi gör ett räkneexempel. Om dessa två personer efter sin vistelse på 
PULS Återvinningsmarknad kan få tillträde till ordinarie arbetsmarknad, i stället för att gå 
arbetslösa eller delta i andra arbetsmarknadsåtgärder, så skulle det ta ungefär tre år innan hela 
resursinsatsen för PULS under ett år är ”återbetalad”40 – detta alltså helt oräknat eventuella 
positiva konsekvenser av verksamheten för andra brukare (vilket knappast är en realistisk 
förenkling). 
 
För en stor del av målgruppen för PULS´ verksamhet torde det dock inte föreligga några 
större möjligheter att etablera sig på en reguljär arbetsmarknad, utan syftet här är just att 
skapa meningsfull sysselsättning. Under 2000 har ett femtontal personer fått möjlighet till 
sysselsättning genom PULS. Det innebär att den årliga samhälleliga resursinsatsen för denna 
sysselsättningsskapande åtgärd måste jämföras med andra möjliga aktiviteter och deras 
kostnader.  
 
Om PULS Återvinningsmarknad långsiktigt kan skapa daglig sysselsättning åt femton psy-
kiskt funktionshindrade personer, skulle resursinsatsen per person och år uppgå till 50 000 
kronor. Detta kan jämföras med alternativa försörjningsmöjligheter såsom lönebidrag etc, 
vilket dock denna målgrupp vanligen inte har möjlighet att erhålla. Som alternativ 
sysselsättning för individen kan nämnas t ex kommunal dagverksamhet, men denna är av helt 
annorlunda slag för brukaren och innebär inte en aktivering i en ”riktig” 
produktionsverksamhet. Det vanligaste alternativet till sysselsättning inom PULS, om man ser 
till resultatet av den genomförda inventeringen, torde faktiskt vara – ingen sysselsättning alls. 
Trots detta är det inte givet att resursinsatsen för PULS enbart bör betraktas som en kostnad. I 
stället är det möjligt att funktionshindrade personer, som har en meningsfull daglig 
sysselsättning, i mindre utsträckning behöver vård och stöd för att klara av sitt liv. Det är 
tänkbart att samhällets insatser för boendestöd, psykiatrisk rehabilitering och psykiatrisk 
slutenvård kan minska tack vare deras arbete i gemenskapsföretaget. Det är ännu för tidigt att 
dra några mer definitiva slutsatser kring detta, men vi kan påpeka att brukarna själva förefaller 

                                                 
40 Vi utgår här från en förenklad beräkning om att samhällets kostnader för arbetslöshetsunderstöd, sjukpenning 
eller rehabiliteringspenning ligger på i genomsnitt 20 000 kr per månad.  
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väldigt nöjda med insatsen (enligt en enkätundersökning på PULS Återvinningsmarknad 
under hösten 2000). 
 

Diskussion 
Ett ”community-business-företag” är en verksamhet vars yttersta målsättning är socialt orien-
terad. Beträffande det här gemenskapsföretaget är den sociala målsättningen ganska ambitiös 
och mångfacetterad. Men om verksamheten bedrivs som ett självständigt aktiebolag ställs i 
juridisk mening samma krav på detta företag som på andra aktiebolag, bl a att rörelsen måste 
vara ekonomiskt bärkraftig så att inte det egna kapitalet förbrukas. I det här fallet får vi såle-
des en mix av samhällsekonomiska och företagsekonomiska bedömningar – den tidigare 
gjorda beräkningen gjordes ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men de facto måste PULS 
Återvinning AB åtminstone uppnå ett företagsekonomiskt nollresultat om verksamheten ska 
kunna överleva.  
 
