
Student 

Ht 2012 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Socionomprogrammet, Umeå universitet, 210 hp 

 

Vårdbehovet i fokus 

En studie om två kommuners resursfördelning efter 

vårdbehovet inom äldreomsorgen 

The Need of care in focus 

A study of two municipalitys elderly care resource distribution 

by the care of needs. 

 
 

Författare: 

Linus Höglund 

Lorentz Björk 

 

Handledare: 

Christina Drugge 



 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6, HT -12 

Författare: Linus Höglund och Lorentz Björk 

Handledare: Christina Drugge 

Titel: Vårdbehovet i fokus - En studie om två kommuners resursfördelning inom 

äldreomsorgen.   

Title: The Need of care in focus- A study of two municipalitys elderly care resource 

distribution by the care of needs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
Syftet med denna studie är att undersöka hur vårdbehovet står i grund till resursfördelning i 

två olika kommuners äldreomsorgsverksamhet samt hur verksamhetens arbetssituation 

påverkas utifrån det. Läsaren får kunskap om äldreomsorgens utvecklingsprocess och hur 

omorganisationer påverkar verksamheten. Socialstyrelsen kommer 2014 med nya riktlinjer 

som påverkar arbetet med demenssjuka på kommunernas särskilda boenden. Studien 

behandlar även varför behovet av vårdtyngdsmätningar är viktiga och hur mätningarna och 

resursfördelningen kan påverka personalens arbetssituation. För att ta reda på syftet har 

kvalitativa intervjuer gjorts med nyckelpersoner i två olika kommuner. En kommun använder 

sig av modellen Care Optimizer på särskilt boende för att mäta vårdbehovet och resursfördelar 

efter ett egenkomponerat system. Den andra kommunen använder systemen LapsCare och 

Mobipen som är system för att fördela resurser och mäta vårdbehov inom hemtjänsten. 

Resultaten visar att en effektiv resursfördelning efter vårdbehov ger en kvalitet i 

omvårdnaden. Nackdelen är att kontinuiteten kan försämras med en rörligare bemanning. En 

fördel är att den ordinarie personalen kan nyttjas effektivare och de känner sig mer delaktiga 

med dessa modeller.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Tidigare forskning och nya riktlinjer från socialstyrelsen som presenteras i studien visar att 

äldreomsorgsverksamheter som fördelar resurser efter aktuellt vårdbehov ger en mer säker 

och kvalitativ vård till den enskilde vårdtagaren. Genom författarnas förförståelse som 

beskrivs senare i uppsatsen finns både intresse och erfarenhet av äldreomsorgens verksamhet 

och dess resursfördelning. Kostnaderna för äldreomsorgen har ökat för många kommuner och 

socialnämnderna har därmed ofta fått sparkrav och krav på effektiviseringar till att nyttja de 

resurser de har på bästa sätt. Författarna fick innan studiens början ett önskemål från en 

socialchef i en mindre kommun att se över hur andra kommuner genomför resursfördelning 

efter det vårdbehov som finns.  

 

De kommuner som undersökts i studien använder olika modeller och system för att mäta det 

faktiska vårdbehov vårdtagarna har inom särskilt boende och hemtjänst. Dessa mätningar 

kallas vårdtyngdsmätningar och används för att säkerställa en god vård och omsorg efter 

vårdtagarens behov och önskemål. Utifrån resultatet av vårdtyngdsmätningen fördelar 

ledningen resurser till äldreomsorgens olika enheter, exempelvis personal. Det finns en mängd 

olika modeller och resursfördelningssystem ute på marknaden och många är anpassade utifrån 

den enskilde kommunens önskemål och behov.  

 

Äldreomsorgen är en verksamhet som ständigt står i fokus för förändringar. Författarna har 

uppmärksammat socialstyrelsens nya riktlinjer gällande krav på bemanning inom särskilt 

boende. Socialstyrelsen har under 2012 tagit fram en ny författning som heter ”Nya 

föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i 

särskilda boenden” (SOFS 2012: XX). Syftet med framtagandet av de nya föreskrifterna är att 

tydliggöra kommunernas ansvar för att varje särskilt boende för demenssjuka personer är 

bemannat så att de boende där kan leva ett tryggt och säkert liv och att de får sina behov 

tillgodosedda enligt 4:1 Socialtjänstlagen (2001: 453) (SoL). Dessa nya föreskrifter kommer 

att börja gälla 1 januari 2014 för att kommunerna ska få tid att hinna anpassa sina 

verksamheter efter de nya riktlinjerna. 

 

I meddelandebladet som socialstyrelsen (2012) gett ut till Sveriges socialnämnder beskriver 

socialstyrelsen de brister som uppmärksammats som till exempel att det inte är den 

demenssjukes dygnsrytm och vanor som styr när personen får till exempel duscha, äta, gå ut 

eller lägga sig, utan att det är den aktuella bemanningen på avdelningen som styr. 

Socialstyrelsens nya riktlinjer innebär bland annat att omvårdnadsarbetet ska anpassas till den 

enskilde personen och dess individuella behov av vård och omsorg. Detta förutsätter en 

tillräcklig bemanning där tid finns att avsättas för varje enskild demenssjuk person. Förutom 

en tillräcklig bemanning poängterar socialstyrelsen att personalens kompetens ska vara 

tillräcklig hög för att säkerställa att demenssjuka personer får sina behov tillgodosedda i 

särskilda boenden. I meddelandebladet (2012) uppger socialstyrelsen att de även under våren 

2012 fått i uppdrag från regeringen att vägleda kommunerna i frågor om organisering av alla 

särskilda boenden för äldre personer. Det innebär att socialstyrelsen planerar att ta fram en 

författning som gäller organisering av särskilt boende för samtliga äldre personer. Detta gör 

det intressant för kommuner i allmänhet att använda en tillförlitlig vårdtyngdsmätningsmodell 

och en effektiv resursfördelning. 
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1.2 Problemformulering 
För att bedriva en god omvårdnad krävs kompetent personal och en tillräckligt stor 

bemanning för att tillgodose vårdtagarnas rättigheter enligt socialtjänstlagen. Socialstyrelsen 

har hand om tillsyn av äldreomsorgens samtliga verksamheter och kommer bland annat med 

nya riktlinjer 1:a januari 2014 som innebär hårdare krav på tillräcklig bemanning vid särskilt 

boende för demenssjuka (SOSFS:2012: XX). Viktigt blir för kommunerna att finna ett 

fungerande arbetssätt som kan följa de lagar och riktlinjer som styr vård- och omsorgsarbetet 

med äldre människor, både inom hemtjänst och särskilt boende. Omvårdnadspersonalens 

arbetssituation kan förändras i samband med stora organisatoriska förändringar, därför är det 

viktigt att personal och ledning båda är delaktiga i förändringsarbetet.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Författarnas intresse ligger inte i att utvärdera kommunernas vårdtyngdsmätningsmodeller i 

sig utom snarare hur de undersökta kommunerna förhåller sig till aktuellt vårdbehov vid 

resursfördelning, samt hur verksamhetens arbetssituation påverkas av aktuellt arbetssätt. 

Syftet formulerades som följande: 

 

Att undersöka hur vårdbehovet står i grund till resursfördelning i två olika kommuners 

äldreomsorgsverksamhet samt hur verksamhetens arbetssituation påverkas utifrån det. 

 

Utifrån problemformulering och syfte framställdes fyra frågeställningar. 

 

- Hur beräknas vårdbehovet inom vardera kommun? 

- Hur fördelas personalresurserna utifrån vårdbehovet inom vardera kommun? 

- Vilka för och nackdelar kan urskiljas i kommunernas arbetssätt? 

- Hur påverkar arbetssättet verksamhetens arbetssituation? 

 

1.4 Avgränsningar 
Det finns många intressanta komponenter både vid implementeringen och i utförandet av 

dessa modeller. För att på ett effektivt sätt ge svar på undersökningens syfte har studien 

avgränsats till att undersöka ledningens och personals synsätt på dessa system samt hur dessa 

påverkar arbetssituationen för verksamheten. Då studien struktureras efter ett önskemål att se 

över hur andra kommuner fördelar resurser efter aktuellt vårdbehov på ett effektivt sätt har 

författarna valt att exkludera vårdtagarnas perspektiv. Författarna har valt att inte ingående 

undersöka kommunernas modeller och system ur en ekonomisk synvinkel. Det intressanta för 

författarna är hur vårdbehovet styr resursfördelningen i aktuella kommuner.  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

I denna studie används begreppen personal och ledning, vilka kan verka uppenbara. 

Författarna har valt att definiera dessa begrepp då de kan innebära flera olika professioner 

inom äldreomsorgen. Begreppen är avgränsade i studien till förklaringen nedan.  

 

Personalen som är anställd inom aktuella kommuner är i största utsträckning undersköterskor 

med undantag från några vårdbiträden vars kompetens och erfarenhet bedöms likvärdig 

undersköterskornas. Deras uppgift är att utöva den direkta omsorgen och att ”få 

omsorgstagarnas vardag att fungera” (Nordström, 2000. s. 39). Personalen som intervjuats 

har god kunskap om aktuell modell och representerar övrig personal på enheten. 
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Begreppet ledning är generellt sätt ett brett begrepp med många olika komponenter och 

positioner. Ledningsapparaten som påträffats i studien är begränsad till områdeschef, 

enhetschef/avdelningschef, kvalitetsutvecklare samt ekonomiansvarig, samtliga verksamma 

inom äldreomsorgen. Avdelningschefen och områdeschefen arbetar under kommunens 

socialchef och har i uppgift att leda vård- och omsorgspersonalen samt även i vissa kommuner 

verksamhetens sjuksköterskor. Chefens utbildning är i regel inriktad mot offentlig sektor till 

exempel socionomutbildning (Nordström, 2000). Socialchefen tillsammans med 

avdelningschefen har i uppgift att verkställa politikers beslut, men även ett ansvar att 

tillgodose verksamhetens behov (ibid). I denna studie är områdeschef/enhetschef ansvarig för 

vårdens utförande vid demensboende samt hemtjänst. Intervju har även gjorts med en 

kvalitetsutvecklare och en ekonomiansvarig som tillsammans haft i uppgift att implementera 

vårdmätningsmodellen Care Optimizer samt utvecklat en resursfördelningsmodell utifrån 

vårdmätningsmodellen. 

 

1.6 Författarnas förförståelse 

Nedan redogörs hur författarna tolkar begreppet förförståelse samt hur förförståelsen legat till 

grund för urval och tillvägagångssätt. Detta möjliggör även för läsarna att förstå hur 

författarna tolkar och förstår studiens empiri. 

 

I boken Vetenskap, kunskap och praxis (Thomassen, 2007) beskrivs Gadamers tankar om 

begreppet förförståelse kortfattat som att när vi söker mening och förståelse kring ett ämne 

styrs vi av en icke medveten förförståelse och de fördomar som vi bär med oss sedan tidigare. 

Med det menas att de kunskaper vi redan har ligger till bakgrund till tolkningen av ett 

fenomen eller ett intervjumaterial som gör att vi kan förstå betydelsen av det nya vi möter 

(ibid). 

 

En av författarna har ett förflutet som undersköterska från både särskilt boende och hemtjänst. 

Han har ingen erfarenhet av aktuella vårdtyngdsmätningsmodeller eller 

resursfördelningssystem men har ändå erfarenhet från tankesättet att mäta vårdbehov och hur 

personalen upplever vårdtyngd och arbetsmiljö inom äldreomsorgen. Han har även arbetat 

inom en bemanningsenhet liknande de som omtalas i studien, och har därför erfarenhet om 

hur personal uppfattar begreppet att vara flexibel och arbeta på flera olika avdelningar under 

en kort tidsperiod. Författaren har även arbetat som vikarierande biståndshandläggare där han 

erhöll kunskap om myndighetsutövning utifrån 4:1 SoL. Den andre författaren har mer 

kunskap om ledningsarbete då han praktiserat och arbetat som enhetschef för olika 

hemtjänstenheter. Han har en inblick i hur förändringsarbete bedrivs praktiskt samt hur detta 

kan påverka personalens arbetssituation. Han har även arbetat med planeringsmodellen 

LapsCare som är en modell som en av undersökningskommunerna använder sig av. 

 
2. Kunskapsöversikt 
 

I detta kapitel följer en redovisning över den kunskap och tidigare forskning som insamlats. 

Det första avsnittet handlar om äldreomsorgens utvecklingsprocess och är aktuell för att 

läsaren ska få en inblick i hur äldreomsorgens verksamhet ständigt förändras, samt hur den 

har utvecklats till vad den är idag. I kunskapsöversikten berörs processen från 

biståndshandläggarens beslut till verksamhetens utförande. Läsaren får en inblick i hur 

myndighetsutövningen går till, vilket underlättar förståelsen av empirin. Därefter presenteras 

varför vårdtyngdsmätning är ett viktigt verktyg för att tillgodose vårdtagarnas rättigheter till 

en god vård och omsorg efter deras behov och önskemål. För att täcka detta vårdbehov 

förklaras dessutom att det är viktigt med en effektiv bemanning som är anpassad efter behovet 
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på aktuell enhet. Personalens arbetssituation kan påverkas av ändringar inom verksamheten, 

som beskrivs närmare i kunskapsöversikten. Sedan redogörs vikten av utbildning och 

kompetens för att upprätthålla en säker vård och omsorg med en arbetstillfredsställd personal. 

Ovan nämnda fakta kan innebära förändringar för en verksamhet, vilket i sin tur kan leda till 

motstånd bland personalen. Kunskapsöversikten ligger till grund för författarnas analys och 

diskussion. 
 

2.1. Äldreomsorgens utvecklingsprocess 
Äldreomsorgen har gjort en lång resa från att vara familjens bekymmer till samhällets ansvar. 

Resan startade under 1900-talets början då lagstiftning till förmån för gamla, sjuka och svaga 

fick en ny innebörd. År 1918 kom fattigvårdslagen som fastslog att samtliga kommuner i 

Sverige skulle ordna plats för de äldre som var i behov av omvårdnad. Fattigstugorna gjordes 

på många håll om till ålderdomshem. Det är denna lagstiftning som ligger till grund för 

dagens Socialtjänstlag (2001:453) (SoL) som innebär att: 

 

”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får 

möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och 

meningsfull tillvaro i gemenskap med andra” (SoL kap 5 § 4).   

 

I och med ädelreformens införande 1992 fick den kommunala äldreomsorgen en ny struktur. 