En förutsättning för detta är att företaget erhåller intäkter från olika offentliga organisationer 
såsom kommun, försäkringskassa, psykiatri, AMI och arbetsförmedling. Det är förmodligen 
inte orimligt att föreställa sig att samhällets kostnadseffektivitet avseende såväl omsorg om 
psykiskt funktionshindrade som rehabilitering/arbetsträning kan förbättras genom denna form 
av gemenskapsföretag, där en ”riktig” verksamhet bedrivs (med avseende på t ex organisa-
tion, produktion och marknadsföring). Det vore därför rimligt om de nämnda aktörerna bidrog 
på olika sätt till verksamheten, men det är också viktigt att gemenskapsföretaget kan visa att 
man kan uppfylla finansiärernas skilda krav. En förutsättning för detta torde vara att PULS 
har de resurser och den kompetens i arbetsledningen som behövs för att bemöta de speciella 
behoven hos olika målgrupper.  
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Kapitel 5. Slutsatser 
 
Vi ska här sammanfatta våra intryck av delförsöken efter knappt två års försökstid. I vår 
rapport har vi framför allt ägnat oss åt att beskriva vilka initiativ som tagits i de olika försöks-
områdena. En relativt ingående kännedom om förändringsprocessen är en förutsättning för att 
kunna dra några slutsatser om delprojektens resultat med avseende på försöksverksamhetens 
övergripande målsättningar: 
 
•  Samverkan mellan kommun och landsting 

•  Samhällelig kostnadseffektivitet 

•  Behovstillfredsställelse hos brukare och patienter 

•  Om välfärdssystemet uppfattas som en fungerande helhet 

•  Om befolkningen deltar i aktiviteter som främjar den egna hälsan  

 
Vilka slutsatser kan vi hittills dra vad gäller ovanstående aspekter mot bakgrund av hur för-
söksverksamheten utvecklats i respektive område? Och vilka orsaker kan man peka på som 
preliminära förklaringar till varför det gått som det gått? Vi ska nedan kortfattat beröra detta. 
 
Vi har pekat ut några förutsättningar som viktiga för att samverkan, i betydelsen att olika 
organisationers ansträngningar är förenliga med varandra, ska komma till stånd. Dessa var att 
det finns en ömsesidig medvetenhet om givna problem, att det föreligger en samsyn mellan 
aktörerna beträffande mål och att de olika organisationerna står i ett beroendeförhållande till 
varandra. Eftersom landsting och kommuner som regel är mycket hierarkiskt utformade orga-
nisationer är det uppenbart att samverkan, om den ska bli genomgripande och kontinuerlig, 
måste ske i två dimensioner, både horisontellt och vertikalt.  
 
Samverkan mellan kommuner och landsting i den horisontella dimensionen. Den preliminära 
slutsats vi drog i vår förra delrapport, nämligen att samverkan tycks vara lättare att få till stånd 
lokalt i det horisontella planet mellan primärvård och kommunal socialtjänst, står sig fort-
farande. Exempel på detta är samverkan i Norsjö vad gäller svårt sjuka patienter i behov av 
palliativ vård/avancerad hemsjukvård, rehabilitering av äldre patienter och nattpatrull i Vän-
näs, samt hembesöksverksamheten riktad till äldre personer med sviktande hälsa i Heimdall. 
Det tycks vara möjligt att utveckla ett gemensamt perspektiv mellan aktörer som arbetar i nära 
kontakt med varandra lokalt och som kan ha ”face-to-face” kontakt med varandra. Så är ofta 
fallet med primärvården och äldrevården. Detta gäller trots att olika professionella grupper 
medverkar i delförsöken. Bland annat visar primärvårdens läkarmedverkan i särskilda 
boenden (Ersboda) att skilda professionella perspektiv inte behöver lägga hinder i vägen för 
en inriktning mot horisontell integration. Det ömsesidiga beroendet mellan aktörerna framstår 
som en bidragande faktor till att samarbetet kan utvecklas.  
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Men samverkan på det horisontella planet kommer inte av sig själv. Det krävs ett omfattande 
förarbete i form av probleminventering och förankring bland berörda aktörer. Erfarenheterna 
från Lycksele respektive Vännäs får illustrera detta. I Lycksele framstod till en början sam-
verkan mellan hemtjänsten och primärvården som lovande inom äldredelen av försöket, men 
fick avbrytas på grund av oenighet om hur delförsöket skulle fortgå. Man lyckades inte åstad-
komma en samsyn om målen på  alla nivåer i de två samverkande organisationerna. Inom 
psykiatridelen har förankringen tillåtits ta mer tid, genom att det aktuella samverkansavtalet 
arbetades fram i en gemensam process, vilket lett till att samarbetet gått lättare. 
 
I Vännäs har inventering, förberedelser, förankring tillåtits ta mycket tid. Projektledning, för-
valtningschefer och politiker har arbetat tätt tillsammans. Samarbetet ser ut att bli hållbart i 
den meningen att delprojekten inte bara lett till nya samarbetsformer utan även till nya lokala 
vård- och omsorgslösningar. Denna process har lett till att det i jämförelse med de övriga 
försöksorterna, tagit lång tid innan konkreta aktiviteter för patienter kunnat starta.  
 
Samverkan mellan kommuner och landsting i den vertikala dimensionen. Samverkan med 
specialister inom sjukhuset reser särskilda problem för primärvården och den kommunala 
sjukvården. Många (däribland specialisterna själva) anser att de i första hand behövs inom 
sjukhusen för att patienterna där ska kunna utredas och behandlas snabbt. Patientflödet genom 
sjukhuset får inte fördröjas. Sjukvårdens minskade resurser framtvingar en renodling av vad 
som ska uträttas inom sjukhuset respektive i öppenvården. Detta ger upphov till två tendenser. 
Den ena innebär att specialister som identifieras som helt nödvändiga i den mest avancerade 
sjukhusvården blir än mer specialiserade och bundna till sjukhuset som arbetsplats. Den andra 
tendensen innebär en möjlighet att organisera närsjukvård under medverkan av olika specia-
lister för vissa patient- och diagnosgrupper utifrån breda funktionella behov. Samverkans- och 
nätverkskonstellationer med personal från olika vårdnivåer och vårdgivare blir då ett viktigt 
inslag. Detta gäller för patienter som inte behöver en dygnet-runt vård på sjukhuset (den psy-
kiatriska vårdens orientering mot mer öppenvård är ett exempel). Renodlingen skapar således 
både svårigheter och möjligheter att utveckla samordnade strategier. Försöken i Heimdall med 
att få slutenvårdsläkare att vara ”patientansvariga läkare” för hemmaboende äldre med fre-
kventa vårdtillfällen är ett exempel på en svårighet som uppstått ur den första tendensen. 
Skälet till dessa svårigheter torde vara att patientgruppen ifråga var för heterogen för att man 
skulle kunna definiera vilka behov sjukhusets specialister skulle kunna bidra med en lösning 
till. 
 
Men som framgår i denna rapport finns det också exempel på hur en samverkan mellan 
slutenvården och primärvård/kommunal äldrevård kan utvecklas vertikalt. Barnläkarmedver-
kan i Ersboda är ett exempel, hjärtsviktprojektet i Heimdall,  VIOOLs engagemang i Norsjö 
Närvård, Geriatriskt Centrums roll i arbetet för äldre rehabiliteringsbara patienter i Vännäs 
och slutenvårdspsykiatrins medverkan i vårdplanering i Lycksele är andra exempel. Det som 
kännetecknar dessa exempel är att de alla är riktade till avgränsade patientgrupper där det är 
någorlunda lätt att definiera vari specialisternas bidrag skulle kunna bestå. Den slutsats vi kan 
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dra är därför att samverkan som kräver slutenvårdens medverkan (om den ska gå längre än till 
att bara samordna aktiviteterna) kräver att den aktuella målgruppen är tämligen klart definie-
rad i diagnostiska termer. Då blir det lättare att utifrån en ömsesidig medvetenhet om patient-
gruppens behov, utforma strategier för gemensamma mål. I de fall samverkan med sluten-
vården kommit till stånd har det krävts mycket förarbete i syfte att skapa gemensamt perspek-
tiv (samsyn) på de aktuella patientgrupperna. 
 