Landets kommuner fick ansvaret över äldrevården med syftet att verksamheten skulle 

effektiviseras och ge en bättre sammanhållen vård. Kommunen har ingen skyldighet till 

läkarvård, men en medicinskt ansvarig sjuksköterska skall finnas i varje verksamhet som 

bedriver vård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) (HSL) (Thorsell, 2010). 

 

Arbetet med att ge vård och omsorg till sjuka och äldre har gått ifrån att vara ett oavlönat 

kvinnoyrke till att vara en del i det offentliga välfärdsystemet (Nordström, 2000). Välfärden 

har blivit en stor sektor inom arbetsmarknaden och har under 1900-talet genomgått 

omfattande omorganiseringar dels för att utveckla verksamheten men även på grund av 

ekonomiska nedskärningar (Nordström, 2000). Under 1990-talet minskade de offentliga 

resurserna inom äldreomsorgen och sjukvården vilket ledde till att antalet anställda inom 

dessa sektorer minskade. Under en 10års period minskade antalet platser inom akutsjukvården 

med 50 procent samtidigt som antalet äldre ökade. Detta är intressant idag därför att 

vårdtiderna på sjukhus har minskat kraftigt och de äldre med stort behov av vård som lämnar 

sjukhusen blir tidigt aktuella för den kommunala äldreomsorgen. 

 

2.2 Beslutsprocess 
Äldres rättigheter av bistånd i form av hemtjänst och särskilt boende regleras i 

socialtjänstlagen 4:1 SoL. Denna rättighet prövas dock av särskilda biståndshandläggare 

genom en behovsprövning som genom en byråkratisk myndighetsutövning beslutar om 

lämplig insats enligt vissa regler och riktlinjer (Lindelöf & Rönnbäck, 2004). En viktig aspekt 

i behovsprövningen av en vårdtagarens ansökan är att objektivitet ska råda och att 

ekonomiska förutsättningar inte ska avgöra vilket bistånd vårdtagaren har rätt att få. Fram till 

början av 1990- talet integrerades de två yrkesrollerna av att bedöma behovet av insatser med 

att verkställa besluten. Sedan delades arbetsuppgifterna upp i två olika yrkesroller där 

biståndshandläggaren blev myndighetsutövare och enhetschefen blev verkställare av 

biståndshandläggarens beslut. En biståndshandläggare får dock ej påverkas av enhetens 

ekonomiska förutsättningar eller tillgång till personalresurser (ibid). 
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2.3 Behovet av vårdtyngdsmätning 
Vårdtyngdsmätningens historia går tillbaka ända till Florence Nightingales tid. Hon 

klassificerade patienter efter deras vårdbehov och fördelade personalen därefter. Patienter 

med stort behov av vård placerades i stora vårdsalar där möjligheten till vård och uppsyn var 

som bäst, och patienter vars behov var mindre akuta placerades i utkanten av vårdsalarna 

(Andersson, 1992). Denna typ av vårdmätning grundade sig i patientens behov av vård satt i 

relation till sin diagnos. Vårdmätningsmodellerna som används idag utgår till skillnad från 

den äldre modellen, från vårdtagarens behov av omvårdnad och det arbete 

omvårdnadspersonalen utgör (ibid). Mätinstrumenten ger svar på hur mycket personal och 

vilken kompetens som behövs för att täcka vårdbehovet. 

 

Offentliga organisationer som exempelvis kommunal äldreomsorg eller sjukvård har ett 

omgivningsdeterministiskt synsätt vilket innebär att de anpassar sig efter förändringar i 

omgivningen samt efter de krav omgivningen ställer (Christensen, Lægreid, Ronnes & Røvik, 

2004). Med förändringar inom organisationen förändras även behovet av personal, kompetens 

och andra resurser, vårdtyngdsmätning är då ett effektivt instrument för att effektivisera 

omsorgen. Behovet av mätningen varierar inom olika verksameter och miljöer, men en 

gemensam faktor är behovet av effektivisering.  Andersson (1992) beskriver 

vårdtyngdsmätningens fördelar som följande: ”Den väsentligaste fördelen med att använda 

vårdtyngdsmätning är att man kan tillgodose patienternas vårdbehov genom tilldelning av de 

mest adekvata personalresurserna och att kontrollera kostnaderna i sjukvårdssektorn” (s. 31). 

I Sverige är resurserna för sjukvård begränsade vilket medför ett ständigt sökande efter ett 

lämpligt och användbart instrument för att genomföra mätning av vårdtyngd och på så sätt 

fördela resurser (ibid). 

 

2.4 Effektiv bemanning 
Vårdtagare som blivit beviljade insatser inom äldreomsorgen av biståndshandläggare kan 

behöva personalkrävande och flertaliga insatser över hela dygnet. På ett särskilt boende finns 

alltid personal nära till hands för att hjälpa brukarna som har ett stort och varaktigt vårdbehov 

över dygnet. Inom hemtjänsten täcks detta behov med hjälp av trygghetslarm. Däremot kan 

vårdtyngden bli för stor vissa perioder för den ordinarie personalen och de kan känna en 

försämring av arbetsmiljön. Det är därför viktigt att anpassa bemanningen inom 

äldreomsorgen för att säkerställa att personalen känner yrkesstolthet och tillfredställelse att 

kunna ge en god omvårdnad. Användningen av vårdtyngdsmätningsmodeller inom 

äldreomsorgen skapar en rättvis och god bild över hur vårdtyngden ser ut och om aktuell 

personalstyrka är tillräcklig. En sådan effektiv användning av resurser innebär att 

fördelningen blir mer kostnadseffektiv (Liss, 2003). Med andra ord menar Liss (2003) att den 

kostnad vårdtyngdsmätningen innebär kan löna sig genom en kostnadseffektiv 

personalfördelning där övertalig personal kan omflyttas eller dyra vikariekostnader undvikas. 

 

En arbetsgrupps struktur har också en viss påverkan på verksamhetens effektivitet. 

Självstyrande grupper där man behandlar varandra med respekt, tillit och ser konsekvenserna 

av sitt handlande ofta ger högre effektivitet, större arbetstillfredsställelse och bättre kvalitet än 

andra arbetsmiljöer (Wolvén, 2000). När samtlig personal har kunskap om arbetsuppgifterna 

och ett gemensamt arbetssätt används går det lättare att arbeta. 

 

2.5 Personalens arbetssituation 
Faktorer som ökad komplexitet inom äldreomsorgens ärenden, ständiga besparingskrav, nya 

riktlinjer och kompetensutveckling ligger till grund för det stora antal omorganiseringar som 

sker inom äldreomsorgen idag. Men hur ser personalen på dessa omorganiseringar? 
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Gustafsson och Szebehely (2005) har sammanställt en enkätstudie angående arbetsvillkor och 

styrning i äldreomsorgens hierarki. Den visar att det finns en ”hierarkisk oro för att 

arbetssituationen skall förändras på grund av omorganisationer, helt nya arbetssätt och 

liknande” (ibid. s.73). Det anmärkningsvärda i denna undersökning är att oron blir markant 

högre ju längre ner i hierarkin man kommer. Av omvårdnadspersonalen medger hela 60 

procent att de känner oro över att deras arbetssituation skall förändras. Samma fråga ställdes 

till berörda politiker där 13 procent medgav att de känner oro (ibid). 

 

Gustafsson och Szebehely (2007) beskriver kopplingen mellan arbetsmiljö och psykisk- och 

fysisk trötthet. Deras artikel bygger på en totalundersökning om åtta svenska kommuners 

omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen. Artikeln syftar till att jämföra arbetsvillkoren för 

privat och offentligt bedriven äldreomsorg. Resultatet visar att 37 procent av personal inom 

äldreboenden och 29,5 procent av hemtjänstens personal (offentlig regi) menar att de oftast 

har för mycket att göra på arbetet. I samma tabell går att utläsa att 29,4 procent av 

äldreboendens personal, samt 20,6 procent av hemtjänstens personal oftast känner sig 

kroppsligt trött efter dagens arbete. Andelen personal som oftast känner sig psykiskt trött var 

lägre, 17,8 procent inom äldreboenden och 10,6 procent inom hemtjänsten. En för hög 

arbetsbörda kan leda till en försämrad relation till vårdtagarna då kontinuiteten inte 

upprätthålls i samma utsträckning. Tidigare studier visar att tillbringa tid och skapa en relation 

med vårdtagarna är en stor och viktig del till att känna tillfredställelse med sin yrkesroll 

(Liveng, 2011). 

 

2.6 Utbildning och kompetens 
Äldreomsorgens ärenden blir mer komplicerade samtidigt som kraven på personalen blir allt 

högre. Antalet ärenden och dess komplexitet varierar med tiden och den kommunala 

äldreomsorgen förändrar sin verksamhet allt eftersom för att täcka det behov den har i uppgift 

att fylla (Nordström, 2000). 

 

Kostnaden för att bedriva äldreomsorg har ökat med 3,1 miljarder kronor mellan år 2010 och 

2011 (Statistiska centralbyrån, 2012). Detta på grund av att trycket på äldreomsorgen ökar 

hela tiden. Med ett ökat tryck sker förändringar, som i sin tur ställer nya krav på personalen 

och dess arbetsuppgifter. Thorsell (2010) skriver i sin avhandling att arbetssituationen för 

personalen inom äldreomsorgen har förändrats i en mycket hög grad de senaste åren på grund 

av nya krav och omorganiseringar, vilket kan leda missuppfattningar i arbetet. Media har 

många gånger uppmärksammat äldreomsorgens brister och missförhållanden som i de flesta 

fall visar på att det saknas kunskap och resurser för att kunna bedriva omsorg enligt Hälso- 

och sjukvårdslagens krav (Thorsell, 2010). Hon beskriver i sin avhandling konsekvenser av 

missuppfattningar och kunskapsbrister. 

 

”Kunskapsbrister gällande omvårdnad visar sig på olika sätt, till exempel vid vårdplanering, 

frågor gällande hjälpinsatser, uppföljning och omprövning av medicinordinationer och vid 

behov smärtlindring. I speciella fall kan bristande medicinska insatser leda till att patienter 

överförs/läggs in på sjukhus i onödan” (s. 17). 

 

Vård och omsorg som riktas till äldre människor ska bedrivas enligt vad Hälso- och 

sjukvårdslagen § 2 a definierar som en god vård. Detta innebär att den skall särskilt; 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen, 

         2. vara lätt tillgänglig, 

         3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
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         4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, 

         5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. 

 

2st. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

3st. Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall, om det inte är uppenbart 

behövligt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. 

 

För att förhindra brister och missförhållanden i omsorgen eftersöker äldreomsorgens 

rekryterare viss kompetens vid rekrytering av ny personal. Men detta är svårt. Tidigare 

forskning visar på att det kommer bli svårt i framtiden att rekrytera utbildad personal inom 

äldreomsorgen. Intresset för utbildningar som omvårdnadsprogrammet och liknande 

utbildningar är tyvärr inte tillräckligt starkt för att säkerställa en rekrytering som innehar de 

kunskaper som krävs för att uppfylla de krav som ställs från Hälso- och sjukvårdslagen 

(Ahnlund, 2008).   

 

Kompetensen är även en viktig faktor för att personalen skall känna arbetstillfredsställelse och 

känna sig meningsfull. Karasek och Theorell (1990) beskriver kompetens som en del av en 

grupprocess som leder till effektivitet: “The most important components of job satisfaction for 

the care workers were the experiences of competence within the group and effectiveness in 

delegating work as a part of group process” (s. 231) 

 

Szebehely (2003)  har skrivit en bok som behandlar en enkätundersökning som skickats till 

hemhjälparbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Författaren beskriver 

vårdpersonalen i nordens syn på vilka egenskaper en god vårdare bör ha. Synen på en god 

vårdare skiljer sig mellan länderna, dock var alla överens om att hemhjälpare är ett 

kvalificerat och sammansatt yrke. Några egenskaper syntes i enkäter från samtliga länder, det 

handlar om serviceinriktade egenskaper som exempelvis vänlig, glad, hjälpsam och tålmodig. 

Även andra egenskaper som lyhörd och flexibel var återkommande. 

 

2.7 Motstånd till förändring. 
När organisationer genomför förändringar möts de nästan alltid av motstånd från personalen. 

Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver: ”I många fall har förändringsmotstånd sin 

utgångspunkt i att individen försvarar något som är känt, något som man menar är rätt och 

riktigt” (s. 427). De lyfter fram 10 stycken orsaker till att motstånd vid förändring uppstår. 

Nedan presenteras tre av orsakerna som stämmer bäst överens med studien. 

 

Orsak 1: Fruktan för det okända 

När en förändring sker inom en verksamhet tvingas personalen att gå från ett säkert tillstånd 

som de vet någonting om och känner sig säker i, till en situation präglad av osäkerhet. Detta 

kan skapa ångest hos personalen som kan leda till motstånd i senare förändringar. 

 

Orsak 7: Extraarbete (under en period) 

Vid en organisationsförändring är det sällan man stannar verksamheten helt och genomför 

förändringen. Den sker i stället under en övergångsperiod medan den gamla organiseringen 

hålls gående. Detta kräver ofta extra arbete under en viss tid vilket personalen ofta reagerar 

negativt på. Man vill inte utföra fler uppgifter inom den normala arbetssituationen. 

 

Orsak 8: Sociala band bryts  

Det kan vid förändringar inträffa att sociala kontakter bryts och man förlorar kontakten med 
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kollegor. Man kan tvingas samarbeta med människor man inte kommer lika bra överens med 

som de gamla kollegorna. Detta räknas som en vanlig orsak till motstånd vid organisatoriska 

förändringar. 

 

3. Metod 
 

Undersökningen är gjord i två geografiskt olika kommuner med två helt olika arbetssätt för att 

mäta vårdbehov och att fördela resurser. Den ena kommunen använder modellen Care 

Optimizer för att mäta vårdtyngd. I den kommunen är undersökningen riktad mot hur 

vårdbehovet styr resursfördelningen inom särskilt boende med bland annat demenssjuka 

personer. Kommunen kommer i uppsatsen benämnas som kommun 1 eller som aktuell 

kommun i löpande text. I den andra kommunen undersöks hur vårdbehovet styr 

resursfördelningen inom hemtjänsten. De använder modellen LapsCare, vilken är mer ett 

schemaplaneringssystem, men som utgår från de beviljade insatserna från 

biståndshandläggare och det aktuella omvårdnadsbehov för vårdtagarna. Systemet Mobipen 

används även i denna kommun och används för att mäta vilka insatser som utförs och den 

faktiska tid insatserna tar att utföra. Denna kommun kommer att benämnas som kommun 2 

eller som aktuell kommun i löpande text. Aktuella modeller och system kommer att beskrivas 

och analyseras närmare i studiens empiri- och analyskapitel.  