Vi vill också peka på den betydelse som projektens organisation och styrning har för möjlig-
heterna att utveckla samverkan. Man kan se styr- och ledningsgruppernas (och i viss mån 
projektledarnas) roll som entreprenörer för att skapa och kanalisera en tillräcklig ömsesidig 
medvetenhet och samsyn om mål för att driva delprojekten framåt. Nya samverkansformer 
kräver i regel att de förändringar som planeras har stöd från arbetsledare och förvaltnings-
chefer samt politiker. Enligt den organisation som bassjukvårdsprojektet gavs skulle styrgrup-
per (bestående av politiker) ange färdriktningen på försöksorterna och ledningsgrupper (med 
förvaltningschefer) ge stöd för att hantera mer konkreta problem som projektledarna kunde 
tänkas ställas inför. Det har funnits avvikelser från denna organisation såtillvida att Ersboda 
fram till sista året inte haft någon ledningsgrupp med förvaltningschefer och i Heimdall 
respektive Norsjö fanns  till en början en sammanslagen styr- och ledningsgrupp. Dessa båda 
modeller visade sig inte fungera särskilt bra, utan i Ersboda bildades en ledningsgrupp som 
fungerade i slutet av projektperioden. I Heimdall och Norsjö delades styr- och 
ledningsgruppen upp efter några månader, men har nu åter slagits samman i nedbantad och 
något annorlunda form. Det har här således varit något mödosamt att finna en god 
ledningsstruktur för försöken. I Lycksele och Vännäs har den ursprungliga styrmodellen 
tillämpats under den hittillsvarande projektperioden. 
 
När det gäller Ersbodas brett anlagda försök, som innefattat initiativ att utveckla medborgar-
kontor, familjecenter, IT-satsningar mm, vilka för att kunna genomföras kräver beslut med 
ekonomiska och organisatoriska konsekvenser, framstår det som en klar brist att förvaltnings-
cheferna inte haft en tydligare roll i projektet. Projektledarna har hamnat i ett vakuum mellan 
politiker och förvaltningschefer, vilket skapat svårigheter att komma fram i de nämnda pro-
jekten. En annan viktig erfarenhet vad gäller styrningen av försöken är att skapa en modell 
som innebär att arbetsfördelningen mellan ledningsgrupper och styrgrupper fungerar väl och 
att beredningen av projektets ärenden är smidig. I Heimdall har man upplevt att överbyggna-
den av projektet är allt för ”byråkratisk”. I Lycksele har problemet varit att ledningsgruppens 
beslut inte förts ut till förvaltningarna, vilket försvårat implementeringen (vad gäller äldre-
delen). Den lösning man kommit fram till i Skellefteå är att komplettera styr- och lednings-
gruppen med en beredningsgrupp och i Lycksele har man knutit nyckelpersoner från förvalt-
ningarna närmare ledningsgruppen. Den gemensamma slutsats man kan dra är att det är 
viktigt att styr- och ledningsorganisationen i sig fungerar som en samtrimmad enhet och att 
den interna arbetsfördelningen klargjorts. Detta är en förutsättning för att kunna påverka hur 
de operativa verksamheterna inom vård, omsorg och skola ska kunna utveckla samverkan. 
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Ökad behovstillfredsställelse hos brukare och patienter. Eftersom vi i denna rapport i huvud-
sak beskriver processerna i delförsöken kan vi enbart i begränsad utsträckning säga något om 
behovstillfredsställelsen hos patienterna/brukarna. Preliminära (men ej fullständigt insamlade) 
enkätdata från Lycksele visar att den sysselsättning de psykiskt funktionshindrade deltar i 
genom PULS upplevs som mycket meningsfull. Däremot kunde pensionärerna på Nybruks-
området inte säga att den nya modellen med färre distriktssköterskor i hemtjänstgrupperna 
hade blivit varken till det bättre eller sämre.  
 
När det gäller läkarmedverkan i särskilda boenden för äldre och funktionshindrade i Ersboda 
tyder intervjuuppgifter på att denna modell gör det både enklare och snabbare för dessa grup-
per att vid behov få läkarkontakt. Förmodligen blir kvaliteten i vården bättre genom att 
behoven blir bättre beskrivna och förstådda genom den ökade kommunikationen och infor-
mationsöverföringen mellan boendepersonalen och doktorn. Enkätdata från Ersboda visar 
också att de problemungdomar som haft kontakt med resurspedagogerna är nöjda med insats-
er, de anser att det går bättre skolan och att de blivit relativt skötsamma. Intervjuer med elever 
som gått i resursskolan visar också på att dessa är mycket nöjda med insatsen.  
 
I Heimdall har man satsat en hel del på utbildning och handledning till anhöriga till dementa. 
Erfarenheterna hittills tyder på att detta är till stor nytta för anhöriga eftersom en relativt stor 
grupp bland dem upplever sig ha bristande kunskaper om sjukdomen. Anhöriga har också 
dålig kunskap om vilket stöd de har möjlighet att få, men samtidigt idéer om hur de vill se 
stödet ordnat.  
 
I Norsjö tyder erfarenheterna på att närvården av svårt sjuka patienter, men även de som 
behöver vård under en begränsad tid, av patienterna upplevs som ett bättre alternativ än att 
behöva åka in till sjukhuset i Skellefteå. Utmaningen är att kunna hålla insatserna på en till-
räckligt hög nivå, inte minst vad gäller personaltätheten, så att det inte uppkommer akuta 
olösbara problem. 
 
I Vännäs är det för tidigt att säga något om behovstillfredsställelse bland patienterna/brukarna, 
men det pågår mätning av dessas upplevelser av rehabilitering inom Slussen. 
 
Kostnadseffektivitet. Den fråga som kan ställas här är: Har de hittills genomförda satsningarna 
på försöksområdet inneburit förbättrad samhällelig kostnadseffektivitet? Det svar som man till 
dags dato kan formulera är att flera av projekten förefaller ha en avsevärd potential till ökad 
samhällsekonomisk effektivitet, men att frågan om att realisera och ”hämta hem” vinsterna 
ännu är öppen. Den bästa potentialen för ökad effektivitet (dvs där verksamhetens resultat – 
kvalitativt såväl som kvantitativt – kan förbättras med bibehållen eller minskad resursinsats, 
eller där en ökad resursinsats leder till proportionellt sett större effekt) förefaller finnas i pro-
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jekt som går ut på att skapa ny verksamhet lokalt utan större grundinvestering41, som åtmin-
stone på sikt kan ersätta befintlig, dyrare verksamhet. Till denna kategori hör bland annat när-
vårdsteam för palliativ vård i hemmet, rehabteam för samordnad rehabilitering av yrkesverk-
samma, resursskola och resurspedagoger – projekt som innebär en innehållsmässigt ny verk-
samhet där lokala aktörer samverkar kring en specifik målgrupp. Mer otydlig blir effektivi-
tetspotentialen i projekt som handlar om att flytta över en befintlig verksamhet till nya lokaler 
eller att skapa nya verksamheter, som visserligen kan ha en preventiv effekt, men som inte 
direkt ersätter någon befintlig insats. Här krävs ett genomtänkt och fokuserat arbete för att 
säkerställa att de ”positiva spiraler” som uppmålas i projektbeskrivningar också realiseras. 
Om så är möjligt kan dock även denna typ av projekt leda till ökad effektivitet. 
 
För att den eventuella effektivitetspotentialen i en ny verksamhet ska kunna realiseras krävs 
att insatsen reellt ersätter någon annan, samhälleligt finansierad insats. Resursinsatser och 
”produktion” av vård, omsorg och social service måste konkret förflyttas från en enhet, orga-
nisation eller huvudman till en annan. Detta torde vara den svåraste delen i förändringsarbetet 
och kräver beslut på en högre nivå än den lokala. Sådana mer genomgripande förändringar 
förutsätter också att de lokala erfarenheterna av framgångsrika samverkansprojekt sprids till 
andra områden och regioner. Exempelvis räcker det inte med att Norsjö framgångsrikt bedri-
ver närvårdsverksamhet för att slutenvården i Skellefteå ska få en minskad belastning. 
 
Ytterligare ett påpekande som kan göras är att flera av de delprojekt som startats har haft 
andra primära målsättningar än ökad samhällelig kostnadseffektivitet, varför man inte huvud-
sakligen kan bedöma deras framgång utifrån det perspektivet. Samhället kan ju ha som ambi-
tion att stärka vården, omsorgen eller den sociala servicen i något avseende, utan att därige-
nom direkt minska sina kostnader. Översatt till effektivitetstermer innebär det att såväl 
resursinsats som resultat kan öka genom ett delprojekt, och det är ytterst en politisk bedöm-
ning av huruvida det ökade resultatet (t ex meningsfull sysselsättning åt psykiskt funktions-
hindrade) motiverar den högre resursinsatsen. 
 