 

I detta kapitel redovisas hur författarna gått till väga för att genomföra studien. Författarnas 

val av datainsamlingsmetod, urval, tillvägagångssätt, metodologiska och etiska reflektioner 

kommer att presenteras i separata stycken. 

 

3.1 Val av datainsamlingsmetod 
För att svara på studiens frågeställningar används en kvalitativ metod som är en väl passande 

metod för att ta reda på hur ledningens och omvårdnadspersonalens attityder ser ut om den 

aktuella modellen samt om aktuell resursfördelningsmodell påverkar arbetssituationen på 

enheten. Den kvalitativa metoden är användbar när en djupare förståelse önskas. Det blir 

lättare att få en inblick i intervjupersoneras tankar, känslor, deras åsikter och framförallt deras 

inställning till ämnet. Att använda sig av en kvalitativ metod är att intressera sig för själva 

samtalet och de ord som bildar ett sammanhang (Bryman, 2002). Studien bygger på en 

abduktiv ansats och inte enbart på en induktiv som ofta förknippas med en kvalitativ metod 

när det gäller kopplingen mellan teori och den empiri som samlats in. Genom författarnas 

förförståelse fanns några teorier och föreställningar som utgångspunkt i studiens början. 

Intresset var dock att upptäcka nya infallsvinklar och samla ny kunskap om studiens syfte. 

 Den abduktiva ansatsen menas då att vid till exempel intervjuerna har forskarna inte alltför 

förutfattade meningar eller föreställningar om vad intervjuerna ska komma fram till, utan den 

kunskap som kommer fram vid intervjuerna blir den fakta som uppsatsen sedan bygger på 

(ibid). 

 

En kvalitativ forskning har däremot svårare att kunna generalisera resultatet än en kvantitativ. 

Den så kallade generaliserbarheten. Frågan är om insamlad data kan replikeras på andra 

platser eller respondenter än på den plats studien gjorts och därför kunna generaliseras 

(Bryman, 2002). I denna studie är det uppenbart att studiens resultat inte går att applicera på 

samtliga kommuner i Sverige som använder aktuell vårdmätningsmetod och resursfördelning. 

Däremot kan resultatet ge en uppfattning om hur modellen fungerar praktiskt och hur 

ledningens och personalens inställning till den ser ut. 

 

Med författarnas förförståelse och erfarenheter inom äldreomsorgens praktik är viljan inte att 
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bekräfta det författarna redan vet utan istället upptäcka ett samband, synsätt eller en åsikt som 

arbetsledning och personal har. Materialet bygger också på litteratur som studerats inom hur 

organisationen fungerar och hur beslutsprocessen ser ut gällande beviljande av insatser, vikten 

av vårdtyngdsmätning för att tillgodose vårdtagarnas omsorgsbehov och hur 

omvårdnadspersonalen arbetssituation ser ut gällande arbetsmiljö. Telefonintervjuer 

genomfördes med två kommuner. En kommun med ca 40 000 innevånare (kommun 1) och en 

kommun med ca 20 000 innevånare (kommun 2). I kommun 1 intervjuades en 

kvalitetsutvecklare, ekonomisk ansvarig, enhetschef och en undersköterska för att få 

perspektiv på samtliga nivåer i verksamheten. I kommun 2 intervjuades enbart en 

områdeschef med perspektiv och erfarenhet av hela verksamheten. 

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod där den mer flexibla möjligeten 

att ställa följdfrågor blev ett sätt att komma åt den djupare förståelsen av vad 

intervjupersonerna tycker om aktuell vårdtyngdmätningsmetod, samt vad resursfördelningen 

har inneburit för både arbetsledning och personal (Bryman, 2002). En intervjuguide skrevs 

utifrån intervjupersonens befattning och roll i vårdtyngdsmätningen och resursfördelningen. 

Det gjordes justeringar i intervjuguiden allteftersom teoretisk mättnad uppnåddes inom vissa 

områden. 

 

3.2 Urval 

Utifrån syftet är det inte viktigt vilka specifika kommuner som undersöks. Intresset ligger i 

hur två olika kommuner resursfördelar utifrån aktuellt vårdbehov. Det urval av kommuner och 

intervjupersoner kan närmast förklaras som ett bekvämlighetsurval och ett kedjeurval även 

kallat snöbollsurval. Ingen av de kommuner som författarna saknade personlig koppling till 

svarade på det informationsmail som skickades ut. Under faktasökningen hittades en 

vårdtyngdsmätningsmodell som var intressant utifrån studiens syfte att undersöka hur en 

kommun använder det aktuella vårdbehovet till att fördela resurser. 

Vårdtyngdsmätningsmodellen används för att få fram aktuellt vårdbehov. Kontakt togs med 

upphovsmakaren till modellen och författarna bad henne ge förslag på kommuner som 

använder modellen.  

 

Urvalet i kommun 1 liknar mer ett kedjeurval med tanke på att kontakt togs med personen 

som utvecklat vårdmätningsmodellen Care Optimizer som sedan kunde tipsa författarna om 

en kommun som börjat använda den praktiskt. Vid kontakt med den rekommenderade 

kommunen hänvisade författarna att rekommendationen kommit från utvecklaren av 

modellen. Aktuell kommun uppvisade direkt god samarbetsvilja och accepterade ett 

deltagande i studien. Urvalet av intervjupersoner lämnade vi över till aktuell kommun att välja 

utifrån våra önskemål. Eftersom urvalet inte är ett sannolikhetsurval minskar direkt 

möjligheten till generaliserbarheten och extern validitet där resultatet av undersökningen kan 

användas utanför den specifika undersökningskontexten (Bryman, 2002).  

 

Urvalet i kommun 2 är utan tvekan ett bekvämlighetsurval eftersom att en av författarna 

gjorde praktik som enhetschef i aktuell kommun. En personlig kontakt med arbetsledning och 

enhetschef fanns redan, vilket underlättade kontaktskapande och kanske också viljan av 

intervjupersoner att ställa upp av sympatiska skäl.  

 

Ett kriterium till urvalet av kommunerna var dock att de ska ha aktivt använt aktuell 

resursfördelningsmetod i minst ett år eller mer för att få ett mer tillförlitligt resultat. För att få 

olika perspektiv på resursfördelning och vårdbehov inom kommunal äldreomsorg valdes en 

verksamhet inom hemtjänst och en inom särskilt boende. 
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Tanken att välja en områdeschef/enhetschef i vardera kommun som intervjuperson var att i 

den befattningen har personen både ansvar och god inblick i både modellen som helhet och 

hur den används praktiskt. Enhetschefen har också en uppfattning och egna åsikter om hur 

den lever upp till förväntningarna och om den är effektiv när det kommer till resursfördelning. 

Enhetschefen har även med sitt personalansvar en inblick om hur personalen upplever 

modellen. I kommun 1 togs första kontakten med kommunens kvalitetsutvecklare som deltog 

i en intervju. Kvalitetsutvecklaren har ansvar över att utveckla verksamheten och säkerställa 

en god kvalitet. Hon ordnade även intervju med ekonomiansvarig och enhetschef. 

Enhetschefen ordnade intervju med en personal. Intervju med ekonomiansvarig var intressant 

utifrån aspekten att han varit med och utvecklat resursfördelningssystemet som används 

tillsammans med Care Optimizer. I kommun 2 togs kontakt med en områdeschef som en av 

författarna har personlig kännedom om sedan tidigare. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Planeringsfasen 
För att samla information till studien togs initialt kontakt med olika kommuner via mail för att 

ta reda på hur vårdbehovet styr deras resursfördelning inom äldreomsorgen. Kommun 2 

valdes utav bekvämlighet på grund av att en av författarna hade gjort sin praktik där som 

enhetschef inom hemtjänsten, och därför hade goda kontakter med äldreomsorgens chefer. 

Aktuell kommun använder planeringssystemet LapsCare och vårdtyngdsmätningsmodellen 

Mobipen för att mäta vårdbehov och fördela resurser. Mail skickades till verksamhetschefen 

med information om studien och dess syfte. Initialt eftersöktes endast information om 

kommunernas tillvägagångssätt att bemanna arbetsplatser samt dess 

vårdtyngdsmätningsmodell. Författarna använde sig av sina kurskamraters erfarenheter från 

tidigare arbetsplatser och praktikplatser till att skicka ut förfrågningar till kommunerna. På så 

sätt gavs en inblick och föraning om hur kommunerna resursfördelar efter aktuellt vårdbehov. 

Genom att lyssna på kurskamraternas erfarenheter kunde mail skickas till kommuner som i 

förhand låter som potentiella studiekommuner. Mail skickades till sex stycken medelstora 

kommuner i Sverige. Att prova ringa visade sig svårt eftersom ansvariga verksamhetschefer 

ofta var oanträffbara via telefon i första skedet av informationssamlingen. Aktuella kommuner 

svarade inte heller på mail. Under litteraturgenomgången upptäcktes en avhandling om en 

vårdtyngdsmätningsmodell som heter Care Optimizer. Modellen var intressant för studien och 

ett mail skickades till företaget som organiserar och konsulterar modellen. Upphovsmakaren 

till modellen ringde upp och visade uppskattning och engagemang för visat intresse för 

hennes modell. Hon gav tipset att ta kontakt med kvalitetsutvecklaren i kommun 1 som är 

aktuell i vår studie. Mail skickades till kvalitetsutvecklaren och kontakt togs direkt. Hon 

visade intresse för studien och valde att delta. Modellen används som ett verktyg för att mäta 

vårdbehovet. Det som upplevdes intressant i kommun 1 var inte själva modellen i sig, snarare 

hur kommunen resursfördelar exempelvis bemanning efter modellen Care Optimizers 

vårdtyngdsmätningsresultat.  

 

Intervjuerna 
Intervjuerna bokades via mail och telefon med intervjupersonerna och de blev muntligt 

informerade om de forskningsetiska riktlinjerna. Ett informationsbrev om studiens syfte och 

etiska riktlinjer skickades via mail till intervjupersonerna. På grund av avståndet till aktuella 

kommuner utfördes intervjuerna via telefon med högtalarfunktion och samtalet spelades in 

med en diktafon. Eftersom en av författarna känner områdeschefen i kommun 2 och hade 

förförståelse om modellen sedan tidigare delades intervjuerna upp genom att den som inte 
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kände till den aktuelle kommunen höll i den telefonintervjun och vice versa. Den andra 

personen satt med och lyssnade och tipsade om följdfrågor som passade in utifrån 

intervjupersonens svar. 

 

Analysmetod 
Analysmetoden som används i uppsatsen är en kvalitativ innehållsanalys vilket innebär ett 

sökande efter underliggande teman i intervjumaterialet (Bryman, 2002). Dessa teman har 

urskilts ur intervjumaterialet genom kodning och kategorisering som ligger till grund för 

analys och resultatkapitlet. De teman och underkategorier som framtagits ur materialet stärks i 

resultatet med hjälp av korta citat. 

 

Transkriberingsmetoden utgår från Brymans (2002) bok som bland annat behandlar hur en 

intervjutext kan kodas och behandlas. Författarna delade upp transkriberingarna som så att 

den som höll i intervjun även hade ansvar för att transkribera den i sin helhet. Gällande själva 

transkriberingsarbetet var vi intresserade att veta vad de berättade och inte hur. Därför 

transkriberades inte in känsloyttringar, upprepningar och pauser. Transkriberingen omfattade 

det mesta från talspråk till skriftspråk. Materialet blev inte sämre för det utifrån vårt syfte utan 

underlättade kodningsarbetet avsevärt. Materialet lästes igenom för att få en helhetsbild. 

Meningsbärande enheter plockades ut ur intervjumaterialet som sedan kortades ner till koder. 

Dessa koder sorterades in i tre självstående teman som är grundpelare i resultatet och 

analysen. Temana som formulerades: 

 

1. Vårdtyngdsmätning och resursfördelning 

2. Ledningens ansvar och styrning 

3. Personalens arbetssituation 

 

Inom dessa teman formulerades olika kategorier för de olika kommunerna. Anledningen till 

att det är olika kategorier är för att de undersökta kommunerna är fristående från varandra och 

författarna och utifrån syftet är det inte intressant att jämföra dem med varandra. I kommun 1 

ingår följande kategorier i tema 1; Vårdtyngdsmätning och Resursfördelning. I tema 2 ingår 

kategorierna; Arbetet med att resursfördela efter vårdbehov, Organisatoriska förändringar 

och Krav på utbildad personal. I tema 3 ingår kategorierna; Farhågor vid organisatoriska 

förändringar, En mer flexibel arbetsplats och Förändrad kontinuitet. I kommun 2 ingår 

följande kategori i tema 1; Resursfördelning utifrån aktuellt vårdbehov. I tema 2 ingår 

kategorierna; Organisatoriska förändringar och Upprätthålla en god kontinuitet. I tema 3 

ingår kategorierna; Motstånd till förändring och Kompetent och flexibel personal. 

 

Redovisning av litteratursökning 
Den litteratursökning som gjorts i denna studie har gjorts via Umeå universitetsbiblioteks 

sökmotorer som Album, Socindex och Swepub. Sedan har även mycket litteratur hittats 

genom att referenslistan har granskats från relevant litteratur för att finna primärkällor och 

övrig intressant litteratur. Olika myndigheters hemsidor har även används för att få aktuella 

lagar, regler och riktlinjer angående kommunens äldreomsorgsverksamhet. 

 

Ansvarsområden 
Arbetsfördelningen mellan de två författarna till denna studie har varit jämn. Inledningsvis 

gjordes sökningen av litteratur var för sig och potentiellt användbart material skickades med 

mail mellan författarna. Ansvarsfördelningen att skriva fakta till kunskapsöversikten delades 

upp genom att författarna hade ansvar för specifika teman, likaså de två teoretiska 

utgångspunkterna delades upp mellan de två författarna där Linus skrev om organisationsteori 
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och Lorentz om omvårdnadsteori. Under hela processen av att skriva faktadelen har en 

diskussion skett mellan författarna om faktans relevans och upplägg. 

 

Metodkapitlet hade Lorentz ansvar att skriva under arbetets gång som sedan finslipades 

tillsammans innan uppsatsen slutligen var färdig. Ansvaret att söka information och 

intervjupersoner till undersökningen av de två kommunernas arbetssätt delades naturligt upp 

till en kommun åt vardera författare. Linus hade huvudansvar för kontakten med kommun 2 

och Lorentz hade huvudansvar för kontakten med kommun 1. Analysen av intervjumaterialet 

gjordes tillsammans där transkribering, kodning och kategorisering genomfördes. Lorentz 

hade huvudansvar att sammanfatta resultatet från intervjuerna med fakta och citat och Linus 

hade huvudansvaret att skriva resultat- och analysdelen utifrån de kategorier som tagits fram 

från analysen. 