Befolkningen deltar i aktiviteter som främjar den egna hälsan och livskvalitet (folkhälso-
perspektivet). Medborgarperspektivet och brukarmedverkan har på de olika orterna skett en-
ligt två huvudsakliga strategier: dels allmänt riktad information till allmänhet och brukargrup-
per, dels mer specifika insatser som syftat till att integrera brukargrupper i de olika delpro-
jekten. Ersbodas ansträngningar ligger mer i linje med den förstnämnda genom olika initiativ 
till förslagsverksamhet, framtidsbilder osv, men det finns också inslag av mer aktiv 
brukarmedverkan i vissa delprojekt. Vännäs har en tydligare inriktning mot att handfast 
involvera frivilligorganisationer i alla delprojekt, men har också gjort breda 
informationssatsningar till allmänheten. Bildandet av folkhälsoråd i Norsjö ska ses som ett 

                                                 
41 Vissa initiala kostnader behövs förmodligen alltid t ex för utbildning och omstrukturering, men om befintliga 
lokaler, utrustning eller brukarnas egna hem kan nyttjas uppstår inte någon mer betydande investering för att 
starta upp verksamheten. 
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initiativ till att på bred front få medborgarna att delta i hälsofrämjande aktiviteter, men det 
återstår att konkretisera verksamheten.  
 
Erfarenheterna tyder på att det är svårt att involvera representanter för allmänhet och brukare. 
Det räcker inte med allmän information för att få med brukarna ”på noterna”. Det behövs rik-
tade insatser som t ex utbildning till specifika anhörig- eller handikappgrupper (Heimdall), 
eller brukarråd (Lycksele), eller att de relevanta grupperna involveras i uppläggningen av 
vissa aktiviteter som frivilligcentral, besöksprogram. Men det är också svårt att involvera 
frivilligorganisationer, då dessa har – precis som myndigheterna – skilda perspektiv och klara 
avgränsningar gentemot varandra, vilket gör att det även här uppkommer tendenser till revir-
tänkande.  
 
Inför framtiden. Vi vill avsluta denna delrapport med att kort kommentera vilka uppgifter som 
är viktiga att ta sig an framöver för att driva försöksverksamheten vidare. 
 
SAM-projektet, Ersboda, som startade ett år före de övriga står nu inför sin avslutning. Om vi 
ser till de olika delprojekt som startats enligt projektplanen kan vi konstatera att en hel del 
återstår att göra, men mycket har också hänt. De stora satsningarna på medborgarkontor, 
familjecenter, gemenskapsföretag och IT-samhälle för alla har stött på patrull. Problematiken 
kring dessa är av den karaktären att den hade krävt en medverkan från kommunens olika för-
valtningar. Kommunens ansträngda ekonomi har lagt hinder i vägen, och projektledarnas 
ställning, lite ”offside” i förhållande till de centrala förvaltningsledningarna, har inte under-
lättat. De delprojekt där förändringsambitionerna i relativt stor utsträckning kunnat förverk-
ligas är bl a barnläkarmedverkan på vårdcentralen, läkarmedverkan i särskilda boenden, reha-
bilitering av yrkesverksamma samt delar av insatserna visavi barn och unga, såsom resurs-
skolan och resurspedagogerna. Det som kännetecknar dessa projekt är att de, i motsats till de 
tidigare nämnda delprojekten, är relativt begränsade i den meningen att de involverar få orga-
nisationer och få nivåer inom dessa organisationer. Delprojekten kring paramedicinska insats-
er samt delegering involverar många olika organisationer och professioner vilket gjort det 
komplicerat att komma framåt. Insatsen hittills är att ett viktigt probleminventeringsarbete 
startat, men de hinder som sektorsgränserna mellan organisationerna reser finns kvar.  
 
SAM-projektet i Ersboda kan karaktäriseras som ett försök med ”många bollar i luften”. Den 
svårighet detta innebär är dels att hålla ihop alla delprojekten internt inom samma sam-
verkansfilosofi, dels att få projekten att gå framåt i samarbete externa aktörer. Det är många 
olika processer som startat i SAM och försöket har utan tvekan lagt grunden för en lokalt för-
ankrad samverkan. Återstår att ”fasa in” SAM i en fortsatt förändringsprocess. 
 
I Heimdall har viktiga erfarenheter gjorts vad gäller fallprofylax, arbete med hjärtsviktpa-
tienter, och hembesök från primärvården hos patienter med frekventa vårdtillfällen och ut-
bildning av anhöriga och brukare. Att involvera slutenvårdens läkare i vårdplanering och 
hembesök när det gäller personer med frekventa vårdtillfällen har visat sig svårt. Om fortsatta 
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ansträngningar ska göras, som involverar sjukhusspecialister, behöver man avgränsa de 
patientgrupper det gäller och fokusera på förankring bland de berörda. Uppgiften framgent 
torde vara att säkerställa och sprida tillämpningen av de lyckosamma delprojekten.  
 
I Lycksele står äldreprojektet inför en nystart, som förhoppningsvis kan leda till en mer frukt-
bar och varaktig samverkan mellan kommun och primärvård. Psykiatrisamverkansprojektet 
fortsätter enligt de riktlinjer som dragits upp i samverkansavtalet. Uppgiften är att gå vidare 
med att utveckla gemensamma vårdplaneringar utifrån brukarens perspektiv, utveckla nya 
boendeformer och skapa bättre sysselsättningsmöjligheter för gruppen psykiskt funktions-
hindrade. 
 
I Norsjö är uppgiften att säkerställa en fungerande Närvård enligt den modell som framtagits. 
Utmaningen är att samla de befintliga resurser som finns på vårdcentralen och i kommunens 
socialtjänst så att de blir det ”basteam” som krävs för uppgiften. Dessutom måste man arbeta 
vidare med att realisera visionerna i andra påbörjade delprojekt. Norsjö är ett exempel på ett 
försöksområde som kommit långt vad gäller att utveckla en gemensam syn på målen med 
verksamheten, men också ett exempel på hur viktigt det är att de strategier som utvecklas ges 
tillräckliga ekonomiska resurser. 
 
I Vännäs har, efter ett omfattande förankrings- och planeringsarbete skapats en nattpatrull i 
nära samverkan mellan kommunen och landstinget. Aktiviteter har startats vad gäller rehabi-
litering av äldre, hemsjukvård och förebyggande äldrevård och den telemedicinska tekniken 
har tagits i anspråk vad gäller vårdplanering och kompetensutveckling. Här gäller det att vid-
makthålla de gemensamma perspektiv som skapats mellan organisationer och professioner så 
att verksamheten kan implementeras enligt intentionerna. 
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I Västerbottens län bedriver kommunförbundet och landstinget 
gemensamt en försöksverksamhet för utveckling av lokal vård, omsorg 
och social service. I fem försöksområden – Lycksele, Vännäs, Ersboda 
(Umeå), Heimdall (Skellefteå) och Norsjö – har projekt startats för att 
utveckla samverkan mellan primärkommun och landsting och för att 
finna nya former för bassjukvård som bättre överensstämmer med  
befolkningens behov och som innebär ett mer effektivt utnyttjande av 
samhällets totala resurser. 
 
Centrum för utvärderingsforskning vid Umeå universitet (UCER) har i 
uppdrag att följa denna treåriga försöksverksamhet. I denna andra 
delrapport beskrivs de aktiviteter som kommit igång på de olika 
försöksorterna och hur de utvecklats sedan starten för närmare två år 
sedan. Såväl samverkan organisationer emellan, som brukarmedverkan 
har utvecklats på skilda sätt.  Skriften innehåller därutöver en komparativ 
analys av hur likartade problem hanterats i de olika delprojekten samt en 
analys av försöksverksamhetens konsekvenser i termer av samhällelig 
kostnadseffektivitet. 
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