 

Den slutliga diskussionen gjordes tillsammans där författarna gick igenom studiens fakta och 

resultat och den egna förförståelsen för att gemensamt komma fram till en bra 

resultatdiskussion. Uppsatsens disposition gicks noggrant igenom tillsammans innan 

inlämnadet skedde. 

 

3.4 Metodologiska reflektioner 
Antalet intervjupersoner uppfattas som få men studiens författare upplever att det insamlade 

materialet täcker syftet. Intervjuer har genomförts med nyckelpersoner i modellernas och 

verksamhetens praktiska arbete. På detta sätt har mycket information kunnat insamlas utifrån 

både ledning och personals synvinklar. Personalen som intervjuades angående modellen Care 

Optimizer är undersköterska och specialutbildad inom vårdmätningsmodellen. Hon kan i 

intervjun även representera sina kollegors åsikter i stort om modellen. I kommun 2 gjordes 

enbart intervju med en områdeschef. Detta på grund av en svårighet att få tag på 

intervjupersoner, samt områdeschefens djupa inblick i personalens arbetssituation. 

Områdeschefen hade nyligen genomfört medarbetarsamtal med samtlig personal och delgav i 

intervjun deras åsikter. 

 

Studiens författare är väl medvetna om att resultatet inte går att generalisera utan att det gäller 

enbart på den specifika arbetsplatsen eller som bäst i den kommunens vård och 

omsorgsorganisation där modellen används. Studien syftar till att samla in den kvalitativa data 

aktuell kommun och arbetsplats kan ge. En bedömning gjordes att en kvantitativ studie med 

enkäter skulle bli för omfattande i förhållande med studiens tidsbegränsning för att den skulle 

kunna ha en god reabilitet och generaliserbarhet. 

 

Som tidigare beskrivet är en kvalitativ metod lämplig att använda i denna studie och det hade 

varit väldigt svårt att genomföra en kvantitativ metod och få fram lika djupgående resultat om 

de specifika vårdtyngdsmätningsmodellerna och hur resurserna fördelas utifrån mätningen. 

Respondenternas åsikter och inställning kring den specifika modellen var det som var 

intressant för oss att mäta. 

 

3.5 Etiska reflektioner 
I en forskningsprocess krävs det att forskaren reflekterar och förhåller sig till vissa etiska 

principer och förhållningssätt. Under studiens gång har de etiska frågeställningarna ständigt 

varit närvarande i författarnas tankar vid utformandet av intervjumaterial och i kontakt med 

intervjupersoner. Brymans (2002) beskrivningar om etiken i samhällsvetenskapliga 

undersökningar har legat i grund till studiens förhållningssätt. De fyra etiska principerna som 

använts i studien är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (ibid). När det gäller informationskravet vid kontakt med ansvariga i aktuella 

kommuner och potentiella intervjupersoner har de fått information om att studien utförs av 

studenter vid Umeå universitet och att det rör sig om en C-uppsats. Syftet med studien 

förklarades ingående så att intervjupersonerna skulle få en bild över vilken information som 

eftersöktes. Ett informationsbrev skickades även till ansvariga som uttryckligen förklarade att 

deltagandet är anonymt och att samtycke krävs från deltagarna för att samtalet skall spelas in 

samt att materialet senare kommer att förstöras. Nyttjandekravet är då också uppfyllt när 

information getts att materialet endast kommer att användas vid publikation av C-uppsatsen 

och inte spridas på något annat sätt. I brevet finns också kontaktuppgifter till författarna om 

frågor skulle uppkomma rörande deltagandet i studien. 

 

Eftersom den initiala kontakten alltid var med personer i ledningsställning och att det var dem 

som hänvisade vidare till övriga intervjupersonerna lästes informationsbrevet upp muntligt för 

att säkerställa att de har fått ta del av de etiska principerna utifall de inte läst 

informationsbrevet. Inför varje intervju frågades intervjupersonerna om det gick bra att 

materialet spelades in för att underlätta vårt analysarbete. Därmed anser författarna att 

anonymitets och samtyckeskravet är uppfyllt. 

 

Innan varje intervju får intervjupersonen information om att deltagandet är anonymt och att 

inga personnamn, kommunnamn eller specifika arbetsplatser i aktuell kommun kommer att 

avslöjas i uppsatsen. En reflektion är dock att ledningen i kommun 1 kommer att kunna veta 

från vilka intervjupersoner vissa uppgifter kommer ifrån. I aktuell kommun är det en person 

som haft mail- och telefonkontakt med studiens författare. Denne person har även hänvisat till 

intervjupersoner och kan därmed urskönja vem som sagt vad. Författarna anser däremot att 

uppgifterna inte är av känslig karaktär och att ingen tar skada av uppsatsens innehåll eftersom 

ingen arbetsgrupp har hängts ut på ett negativt sätt. De inspelningar som gjorts och all text 

material lagras på uppsatsskrivarnas personliga datorer för att sedan raderas från hårddiskarna 

när uppsatsen är godkänd och har publicerats. En av kommunerna gav samtycke till att deras 

kommunnamn skulle kunna publiceras. Aktuell kommun har under hela processen visat ett 

stort intresse och samarbetsvilja för vår studie och vill därefter ta del av uppsatsen och dess 

resultat. Författarna avser dock att inte publicera något kommunnamn för att hålla en 

konsekvent anonymitets och konfidentialitetslinje genom arbetet. Konfidentialitetskravet 

anser vi är uppfyllt i denna studie. 

 

4. Teori 
 

I detta kapitel beskrivs teorierna organisationsteori och omvårdnadsteori som är olika verktyg 

för att analysera och förstå empirin. Organisationsteorin är aktuell för att belysa 

äldreomsorgen som en föränderlig verksamhet där verksamheten anpassas efter omgivingen, 

samt hur kommunerna organiserar deras verksamheter för att följa aktuella krav och riktlinjer. 

Omvårdnadsteorin är aktuell utifrån det att arbetet inom äldreomsorgen utgår från att ge en 

god och säker vård och omsorg utifrån vårdtagarens enskilda behov.   

 

4.1 Organisationsteori 
Vi är nu inne i en tid där samhället förändras i snabbare takt än någonsin innan och det blir 

allt viktigare att organisationer följer med i utvecklingen för att kunna svara på samhällets 

behov (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Organisationsteori är ett användbart verktyg för att 

förklara och ge ett perspektiv på organisationens uppbyggnad och förändring. Inom 

organisationsteorin finns flera inriktningar och traditioner. I denna undersökning kommer 

organisationsteori att användas som ett instrumentellt och ett nyinstitutionellt synsätt i 
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analysen av studiens empiri, samt som ett verktyg för att förstå och analysera ledningens sätt 

att organisera verksamheten och framför allt dess resurser. 

 

Inom det instrumentella synsättet beskrivs en organisation som ett verktyg för att uppnå de 

mål som anses vara viktiga i samhället och i omgivningen (Christensen, et al, 2004). Detta 

synsätt på organisationsteori ger oss en möjlighet att se organisationen som ett instrument att 

utföra uppgifter på uppdrag av samhället. Christensen, et al, (2004) beskriver organisationens 

uppgift som följande: ”Organisationen formas för att kunna erbjuda uppdragsgivarna 

tjänster av hög kvalitet inom områdena: styrning av såväl hela politikområden som enskilda 

myndigheter, utvärdering och andra former av analyser av offentlig verksamhet samt 

modernisering av förvaltningens verksamhetsformer och verksamhetsstruktur” (s. 31). 

 

I denna studie ses begreppet ”organisation” som en strävan att uppfylla kraven som ställs på 

kommunen utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt riktlinjer från 

socialstyrelsen. Inom den instrumentella traditionen handlar offentliga organisationer och dess 

medlemmar målrationellt i sitt arbete för att resultatet ska bli det önskade. 

 

Den nyinstitutionella orienteringen av organisationsteori avviker från de dominerande 

skolbildningarna contingency-teorin och resursberoendeperspektivet. Dessa skolbildningar 

beskriver begreppet ”organisation” som rationell och relationen mellan organisation och 

samhälle enbart är en fråga om ömsesidigt tekniskt beroende (Grape, Blom & Johansson, 

2006). I den nyinstitutionella synen är den sociala och kulturella relationen mellan 

organisation och omgivning centrala byggstenar. Relationen mellan organisation och 

omgivning kan man förklara på olika sätt. Nordström (2000) beskriver detta som att en 

organisation eller ett fält både formas av samhället och återspeglar samhället på samma gång. 

Enligt Grape, et al (2006) betraktar andra svenska forskare fälten som sociala sammanhang 

inom vilkas ramar organisationer skapar sin identitet. Ramarna anses vara föränderliga i 

samspel med omgivningen. Nedan följer två citat. Det första för att belysa sambandet mellan 

nyistitutionalism och omorganiseringar, det andra för att visa hur hemtjänsten som 

organisation påverkas och är en del av omgivningen. 

 

”Allmänt sätt kan man säga att de svenska nyinstitutionalisterna nu blir mer kognitivt 

orienterade. Man frångår så gott som helt resonemangen om fasader och särkopplingar, och 

man intresserar sig mer för idéer och föreställningar, och för sambanden mellan generella 

idéer och konkreta lokala omorganisationer” (Grape, et al, 2006. s. 28). 

 

”För att belysa hemtjänsten som organisation kan därför varken dess omgivning eller någon 

nivå i organisationen uteslutas utan att delar av helhetens komplexitet försvinner” 

(Nordström, 2000. s. 28). 

 

4.2 Omvårdnadsteori 
Omvårdnadsteori är en teori som mycket väl går att applicera i denna studie eftersom 

vårdtyngdsmätningen mäter det behov av omvårdnad vårdtagarna har och den tid det tar för 

omvårdnadspersonalen att utföra ett säkert och tillfredsställande omsorgsarbete med varje 

enskild vårdtagare. Omvårdnadsteorin är inget entydigt begrepp utan olika författare använder 

begreppet för att förklara olika fenomen inom omsorg. Kirkevolds (2000) bok om 

omvårdnadsteorier – analys och förståelse, ger en förståelse om hur teorin kan användas i 

praktiken bland omvårdnadspersonal. Kirkevold menar att omvårdnadsteorier inte 

ursprungligen är utvecklade som vetenskapliga teorier utan mer som ställningstagande i olika 

frågor som syftar till att ge riktlinjer om hur omvårdnad ska utövas och förstås. 
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Kirkevold har valt att definiera begreppet omvårdnadsteori på följande sätt ” En skriftlig 

utsaga som beskriver omvårdnadens karaktär och ansvarsområde, antingen generellt eller 

inom ett avgränsat delområde” (s. 74). Ur Kirkevolds (2000) bok har två omvårdnadsteorier 

valts ut som passar in i studiens syfte om att undersöka kommuners bemanning efter 

vårdbehov. Den första är sjuksköterskan Virginia Hendersons (1965) teori om omvårdnadens 

grundprinciper. Hennes teori försöker beskriva sjuksköterskans speciella funktion i 

omvårdnaden. En sammanfattning av Hendersons definition lyder: 

 

”Sjuksköterskans speciella arbetsuppgift består i att hjälpa en individ, sjuk eller frisk, att 

utföra sådana åtgärder som befordrar hälsa eller tillfrisknande (eller en fridfull död); 

åtgärder individen själv skulle utföra om han hade erforderlig kraft, vilja eller kunskap. 

Denna arbetsuppgift ska utföras på ett sätt som hjälper individen att så snart som möjligt 

återvinna sitt oberoende.” (Henderson, 1965, citerad i Kirkevold, 2000, s. 116). 

 

Henderson pratar mycket om människans grundläggande behov, som ”Mat, husrum, kläder, 

kärlek, uppskattning, känsla av att vara till nytta samt upplevelse av ömsesidig samhörighet 

med och ömsesidigt beroende av andra i en mänsklig gemenskap” (Henderson, 1965, citerad 

i Kirkevold, 2000, s. 117). Henderson menar att även om de grundläggande behoven är 

allmänna för människan, beroende på människans sociala bakgrund och individuella faktorer 

så tolkar och tillfredsställs de olika behoven på olika sätt individuellt. Faktorer som inverkar 

på de grundläggande behoven och individens förmåga att tillgodose dem kan vara 

sociokulturell bakgrund, fysisk och psykisk kraft, vilja, motivation och även ålder. 

Omvårdnaden ska främst utgå från hur individen själv upplever sina behov hur dessa behov 

bäst kan tillgodoses. Sjuksköterskans uppgift blir då att hjälpa patienten att uppnå det 

patienten själv upplever som hälsa, välbefinnande eller en fridfull död. Omvårdnad är alltså 

individinriktad (Kirkevold, 2000). 

 

Den andra teorin inom omvårdnad från Kirkevolds (2000) bok som är intressant i studien är 

sjuksköterskan Kari Martinsens (1989) omsorgsteori. Hon beskriver omvårdnad utifrån 

begreppet omsorg. Hon har en mer filosofisk inriktning än andra omvårdnadsteoretiker och 

menar att omsorg är en grundläggande förutsättning för allt mänskligt liv. Martinsen menar att 

människans beroende av varandra är en grundläggande del i människans tillvaro genom att till 

exempel att en individ visar respons till den andres beroende av omsorg. Detta beroende av 

andra människor blir extra tydligt i samband med sjukdom, lidande och 

funktionsnedsättningar av olika slag. Martinsen framhäver tre aspekter på omsorg som; 

 

1.      Omsorg är en relationellt begrepp som innefattar ett öppet och nära 

förhållande mellan två människor 

2.      Omsorg är ett moralbegrepp knutet till principen om att ta ansvar för de 

svaga 

3.      Omsorg inbegriper utförande av konkreta, situationsbetingade handlingar 

baseradepå ”förförståelse” av vad som bäst gagnar den andra personen 

(Martinsens, 1989, citerad i Kirkevold, 2000, s. 198). 

 

Relationsbegreppet beskriver Martinssen som någon form av mellanmänsklig relation baserad 

på ömsesidighet, gemenskap och solidaritet. Grundsynen är att den som ger omsorg ska 

respektera vårdtagaren utifrån dennes situation. Viktigt är att skapa en ömsesidig relation 

mellan omsorgsgivare och omsorgstagare som utvecklas under tiden i den praktiska 

arbetssituationen. En förståelse för den andres situation är en förutsättning för att bedriva 

omsorg. Ett sätt att förstå varandra är att det finns något som binder oss samman, något 
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gemensamt som till exempel gemensamma normer, regler, behov eller aktiviteter. Genom att 

dela en vardag växer det fram en ömsesidig förståelse som stärker vår känsla av solidaritet 

och gemenskap (ibid). 

En sammanfattning av teorins huvudtes som Martinsen själv beskriver det; 

 

”eftersom livet existerar i relationer mellan människor består omvårdnadens grundläggande 

natur i omsorg, i bemärkelsen en relation mellan sjuksköterska och patient, där det är 

sjuksköterskans uppgift att ta vara på den andre på ett sätt som gagnar honom. Omvårdnaden 

är en professionell ställföreträdandefunktion där fokus ligger på att tillvarata den andres liv 

och intressen. För detta krävs öppenhet med alla sinnen, tolkning samt handlingar baserade 

på professionellt och moraliskt omdöme” (Martinsen, 1989, citerad i Kirkevold, 2000, s. 

206). 

 

4.3 Teoretiska reflektioner 
Under detta kapitel beskrivs hur författarna reflekterar över aktuella teorier i relation till 

studiens empiri. 

 

Organisationsteori 
Äldreomsorgen är en organisation som påverkas av och återspeglar samhällets syn på äldre 

och omsorgen av dem, samtidigt som den präglas av lagar och riktlinjer. Samhällets 

föreställningar är ständigt föränderlig och därmed även äldreomsorgens verksamhet. Det ställs 

ständigt nya krav på verksamhetens utförande och dess kvalitet samtidigt som politiker ställer 

krav på effektivisering. Studiens författare menar att verksamheten ofta är utsatt för 

förändringar och omorganiseringar vilket medför att organisationsteorin ständigt är aktuell. 

Denna undersökning har till viss del fokuserat på vilka konsekvenser den föränderliga 

organisationen har på personalen och dess krav på flexibilitet. 

 

Omvårdnadsteori 
Omvårdnadsteori anses av författarna vara en central teori i studien. De vårdtyngdsmätningar 

som görs på särskilda boenden och i hemtjänsten utgår praktiskt utifrån de aktiva insatserna 

av omvårdnad och omsorg som vårdpersonalen utför med vårdtagarna. Det är därför viktigt 

att ha en teoretisk förståelse av personalens arbete med den grundläggande omvårdnaden. I 

Kirkevolds (2000) bok beskrivs teorierna utifrån en sjuksköterskas synvinkel. En av 

författarna har en bakgrund som undersköterska i äldreomsorgen och båda författarna har 

även erfarenhet av myndighetsutövning i äldreomsorgens organisation. En som enhetschef 

över hemtjänst och den andre som biståndshandläggare utifrån 4:1 socialtjänstlagen. 

Författarna kan med sin förförståelse använda teorins praktiska funktion utifrån 

sjuksköterskans i teorin beskrivna roll till att överföra betydelsen av kontexten även till 

omvårdnadspersonal i stort. På till exempel ett särskilt boende delegerar sjuksköterskan 

mycket av omvårdnad och omsorgsarbetet till personalen som har den dagliga omvårdnaden 

och även den djupare relationen till vårdtagaren. 

 

5.  Empiri och analys 
 

I detta kapitel ingår både citat och sammanfattad text ur intervjumaterialet. Författarna 

analyserar empirin i löpande text med hjälp av kunskapsöversikt och teorier.  Empirin är 

strukturerad i tre teman; Vårdtyngdsmätning och resursfördelning, Ledningens ansvar och 

styrning och Personalens arbetssituation. Temana är lika för båda kommunerna. Under varje 

tema presenteras materialet i kategorier som skiljer sig mellan kommunerna. Detta på grund 
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av att de har studerats oberoende av varandra och författarna har inget intresse att jämföra 

dem med varandra. 

 

5.1 Vårdtyngdsmätning och resursfördelning, kommun 1. 

Aktuell kommun använder sig av en modell som heter Care Optimizer för att mäta 

vårdbehovet. Modellen har utvecklats av sjuksköterskan Kajsa Thorsell, som i en akademisk 

avhandling, Lund universitet, 2010, med namn ”Utveckling av en metod, Care Optimizer för 

mätning av vårdbehov och resursanvändning inom kommunal omsorg” har utvecklat ett 

mätinstrument för att bedöma vårdbehov och tidsåtgång relaterat till vilka personalresurser 

som krävs för att tillgodose aktuellt vårdbehov på särskilda boenden. I modellen ingår även en 

resursfördelningsmetod. Thorsell (2010) har valt att namnge mätinstrumentet Time in Care 

(TiC) som mäter det individuella vårdbehovet hos varje vårdtagare. För djupare förståelse och 

kunskap om modellen hänvisas läsaren till Thorsell (2010) avhandling som kan hittas på 

Lunds universitets hemsida: www.lu.se. 

 

I det första temat beskrivs ett sammandrag utifrån intervjumaterialet från ledningen i aktuell 

kommun som handlar om hur mätning av vårdbehovet fungerar praktiskt, men även hur det 

egna resursfördelningssystemet aktualiseras utifrån aktuellt vårdbehov. Kategorierna som 

presenteras under temat är; vårdtyngdsmätning och resursfördelning.  

 

Vårdtyngdsmätning 

För att få fram aktuellt vårdbehov görs en vårdtyngdsmätning. Den går till på det viset att 

utifrån 17 olika parametrar inom allmän omvårdnad, medicinsk omvårdnad och psykosocial 

omvårdnad mäter man vårdbehovet hos varje enskild vårdtagare. Mätningsinstrumentet heter 

Time in Care (TiC). Enhetschefen ger ett exempel på hur mätningen går till utifrån 

parametern måltidshjälp: ”Den är graderad från noll till fyra där noll betyder att 

vårdtagaren äter själv och fyra där vårdtagaren matas och inte själv kan hjälpa till vid 

matningen, exempelvis sondmatning. Där emellan finns graderade alternativ där vårdtagarna 

samlar poäng”. Exempel på andra parametrar är personlig hygien både övre och nedre tvätt, 

toalettbesök, på och avklädning, dusch, förflyttning, stimulans och aktivering. Även lite av 

sjuksköterskans medicinska insatser finns med.  

 

Vårdtyngdsmätningen görs var tredje månad och ligger till grund för varje enhets budget och 

resursfördelning. Nedan sammanfattas hur kvalitetsutvecklaren, enhetschefen och ekonomen 

beskriver mätprocessen i Care Optimizer. Den som utför mätningen är omvårdnadspersonalen 

som är närmast vårdtagarna, vilket i första hand är kontaktpersonen till varje enskild 

vårdtagare, men hela arbetsgruppen hjälper till i arbetet. Även personal med akademisk 

utbildning riktad mot sjukvård som till exempel sjuksköterska gör en medicinsk bedömning. 

Bedömningen går sedan vidare till arbetsterapeut och sjukgymnast som genom sin bedömning 

utifrån sina parametrar om rehabilitering och habilitering också kan ge stöd till 

omvårdnadspersonalen att kunna ta fram de specifika enskilda behoven. 

 Omvårdnadspersonalen bedömer sedan också vårdtagarens förvirring och 

orienteringstillstånd. Omvårdnadspersonalen gör bedömningen efter det faktiska behovet 

vårdtagarna har och inte efter vad personalens arbetsrutiner hos vårdtagarna. Alltså personens 

omvårdnadsbehov är det som är i fokus. Varje boende/avdelning har även TiC-ombud bland 

omvårdnadspersonalen som är experter på behovsmätningen som informerar ny personal samt 

agerar som bollplank till med hur man ska tänka vid varje respektive mätning. 

 

Den totalpoäng som varje enskild vårdtagare får dokumenteras och ett snitt räknas ut på varje 

person och resursfördelningen utgår från den. Siffrorna matas sedan in i ett excellprogram för 

http://www.lu.se/
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att sedan ligga till grund för resursfördelningen. Kommunen väntar nu på ett webbaserat 

program som ska underlätta för personal och ledning att mata in resultatet från mätningarna 

på ett smidigt sätt. Det var mycket krångel i början med dataprogram som följde med 

systemet, det var tidsödande och krävde energi enligt intervjupersonerna. 

 

Resursfördelning 

Införandet av modellen Care Optimizer har öppnat möjligheten för ledningen i aktuell 

kommun att fördela resurser efter vårdbehovet, vilket enhetschefen beskriver som positivt:  

”Vi ser det väldigt positivt när vi nu kan bemanna efter behov. Vi har inte ett speciellt antal 

personal utan vi bemannar efter behov. Jag kan öka och minska bemanningen efter hur 

behovet verkar, detta upplever jag som positivt”.  

                  

När det gäller resursfördelning fungerar Thorsells (2010) modell som så att om kommunen 

exempelvis har 10 särskilda boenden och 100 personaltjänster fördelar Thorsells modell de 

100 tjänsterna som finns utefter varje enhets aktuella vårdbehov. Det kan varken bli fler eller 

färre tjänster. Den ekonom som intervjuades i aktuell kommun förklarade att Thorsells 

resursfördelnings modell inte passade aktuell kommuns behov, så han utvecklade en egen 

modell för resursfördelning. 

 

”Går vårdtyngden upp på ett boende så ska man få fler tjänster och går vårdtyngden ner på 

ett annat boende får man mindre tjänster. Vi ville att vårdtyngden skulle styra helt och hållet. 

Har man 100 tjänster från början så kan man både få fler och färre, man kan gå upp till 104 

man kan gå ner till 90 tjänster”. 

 

5.2 Ledningens ansvar och styrning, kommun 1 

Inom detta tema presenteras lednigens ansvar och styrning utifrån följande tre kategorier; 

arbetet med att resursfördela efter vårdbehov, organisatoriska förändringar samt krav på 

utbildad personal. 

 

Arbetet med att resursfördela efter vårdbehov 
Innan införandet av modellen Care Optimizer lades stort fokus på vårdpersonalens 

arbetsuppgifter i stället för på vårdtagarnas behov av vård. Äldreomsorgens 

kvalitetsutvecklare beskriver fokuseringen så här; ” I början var det viktiga det som man 

utförde, men det är inte alltid samma sak som personens vårdbehov”. Man har gått från ett 

personalbaserat arbetssätt där personalantalet och budgeten var fast (en så kallad 

anslagsbudget), till ett behovsbaserat arbetssätt där fördelningen av resurser är beroende av 

vårdbehovet. Detta arbetssätt innebär friare tyglar för enhetschefen som lättare kan täcka upp 

vårdbehovet genom att fördela personalen dit behovet är störst. 

 

Den resursfördelningsmodell som kommunen själv utvecklat är väldigt flexibel och tanken är 

att man kan förflytta personal dit behovet är som störst. Enhetschefen ansvarar även för en 

hemtjänstenhet som ibland har många och ibland få vårdtagare. Hon berättar att detta ger en 

möjlighet att omfördela personal från hemtjänsten till demensboendet när det råder låg 

vårdtyngd inom hemtjänsten.  

 

”Ja efter som att jag även har en hemtjänstenhet där man ibland kan ha många och ibland få 

brukare så kan jag ibland omfördela personal till demensboendet… …den här 

behovsmätningen innebär ju att jag har en fast personalstyrka som ligger på en normal nivå, 

men ibland måste jag ju ha mer och stärka upp… …resursfördelningen sker var tredje 

månad, så jag har ju oftast en aktuellt uppdaterad personalstyrka”. 
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Enhetschefen förklarar resursfördelningen som att hon har en fast personalstyrka på 

demensboendet som ligger på en normal nivå, men det räcker inte alltid till utan hon behöver 

ibland stärka upp med mer personal. Denna typ av arbetssätt har både för – och nackdelar. 

Som tidigare nämnts görs vårdtyngdsmätningen varje kvartal och enheten får den budget som 

behövs för att täcka behovet av vård och omsorg. Detta innebär att enhetschefen har möjlighet 

att på ett effektivt sätt bemanna verksamheten för att upprätthålla en god vård efter aktuellt 

behov. Liss (2003) beskriver en sådan effektiv användning av resurser som kostnadseffektiv. 

Den kostnad vårdtyngdsmätningen innebär lönar sig genom en effektiv personalfördelning där 

övertalig personal kan förflyttas och kostnader för extra vikarier kan undvikas. Ytterligare en 

positiv konsekvens av denna typ av resursfördelning är att det blir lättare att upprätthålla och 

kontrollera kvaliteten i utförandet av vården då behovsmätningen görs konsekvent och 

kontinuerligt. Det blir även enklare att tillgodose den enskilde individens behov och önskemål 

som enligt omvårdnadsteorin är mycket viktigt. Kirikevold (2000) skriver att även om de 

grundläggande behoven som exempelvis mat, husrum, kläder och kärlek är allmänna för 

människan så tolkas de och tillfredsställs på olika sätt. Människan är individuell och 

omvårdnaden av den borde därför vara individuellt anpassad. Detta synsätt på vård kan tydligt 

kopplas till enhetschefens synsätt. I intervjun uttrycke denne sig som följande: 

 

”Jag tycker att det är viktigt att vården är personcentrerad, alla har ju olika behov och 

intressen, det tycker jag att man ska titta på och den möjligheten får vi nu tack vare den här 

extra resursen Care Optimizer kan tillföra”. 

 

Organisatoriska förändringar 

Införandet av en bemanningsenhet är ett exempel på en organisatorisk förändring som sker i 

aktuell kommun. Ekonomiansvarige, kvalitetsutvecklaren samt enhetschefen är samtliga 

överens om att en bemanningsenhet inom kommunen är ett krav för att modellen Care 

Optimizer och dess möjlighet till resursfördelning ska fungera på ett effektivt sätt. 

Socialförvaltningens ekonomiansvarig uttrycker kravet som följande:  

 

”En bemanningsenhet är ju definitivt ett måste att ha för att det ska fungera, även mot 

timanställda som man jobbar mer emot idag än innan. Man måste även vara betydligt mer 

flexibel inom hela kommunen än vad man var tidigare. I framtiden kan det bli så att personal 

får byta arbetsplatser mellan olika enheter beroende på hur behovet ser ut”.  

 

Enhetschefen förklarar fördelen med bemanningspoolen på följande sätt: ”Fördelen med en 

bemanningsenhet är ju den att personalen kan ha tjänster på olika ställen och jag kan 

använda den när jag behöver den”. 

 

Bemanningsenheten är ett verktyg för enhetschefen att bemanna verksamheten både vid 

kortsiktiga behov som sjukfrånvaro, men även vid långsiktiga resursfördelningar. 

 

Ledningen i aktuell kommun säger i sällsynta fall kan personal bli placerad vid ett boende de 

har lite erfarenhet av, därför är det mycket viktigt att samtlig personal har kvalificerad 

kompetens. Nordström (2000) menar att den kommunala omsorgen är en flexibel arbetsplats 

med varierande komplexitet i personalens arbetsuppgifter. Hon beskriver även äldreomsorgen 

som en verksamhet som förändras allt eftersom behoven och kraven ändras. I samtliga 

intervjuer beskriver intervjupersonerna någon form av organisatorisk förändring. Det handlar 

om förändringar i arbetssätt för att effektivisera verksamheten, bemanningsförändringar 

utifrån vårdbehovet samt ändringar för att möta nya krav och riktlinjer. Jacobsen och 
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Thorsvik (2008) menar att vi just nu är inne i en tid där samhället förändras snabbare än 

någon gång tidigare och att det därför är viktigt att organisationerna följer med i utvecklingen. 

Dessa förändringar kopplas och förklaras genom organisationsteorin som trycker på att 

samhällets förändringar återspeglas i organisationer. 

 

Ekonomen i kommun 1 ger exempel på hur organisatoriska förändringar ter sig inom 

äldreomsorgens verksamhet.  

 

”Tidigare när vi hade en anslagsbudget på varje boende så byggde resursfördelningen inte 

alls på vårdtyngd, alla boenden hade samma resurser utifrån antalet platser. Det har ju 

kommit mer och mer sånt här, fler och fler resursfördelningsmodeller, och vi har konstruerat 

en modell som täcker våra behov”.  

 

Offentliga organisationer som exempelvis kommunal äldreomsorg eller sjukvård har ett 

omgivningsdeterministiskt synsätt vilket innebär att de anpassar sig efter förändringar i 

omgivningen samt efter de krav omgivningen ställer (Christensen, Lægreid, Ronnes & Røvik, 

2004). År 2014 kommer nya riktlinjer från socialstyrelsen gällande omvårdnaden av 

demenssjuka på särskilt boende (SOSFS, 2012: XX). De nya riktlinjerna ställer krav på 

tillräcklig bemanning dygnet runt för att täcka omvårdnadsbehovet. Detta innebär att enligt 

socialstyrelsen måste många kommuner genomföra organisatoriska förändringar för att 

säkerställa bemanningen. Tack vare att aktuell kommun fördelar bemanning efter vårdbehov 

så innebär de nya riktlinjerna inga större förändringar inom organisationen då de redan har en 

tillräcklig bemanning. I och med Care Optimizer finns redan en strävan att uppfylla 

vårdtagarnas omvårdnadsbehov både psykiskt och fysiskt enligt Henderson och Martinsens 

omvårdnadsteori (Kirkevold, 2000). 

 

Krav på utbildad personal 
Med förändrade förutsättningar och arbetsuppgifter krävs en allt mer kompetent och flexibel 

personal för att kunna täcka vårdbehovet och bedriva omsorg enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och socialstyrelsen. Enhetschefen beskriver ledningens krav 

på utbildad personal: ”Alla är undersköterskor varav en har en ettårig utbildning på 

yrkeshögskola med inriktning mot demens, vi har även någon vikarie som är vårdbiträde men 

hon har samma kompetens som de andra. Kompetens är absolut ett krav”. Många gånger är 

det just på grund av bristande kunskap och resurser som äldreomsorgen ibland brister som 

media många gånger uppmärksammat (Thorsell, 2010). Socialstyrelsen har även 

uppmärksammat brister i kommunens äldreomsorg runt om i Sverige, speciellt inom 

demensvård och har därför tagit fram nya riktlinjer för hur omsorgens ska bedrivas (SOSFS: 

2012: XX). För att förhindra detta ligger ett generellt fokus inom äldreomsorgens rekryterare 

att anställa personal med kompetens som kan uppfylla kraven Hälso- och sjukvårdslagen 

ställer på god vård. Tidigare forskning visar att det i framtiden kommer bli svårt att anställa 

utbildad personal på grund av att intresset för utbildningar som omvårdnadsprogramet och 

andra liknande utbildningar inte är tillräckligt starkt för att täcka framtidens behov (Ahnlund, 

2008). Denna kommun ser inte detta som något problem då de har stor kompetens inom 

äldreomsorgen och ett generellt stort intresse för vård och omsorg. Både ledning och personal 

beskriver kompetensen som hög. Under intervjun med undersköterskan uttrycker hon sig som 

följande: ”Vi har väldigt stark kompetens här i kommunen i över huvud taget, vi har jobbat 

länge för att ha det så. Jag tror inte att man får någon fast tjänst idag om man inte är 

undersköterska”. 
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5.3 Personalens arbetssituation, kommun 1 

I detta tema beskrivs personalens arbetssituation i relation till vilka farhågor personalen har 

till organisatoriska förändringar. Temat berör även hur en mer flexibel arbetsplats påverkar 

personalens arbetssituation samt hur kontinuiteten förändras med kommunens flexibla 

arbetssätt. 

 

Farhågor vid organisatoriska förändringar 
För att Care Optimizer och kommunens resursfördelningssystem skall fungera effektivt ställs 

krav på en flexibel och anpassningsbar personalstyrka. Kommunens kvalitetsutvecklare 

bekräftar att personalens arbetssituation har blivit mer flexibel: ”Ja den har blivit mer 

flexibel, och det fanns stora rädslor från personalen att behöva flytta runt i hela kommunen”. 

Organisationens förändringar sker som sagt i enighet med förändringar i samhället, vilket 

ibland innebär nya arbetssätt och ibland nya arbetsuppgifter för personalen. I en 

enkätundersökning gjord av Gustafsson och Szebehely (2005) som syftar till att exponera 

arbetsvillkoren i äldreomsorgens hierarki visas att hela 60 procent av personalen inom 

omsorgsarbetet känner en oro för att deras arbetssituation ska förändras, vilket bekräftas 

genom citatet ovan. De visar även i en senare rapport (Gustafsson & Szebehely, 2007) att 37 

procent av personalen inom kommunala omsorgsboenden menar att de oftast har för mycket 

att göra på arbetet och att de ofta känner sig fysiskt och även ibland psykiskt trötta efter en 

dags arbete. I intervjun med enhetschefen för det särskilda boendet styrks Gustafssons och 

Szebehelys fakta, men enligt enhetschefen har detta förändrats tack vare införandet av Care 

Optimizer och Time in Care (TiC).  

 

”Förut kunde jag märka att det blev för mycket för personalen och de sa ofta att de inte 

orkade något längre, men det hör jag inte längre! Det var ett rop på hjälp att de behövdes 

förstärkning, men dessa ord hör jag aldrig idag”. 

 

En mer flexibel arbetsplats 
Införandet av modellen har inneburit en flexiblare arbetsmiljö där bemanningen är anpassad 

efter vårdbehovet. Tidigare kände personalen en frustration över att behöva prioritera vilka 

arbetsuppgifter som var viktigast och vilka som kunde vänta, men nu när bemanningen är 

anpassad har de tid att genomföra samtliga uppgifter på ett bra sätt vilket ger vården en högre 

kvalitet. Undersköterskan förklarade detta under intervjun:  

 

”Absolut så känner vi att arbetsmiljön har förbättras med den här typen av resursfördelning, 

vi känner att vi får tid att göra det vi behöver göra. Aldrig att vi känner att nej vi hinner inte 

detta och att vi måste prioritera, snarare tvärt om”. 

 

Som tidigare förklarats så menar Liveng (2011) att relationen mellan personal och vårdtagare 

är en vital faktor för att vårdtagaren ska känna trygghet och få en kvalitativ vård och omsorg. 

Personalen menar att deras relation till vårdtagarna faktiskt ha blivit bättre. När 

omvårdnadspersonalen slipper prioritera utför de mer livskvalitetshöjande aktiviteter med 

vårdtagarna som exempelvis utomhusvistelse och promenader, de får enligt personalen en 

aktivare vardag. 

 

Ytterligare en positiv följd av modellen menar undersköterskan i intervjun är att 

personalgruppen har kommit närmare varandra och lär av varandra på ett annat sätt. 

Vårdtyngdsmätningen innebär att personalen gör första bedömningen av vårdtagarens behov 

och att de tillsammans samlas var tredje månad för att diskutera dess behov. 
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”På så sätt kommer vi i gruppen närmare varandra och alla får tala om vad de behöver och 

hur de jobbar, vi ska ju jobba så lika som möjligt och alla får då chans att berätta sin åsikt 

om hur vården ska utföras. Vi arbetar fram ett sätt så att vi arbetar som ett team”. 

 

På detta sätt får personalen större inflytande i sin arbetssituation och man behandlar varandra 

med respekt. Wolvén (2000) menar att självstyrande grupper där man behandlar varandra med 

respekt, tillit och ser konsekvenserna av sitt handlande ofta ger högre effektivitet, större 

arbetstillfredsställelse och bättre kvalitet än andra arbetsmiljöer. När samtlig personal har 

kunskap om arbetsuppgifterna och ett gemensamt arbetssätt används går det lättare att arbeta. 

Detta kan vi koppla ihop med Karasek och Theorell (1990) resonemang att personalen känner 

mer arbetstillfredsställelse när arbetsgruppen är kompetent. “The most important components 

of job satisfaction for the care workers were the experiences of competence within the group 

and effectiveness in delegating work as a part of group process” (s. 231) 

 

Förändrad kontinuitet 
Införandet av nya rutiner vid resursfördelning har inneburit övergripande positiva 

konsekvenser för personalens arbetssituation, men även några negativa. Kvalitetsutvecklaren 

beskriver personalens farhågor innan rutinernas införande: ”Innan införandet av modellen 

Care Optimizer fanns farhågor från personalens sida att de skulle bli tvungna att flytta till 

någon annan del av kommunen om vårdbehovet skulle ändras, men den förflyttningen har inte 

blivit av”. Däremot har man fått fördela den fasta bemanningen mellan enhetschefens egna 

enheter. När behovet av extra bemanning uppstår tar man in vikarier från bemanningsenheten 

som är ett vitalt verktyg för att en flexibel resursfördelning ska fungera. Det som upplevs 

negativt med bemanningsenheten är att det är mycket olika människor som kommer i kontakt 

med vårdtagarna, vilket försämrar kontinuiteten enligt personalen. ”Det är negativt att det 

kommer mycket människor och olika människor. Dementa personer behöver ju ha den 

personal de vanligtvis har så att det blir mer kontinuitet”. Detta menar personalen är en 

konsekvens av bemanningsenhetens flexibla arbetsfördelning. 

 

Liveng (2011) skriver om vikten att skapa en relation med vårdtagare är av stor betydelse för 

att känna tillfredsställelse med sin yrkesroll. För att vårdtagaren ska känna trygghet är det 

viktigt att relationen mellan personal och vårdtagare är ömsesidigt god. Att relationen är 

speciellt viktig i vården med dementa människor är något både personal och ledning är 

överens om. De hade även en gemensam farhåga att kontinuiteten skulle minska i anslutning 

till modellens införande, vilket i sin tur skulle kunna förändra relationen mellan personalen 

och vårdtagare, men så blev inte fallet enligt ledningen. Kvalitetsutvecklaren berättar att: 

 

”Kontinuiteten för vårdtagarna känner man inte har blivit försämrat på det sättet utan man 

känner från personalens sida att kvaliteten ändå är bra. Det blir inte heller den stora 

förflyttningen men man har ändå varit utanför sin egen enhet och fått ett utbyte med andra på 

ett positivt sätt”. 

 

Enhetschefen beskrev relationen som mycket viktig och att för mycket intryck kan vara 

negativt för de dementa vårdtagarna. 

 

5.4 Vårdtyngdsmätning och resursfördelning, kommun 2. 
I kommun 2 undersöktes hur hemtjänsten fördelar resurser efter vårdbehovet. Som verktyg för 

resursfördelning används ett schemaplaneringssystem som heter LapsCare. Systemet används 

för att planera hur mycket personal som behövs utifrån vårdbehovet och vad de faktiska 
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insatserna som ska utföras hos vårdtagarna är och slutligen vad tidsåtgången är för de 

beviljade insatserna. Aktuell kommun använder även mätinstrumentet Mobipen för att mäta 

tidsåtgång och vårdbehov hos vårdtagare med beviljade insatser samt kvalitén i utförandet av 

dem. 

 

Områdeschefen beskriver hemtjänstens organisation i aktuell kommun som är fördelad på tre 

grupper. ”Två i centrala samhället och en grupp med arbetsområdet utanför samhället. Det 

är ca 20 personal i vardera grupp i samhällets centrum och 10 stycken personal i 

personalgruppen utanför samhället. Systemet har används inom verksamheten i ca ett år”. 

 

I detta tema beskrivs hur kommun 2 fördelar resurser efter aktuellt vårdbehov. 

 

Resursfördelning utifrån aktuellt vårdbehov 
När det gäller vilket vårdbehov vårdtagarna har utreds vårdbehovet av en särskild 

biståndshandläggare på socialförvaltningen som har myndighetsutövning som arbetsuppgift. 

Till enhetschefen kommer ett färdigt beslut från biståndshandläggarna som verksamheten 

sedan har i uppdrag att verkställa oavsett hur gällande arbetssituation eller ekonomi ser ut. 

Många kommuner använder sig av olika former av vårdtyngdmätningsmodeller som grund till 

att på ett kostnads- och personaleffektivt sätt planera de beviljade insatserna (Lindelöf & 

Rönnbäck, 2004). Områdeschefen beskriver processen som följande:  

 

”Vi får ju från biståndet vad vi ska utföra, det är dom som utför mätningen av vårdbehovet. 

Vi är ju verkställare och myndigheten fattar då beslut till den enskilde vad den har blivit 

beviljad för hjälp. Sedan kommer det till enhetschefen då som delar ut det här till de 

grupperna som den här brukaren tillhör. Det skickas samtidigt till de LapsCareplanerare. Vi 

använder ett planeringssystem för dagscheman, alltså schema för personalen för dagen som 

kallas LapsCare. Det går till så att dom sitter inte i grupperna utan för vårat område har vi 

en LapsCaregrupp som planerar för alla tre hemtjänstgrupperna. Det går till så att man ser 

till behovet och vilken/hur lång tid som behövs, vilken omfattning det är och vad är det för 

slags hjälp. Planerarna har också tillgång till personalens arbetsschema och utifrån det så 

planerar man ihop dagen.” 

 

I systemet LapsCare får planerarna en bild av hur mycket personal som behövs för att täcka 

aktuellt vårdbehov. Områdeschefen beskriver arbetssättet som följande: 

 

”Ja! Där ser man då vilket behov av personal du har för att utföra dom här uppgifterna, så 

då har man skapat en schablontid. Det kan vara en schablontid för städ, omsorg på 

morgonen, kvällshjälp, ja vad det nu är, tillsyner och någonting sådant där”.  

 

Utifrån schablontiden beräknar man hur mycket personal man har och sedan görs ett schema 

utifrån det. Schemat görs dagen innan av LapsCareplanerarna och skickas därefter digitalt till 

hemtjänstgruppen där det skrivs ut till medarbetarna. När personalen kommer till arbetet på 

morgonen finns ett individuellt schema för det du ska utföra under dagen med till exempel 

tider, platser, vad ska du göra, lunch, när det är dubbelbemanning osv. All information 

personalen behöver för att utföra dagens arbete finns på schemat. Om vårdbehovet skulle 

ändras hos en vårdtagare med redan beviljade insatser justeras behovet kontra 

personalbehovet snabbt genom LapsCare.  Områdeschefen beskriver justeringen i följande 

citat:  
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”Då är det så här att personalen som är närmast brukaren ser oftast att det här tar lång tid, 

hon har blivit krassligare och det här tar lång tid på morgonen. Då signalerar man till den 

här LapsCareplaneraren att nu får ni ändra tiden här, och får vi reda på det som chefer så 

gör vi likadant. så det ligger online hela tiden. Det är träffsäkert. Om personalen däremot ser 

att vårdbehovet ändras signalerar de till enhetschefen som i sin tur tar kontakt med 

biståndet”. 

 

Ett komplement till LapsCare är mätinstrumentet Mobipen som handlar om kvalitén i det 

arbete hemtjänsten utför. Mobipen är ett digitalt verktyg som registrerar och säkerställer att de 

beviljade besöken utförs.  

 

”Personalen registrerar när de anländer till vårdtagaren och när de lämnar dem, men även 

vad personalen utför i det enskilda hemmet… …Dom här två systemen LapsCare och 

Mobipen är ihopkopplade på det viset att man kan också gå in i Mobipen och se att; jaha, här 

har vi en beräknad tid här i LapsCare alltså arbetsschemamässigt i 30 minuter men var och 

en som varit här har registrerat sig och det visar på 44 minuter. Så Mobipen är också ett 

redskap att få LapsCare bättre, exaktare, så det använder vi det också till.” 

 

För mer information om Mobipen hänvisas läsaren till Motala kommuns hemsida där en 

användningsmanual till Mobipen finns. www.motala.se 

 

5.5 Ledningens ansvar och styrning, kommun 2 
Inom detta tema beskrivs hur organisationen påverkas av förändringar samt hur kommunen 

arbetar för att upprätthålla en god kontinuitet. 

 

Organisatoriska förändringar 

Mobipen är ett kvalitetssäkringssystem som infördes för ca tre år sedan med syftet att 

underlätta arbetet för personalen samt för att säkerställa kvalitén i verkställandet av insatserna. 

Efter ca ett års användning såg man behovet av en vidareutveckling. Man införde 

planeringssystemet LapsCare vilket öppnade möjligheten att fördela personal efter aktuell 

vårdtyngdsmätning. På detta sätt kan ledningen enkelt effektivisera verksamheten. 

Områdeschefen beskriver hur verksamheten effektiviserats tack vare detta nya sätt att fördela 

resurser:  

 

”För att effektivt täcka behovet införde vi en personalrotation. Har jag brist på personal en 

viss tid under arbetsdagen på ett ställe och övertalighet på ett annat ställe flyttar jag personal 

tillfälligt mellan grupperna, exempelvis för att planera in dubbelbemanningar. Man blir 

mycket mer effektiv med det här sättet att fördela resurser”. 

 

Andersson (1992) beskriver vårdtyngdsmätningens fördelar som följande: ”Den väsentligaste 

fördelen med att använda vårdtyngdsmätning är att man kan tillgodose patienternas 

vårdbehov genom tilldelning av de mest adekvata personalresurserna och att kontrollera 

kostnaderna i sjukvårdssektorn”(s.31). Fördelarna som Andersson (1992) beskriver, uttrycker 

områdeschefen på ett liknande sätt. Han menar att vårdtagarnas vårdbehov täcks på ett 

kvalitetsäkert sätt och att personalen får en rättvis tid till att genomföra deras uppgifter då en 

stor arbetsbörda tagits från deras axlar. 

 

”Jag är uteslutande positiv därför att vi har lyft ifrån arbetsgruppen en arbetssyssla gällande 

planering. Det gick hemskt mycket tid åt planeringen och det vart inte alltid bra. Ibland 

glömde man bort saker och det gör inte en dator. Ibland så tog personalen i mycket tid och 

http://www.motala.se/
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ibland tog man för lite tid och det går ut över brukaren som inte får den tiden som den är 

berättigad till. Jag ser positivt på LapsCare tillsammans med Mobipen”.  

 

Områdeschefen förklarar även att de har infört en bemanningsenhet för att underlätta och 

effektivisera personalfördelningen. Tidigare hade personalen själva hand om denna uppgift, 

men i och med införandet av bemanningsenheten har ännu en arbetsbörda tagits från 

personalens axlar.  

 

”Då har vi en bemanningsenhet dit vikarierna anmäler sig… … den här bemanningsenheten 

jobbar nära LapsCareplanerarna vilket innebär att om det finns behov av extra personal 

försöker LapsCareplanerarna trycka ihop personalens scheman och bara boka vikarier för 

exempelvis 3 timmar istället för en hel dag… … tidigare var det personalsamordnare som 

hade hand om vikariehanteringen, de hade en lista med en massa namn och ringde som tokar. 

Det var stressande både för personalen och för vikarierna”. 

 

Områdeschefen menar även att tack vare LapsCare så har processen från 

biståndshandläggarens beslutsfattande om insatser till verkställarens utövande effektiviserats. 

Då personalen slipper sköta planeringen går processen snabbare och smidigare vilket medför 

att personalen fortare kan komma igång med arbetet.  

 

Enligt statistiska centralbyrån (2012) har kostnaderna för att bedriva äldreomsorg ökat med 

3.1 miljarder kronor från år 2010 till 2011. Detta kan bero på att trycket på äldreomsorgen blir 

allt större på grund av att andelen äldre vårdtagare med komplexa ärenden blir allt mer 

förekommande (Ahnlund, 2008). Utökningen av komplexa ärenden är ett fenomen som 

författarna ser i denna kommun. Områdeschefen beskriver att antal ärenden där 

dubbelbemanning krävs blivit allt vanligare, vilket kräver ökade resurser i form av tid, 

ekonomi och personal. Med andra ord krävs en effektivisering av verksamheten.  

 

”Dubbelbemanning är något som faktiskt ju kräver en hel del både tid och resurser, och i 

stället för att ta in en vikarie från bemanningsenheten så försöker jag i första hand fördela 

personal mellan de två grupperna som ligger i centrala stan, det är vanligt att de ställer upp 

för varandra”. 

 

Ser man på verksamheten genom organisationsteorins glasögon kan konstateras att en 

utveckling är oundviklig. Inom det instrumentella synsättet beskrivs en organisation som ett 

verktyg för att uppnå de mål som anses vara viktiga i samhället och i omgivningen 

(Christensen, et al, 2004). Inom hemtjänsten i denna kommun kan man se detta synsätt som 

en strävan att uppfylla de krav som ställs på verksamheten för att bedriva en god vård och 

omsorg enligt hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen, riktlinjer från socialstyrelsen samt 

från media. När nya riktlinjer publiceras eller när omgivningen påvisar 

förbättringsmöjligheter genom exempelvis media, anpassas verksamheten för att bemöta de 

nya behoven, riktlinjerna eller kraven. Genom det nyinstitutionella perspektivet ser vi hur en 

kommunens hemtjänst utvecklas i symbios med omgivningen. Grape, et al, (2006) förklarar 

fälten eller organisationerna som sociala samanhang inom vilkas ramar organisationer skapar 

sin identitet. Ramarna anses vara föränderliga i samspel med omgivningen. Behovet av 

hemtjänst i denna kommun har förändrats och dess ärenden har blivit allt mer komplexa. 

Lednigen utvecklar verksamheten för att möta de nya behoven och inför nya effektiva 

modeller och system som kräver en förändring i personalens arbetssätt. 
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Upprätthålla en god kontinuitet 
Författarna ställde en fråga om den här omfördelningen eller arbetsrotationen påverkar 

kvalitén på personalens arbetsinsats. Områdeschefen säger att omfördelningen av personal 

inte påverkar deras arbetsinsats eftersom de är inskolade på alla enheter och vet vilka 

arbetsinsatser som ska utföras hos aktuella vårdtagare. Områdeschefen menar att säkerheten 

och kvaliteten i utförandet av insatserna är bra, däremot finns det en risk att kontinuiteten 

påverkas för vårdtagarna. Han beskriver det som följande: 

 

”Det blir alltså mindre kontinuitet och det här är också någonting som systemet LapsCare tar 

hänsyn till. Där finns information om personalens kompetens, allergier, om man har körkort 

osv. Alla de här parametrarna finns i planeringssystemet. Det finns också gruppindelningar 

utav personalen för att göra kontinuiteten bättre”. 

 

Inom omvårdnadsteorin är kontinuitet och skapandet av en god relation ledande argument för 

att säkerställa en god vård och omsorg (Kirkevold, 2000). LapsCare och Mobipen är redskap 

som underlättar främjandet av en säker omvårdnad med vårdtagarens individuella behov i 

fokus. Dessa modeller passar bra in i Hendersons omvårdnadsteori (ibid) med tanke på att 

modellerna LapsCare och Mobipen tar hänsyn till när en vårdtagare tillfrisknar eller försämras 

och ändrar tiden till insats efter behovet. Vårdtagaren får då en omvårdnad som är individuellt 

utformad. 

 

5.6 Personalens arbetssituation, kommun 2 

Kategorierna som presenteras under detta tema behandlar hur införandet av en vårdbaserad 

resursfördelning kan leda till motstånd bland personalen. Temat behandlar även hur kraven på 

kompetens och flexibilitet påverkar personalens arbetssituation. 

 

Motstånd till förändring 

När Mobipen infördes i kommunen ställdes nya krav på personalens arbetssätt. När det nya 

sättet att arbeta började kännas bekvämt gjordes ännu en förändring och LapsCare infördes. 

Det är vanligt att det uppkommer ett motstånd från personalens sida när det gäller 

organisatoriska förändringar som påverkar deras arbetssituation. Jacobsen och Thorsvik 

(2008) beskriver en orsak till motstånd som går att applicera på personalen i denna 

hemtjänstgrupp, nämligen en fruktan inför det okända. Det innebär att när förändring sker 

inom en verksamhet går personalen från ett känt och säkert tillstånd som man vet något om 

till en osäker situation. Det är tryggare att hålla på med det man redan gör istället för att prova 

någonting nytt (ibid). Vid intervjun med områdeschefen beskriver han sin uppfattning om 

personalens motstånd till förändring som han fått genom medarbetarsamtal.  

 

”Det ses väl inte helt positivt ut från personalens sida, men det är ju olika. För många av dem 

finns ju en säkerhet i att göra det man kan… … de vill vara där man är van och man går i 

sina hjulspår”. 

 

Dock är denna typ av motstånd kortvarigt då förändringen så småningom blir en del av 

vardagen. Områdeschefen berättar att under ett nyligen genomfört medarbetarsamtal frågar 

han personalen hur deras arbetssituation ser ut idag. Personalen svarar:  

 

”Folk är mycket mer gladare nu, det är mycket lättare nu att gå till arbetet! Det är ju det här 

med LapsCare, det har ju blivit ordning, det är mycket enklare nu, man behöver inte längre 

tänka att undrar vilken kaos jag kommer till idag”. 
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Ytterligare orsaker till motstånd kan bero på en rädsla att mista kontakten med arbetskollegor 

vid organisatoriska förändringar. Områdeschefen förklarar att när personal ibland omfördelas 

finns en rädsla för att sociala band ska brytas och att det krävs extra arbete för att skapa nya 

relationer med den nya personalgruppen.  

 

I denna kommun har förändringar skett överlag smidigt. Områdeschefen berättar att han är lite 

förvånad över att han inte mötte mer motstånd från personalen. Det hade varit mycket 

skriverier i media om grannkommunerna som också har LapsCare berättar han. 

 

”Ja, jag måste säga så här jag är lite förvånad. När vi skulle införa det här systemet 

LapsCare, så var jag beredd på ett väldigt motstånd. Grannkommunerna här har haft det så 

att det har varit hemskt mycket skriverier och resonemang i press och TV… … man är inte 

helt fientlig därför att ser man att det är gagn för en själv och att det blir bättre arbetsmiljö, 

arbetsförhållanden, bättre planerat och enklare, och förstår samtidigt att det är gentemot 

brukarna. Då är man inte teknikfientlig. Jag var lite rädd från början, men jag är positivt 

överraskad att det gick åt andra hållet”. 

 

Kompetent och flexibel personal 

När vårdbehovet förändras uppkommer ibland behovet att omfördela personal. 

Områdeschefen kan med hjälp av aktuell kommuns sätt att resursfördela efter vårdbehov se att 

det finns ett större eller mindre behov av personal på något av hemtjänstområdena. De två 

hemtjänstgrupperna i centrala samhället har sina grupplokaler vägg i vägg och för några år 

sedan inleddes en arbetsrotation mellan de två grupperna för att personalen skulle få 

kännedom om varandras arbetsområden. Områdeschefen förklarar att en stor fördel med 

rotationen är att han kan låna personal mellan varandra vid kortare behov. 

 

”Har jag brist på personal en viss tid under arbetsdagen på ett ställe och övertalighet på ett 

annat ställe, alltså hos grannen. Då får dom gå över och utföra sysslorna där, man har också 

samarbete så att man kan planera in dubbelbemanningar. Man blir alltså effektivare med det 

här sättet att arbeta”. 

 

Det här nya arbetssättet med att resursfördela efter vårdbehov tillsammans med att arbeta med 

en bemanningsenhet medför ett krav på att personalen måste vara mer flexibel till 

förändringar i organisationen. Omvårdnadspersonal överlag tycker också att kompetens och 

flexibilitet är viktigt. I Szebehelys (2003) bok om hemtjänstarbetare i Norden visar resultatet 

av hennes enkätundersökning att omvårdnadspersonalen i norden har en samsyn om att 

hemtjänstarbete är ett kvalificerat och sammansatt yrke. Synen på en god omvårdare är att 

vara serviceinriktad och två återkommande egenskaper var att vara lyhörd och flexibel. Att 

vara flexibel är då inte bara en önskan från arbetsledningen utan även från personalen själva 

enligt Szebehelys (2003) undersökning. I aktuell kommun uttrycker områdeschefen att 

hemtjänstpersonalen uppvisar en egenskap av att vara lyhörd och flexibel:  

 

”Det här nya sättet att arbeta ställer ju vissa krav på att personalen behöver vara flexibel, det 

kan nog uppfattas både positivt och negativt. Samtidigt som dom behöver vara flexibla så får 

dom ju ett individanpassat utrymme att utföra beviljade insatser… … det görs ju ifrån 

vårdtagarnas behov”.   

 

Med krav på hög flexibilitet krävs även att personalen är kompetent. I aktuell kommun finns 

en strävan att all personal som arbetar inom hemtjänsten skall ha den kompetens som krävs 
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för att utföra en god vård och omsorg. Kommunen vill att samtlig personal skall vara utbildad 

till undersköterska. Områdeschefen uttrycker strävan som så att:  

 

”… du kommer inte att få en fast anställning om du inte är undersköterska. Det är vårt krav. 

Samtidigt uppmanar vi personalen till att utbilda sig till undersköterska, då erbjuder vi 

personalen en anställning så fort det blir en ledig plats”. 

 

Att omvårdnadspersonal är både kompetent och flexibel går även väl ihop med 

omvårdnadsteorin. Hendersons teori utgår mycket från hur individen själv upplever sina 

behov och hur dessa behov bäst kan tillgodoses. Omvårdnadspersonalens uppgift blir då att 

hjälpa vårdtagaren att uppnå det som denne själv upplever som hälsa, välbefinnande eller en 

fridfull död (Kirkevold, 2000). Martinsen menar att skapa en relation mellan personal och 

vårdtagare är mycket viktigt för att skapa en god omvårdnad. För att personalen ska veta vad 

som gagnar den som söker omsorg och för att kunna ta tillvara på dennes liv och intresse så 

krävs en professionell kompetens hos personalen (ibid). En bra relation mellan vårdtagare och 

omvårdnadspersonal gynnas av en stadig kontinuitet. Ledningen i aktuell kommun är 

medveten om att det finns en risk att kontinuiteten påverkas av ett flexibelt arbetssätt och att 

detta i sin tur kan påverka personalens arbetsmiljö. Områdeschefen försöker hitta en 

balansgång mellan god kontinuitet och en effektiv bemanning genom att vara lyhörd och ta 

till vara på personalens åsikter och önskemål. 

 

6. Slutsatser 
 

Genom analysen av empirin ser författarna kopplingar och svar till de frågeställningar som 

ställts. Frågeställningarna om hur vårdbehovet beräknas och hur resursfördelningen går till i 

vardera kommun är väl presenterat under aktuella teman. Kommunerna använder olika 

modeller för att mäta vårdbehov, CareOptimizer i kommun 1 riktat till särskilt boende och 

Mobipen tillsammans med biståndsbedömning i kommun 2 riktat till hemtjänst. Båda 

kommunerna använder resultatet av vårdtyngdsmätningar för att fördela resurser, som de 

själva beskriver har gett en effektivare bemanning. Som hjälp att avgöra personalbehov efter 

vårdtyngd använder kommunerna olika system. I kommun 1 används ett egenkomponerat 

system och i kommun 2 används LapsCare. Bemanningsenheten är verktyg båda kommunerna 

använder vid resursfördelning för att tillhandahålla en tillräcklig bemanning för att säkerställa 

en god vård och omsorg.  

 

Utifrån intervjumaterialet har det framkommit att arbetssättet med att resursfördela efter 

vårdbehov fungerar bra för aktuella kommuner. I kommun 1 har Care Optimizer lett till 

kompetensutveckling hos personalen och att vårdbehovet hos vårdtagaren på särskilt boende 

står i fokus när personalresurser och budget planeras var tredje månad. I kommun 2 har 

LapsCare och Mobipen ökat kvalitetsäkringen för vårdtagarna och hemtjänstpersonalens tid 

kan effektiviseras med hjälp av ett pålitligt schemaplaneringssystem. 

 

Genom aktuell litteratur och empiri ser författarna att organisatoriska förändringar inom 

äldreomsorgen är oundvikliga. I aktuella kommuner har omsorgspersonalen varit en del av 

förändringsprocessen vilket har underlättat arbetet. I empirin ser författarna att personalens 

arbetssituation påverkas vid förändringar i verksamheten, exempelvis vid införande av nya 

arbetssätt. Hur personalens arbetssituation påverkas presenteras i ett eget tema för varje 

kommun. Personalen var i början skeptiska till det nya arbetssättet i båda kommunerna, men 

när de inkluderades i förändringsarbetet och började se positiva konsekvenser blev personalen 

allt mer optimistisk. När omorganiseringar utförs är det viktigt att personalen inkluderas och 
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känner sig delaktiga. Även om ledningen oftast kan vänta sig ett visst motstånd till 

förändringar kan en delaktig personal minska risken för motstånd.  

 

En effektiv resursfördelning efter vårdbehov innebär övervägande positiva effekter gällande 

kvalitet och effektivitet. Författarna ser dock genom det empiriska materialet att risken för en 

minskad kontinuitet kan öka med en flexibel personal. Detta kan påverka relationen mellan 

vårdtagare och omsorgspersonal som är speciellt viktig vid demensvård.  

 

En bemanningsenhet är ett bra verktyg att använda vid behovsbaserad resursfördelning. Både 

kommun 1 och kommun 2 använder detta verktyg och konstaterar dess positiva användbarhet. 

Dock innebär det att ny personal ofta kommer i kontakt med vårdtagare vilket försämrar 

kontinuiteten. 

 

7. Diskussion 
 

Förförståelsen som beskrivs i studiens inledning är ganska stor angående hur äldreomsorgen 

fungerar praktiskt. En av studiens författare har erfarenhet av kommun 2:s införande av 

modellen LapsCare. Den andre författaren har en generell förförståelse om äldreomsorgens 

arbetsvillkor då han som undersköterska arbetat i sju år inom äldreomsorgens olika delar. För 

att inte låta förförståelsen påverka empirin delade vi upp intervjuarna mellan oss på ett sätt 

som förklaras i metodkapitlets tillvägagångssätt. Trots våra tidigare erfarenheter inom ämnet 

anser vi oss haft ett objektivt perspektiv vilket inte påverkat studiens resultat. 

 

När det gäller vår studies trovärdighet kommer vi att diskutera den kring begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering som är kriterier som kan användas 

för att mäta trovärdighet i kvalitativ forskning (Bryman, 2002). Båda författarna tycker att 

studien har en trovärdighet då vi har undersökt det vi avser att undersöka och fått svar på vårt 

syfte och våra frågeställningar. Tillförlitligheten motsvarar intern validitet i kvantitativ 

forskning. Tillförlitligheten är hög då vi följt de forskningsetiska regler som reglerar 

forskning men kunde ha varit högre om en respondentvalidering genomförts, vilket innebär att 

man återkopplar resultaten till intervjupersonerna. En respondentvalidering gjordes dock inte 

av intervjumaterialet på grund av tidsbrist. När det gäller överförbarheten (extern validitet) 

kan vi naturligtvis inte generalisera resultaten till andra kommuner som använder samma typ 

av modeller då denna studie är fokuserad på de enskilda kommunernas arbetssätt och 

förutsättningar. I aktuella kommuner kan vi ändå ge en tillförlitlig beskrivning om hur de 

fördelar resurser efter vårdbehovet och vad ledning och personal tycker om arbetssättet rent 

organisatoriskt. Om studiens resultat sett annorlunda ut om den gjordes igen vid ett annat 

tillfälle beror på om förutsättningarna i kommunen förändrats. Studiens pålitlighet har vi 

redovisat genom att ge en redogörelse för alla faser i forskningsprocessen i 

metodbeskrivningen. Dessutom har vår handledare funnits som bollplank och gjort en 

bedömning att tillvägagångssättet varit pålitligt. När det gäller konfirmeringen har vi trots vår 

förförstålse hållit oss objektiva till vad intervjupersonerna tillfört till materialet. 

 

Personalens syn utgår till stor del av den respons ledningen har fått av personalen genom 

medarbetarsamtal och praktiskt arbete i verksamheten. Studien bygger på få intervjupersoner 

överlag men genom att vi använt oss av nyckelpersoner har vi erhållit en djup kunskap om hur 

resursfördelningen utifrån vårdbehov fungerar i aktuella kommuner. Vi anser därför att vår 

studie har hög trovärdighet och kan ge utomstående läsare en god förståelse om hur 

kommunernas arbetssätt kring resursfördelning med vårdbehov i fokus fungerar. Nya 

följdfrågor och djupare förståelse kan alltid fås om studien skulle göras om med våra nya 
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insikter som uppkommit. Om en kvantitativ metod använts istället för en kvalitativ hade mer 

data kunnat samlas in. Men en stor del av det material vi erhållit har vi fått genom den 

kvalitativa metodens möjlighet till följdfrågor, vilket vi hade gått miste om vid en kvantitativ 

metod. 

 

I kunskapsöversikten beskriver vi bland annat att de offentliga medlen har minskat inom 

kommunernas äldreomsorg sedan 1990-talet. Den författare som arbetat ett längre tag som 

undersköterska inom äldreomsorgen har varit med om några effektiviseringar och 

förändringar i verksamheten som ibland förändrar arbetssituationen för personalen i det 

praktiska arbetet. Organisatoriska förändringar har ofta en negativ klang och höjer inte alltid 

arbetsmotivationen särskilt mycket, snarare tvärt om. Vid omorganiseringar och nya arbetssätt 

stöter ledningen ofta på motstånd från personalen, detta kan bekräftas både utifrån 

kunskapsöversikten och empirin. I undersökta kommuner fanns ett personalmotstånd vid 

implementeringen av de nya arbetssätten, men efter hand har personalen blivit mer positiv. I 

kommun 1 medverkade personalen i processen att införa arbetssättet, vilket vi upplever har 

minskat motståndet.  Däremot är det nödvändigt med förändringar i och med de ökade 

kostnaderna för kommunerna för att bedriva vård och omsorg samt samhällets kontinuerliga 

förändringsprocess. Omgivningens krav och behov förändras över tid och äldreomsorgens 

verksamhet måste anpassas för att täcka dessa krav och behov. Med organisationsteorin i 

åtanke ser vi organisatoriska förändringar som oundvikliga, men när dessa sker är det viktigt 

att personalen är delaktiga i processen. Som resultatet visar i empirin känner personalen mer 

arbetstillfredställelse och blir mer effektiva om de känner sig som en viktig del i 

verksamheten och får vara med i utvecklingen av den. Omvårdnadsteorin har precis som 

organisationsteorin hela tiden funnits i bakgrunden när vi analyserat vårt material eftersom 

den har en central roll i hur vårdtagare bör bemötas och respekteras. Den fakta som 

uppkommit kring vikten av kontinuitet för vårdtagarna samt för att skapa en professionell 

relation mellan dem och personal har en direkt koppling till omvårdnadsteori. Vi tror att ett 

dåligt fungerande resursfördelningssystem är en av grunderna till en sämre omvårdnad. Båda 

kommunerna vi undersökt anser vi har modeller med goda förutsättningar att tillhandahålla en 

god och säker vård. 

 

År 2014 börjar socialstyrelsen nya riktlinjer som reglerar demensvård på särskilda boenden att 

gälla. Den resursfördelning som används av kommun 1 anser vi redan nu är väl anpassad till 

socialstyrelsens riktlinjer om vad som krävs av kommunerna för att upprätthålla en god och 

säker omvårdnad av demenssjuka. Kommun 1 tycker vi redan har tagit i beaktning att en 

tillräcklig bemanning och en kompetent personal ska finnas både i grundbemanningen och när 

tillgänglig när extra behov uppstår. Vi tror dock att andra kommuner som inte använder en 

vårdbehovsbaserad resursfördelning kan få svårigheter att uppfylla socialstyrelsens nya 

riktlinjer. 

 

Båda kommunerna anser vi använder bra modeller och system för att mäta vårdbehov och 

fördela resurser. De har tänkt på att kvalitetssäkra äldreomsorgsverksamheten och strävar 

efter att förbättra både omvårdnaden för vårdtagaren och arbetsmiljön för personalen. I 

analysen kan utläsas att en effektiv fördelning av resurser efter aktuellt vårdbehov har många 

fördelar även för personalen. Omvårdnadspersonalen får en rättvis tid att genomföra sina 

arbetsuppgifter och slipper prioritera vilka som är viktigare än andra. Empirin visar att 

personalen får en högre arbetstillfredställelse och trivs bättre på arbetet. Omsorgen får en 

högre kvalitet men generellt sett i kommunerna finns en risk att kontinuiteten påverkas av en 

effektivare resursfördelning där personalen är mer rörlig mellan olika enheter. Vi håller med 

om resonemanget att en verksamhet med mycket personal skapar en försämrad kontinuitet för 
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vårdtagarna. I kommun 1 där verksamheten riktar sig till dementa personer kan detta få en 

negativ effekt om kontinuiteten blir allt försämrad, vilket den för tillfället inte är. Dementa 

personer är i större utsträckning beroende av en god och kontinuerlig relation med 

omvårdnadspersonalen än andra grupper inom äldreomsorgen. Hemtjänsten är en verksamhet 

där vårdtagarna möter många nya ansikten, vilket självklart påverkar kontinuiteten och 

skapandet av relationer. I kommun 2 har man uppmärksammat de brister som uppkommer 

med varierande personal och arbetar kontinuerligt med detta. Modellen LapsCare ser 

kontinuitetens problem och fördelar personal och arbetsuppgifter på ett sätt gynnar 

kontinuiteten. Man strävar efter att använda ordinarie personal vid korta frånvarotillfällen i 

stället för att ta in vikarier. Detta kan dock öka arbetsbelastningen för den ordinarie 

personalen. 

 

Ursprunget av vårdtyngdmätningsmodellen Care Optimizer och mätverktyget Time in Care 

(TiC) är väl förankrat i empiri och erfarenheter av vilka behoven är hos vårdtagare i 

äldreomsorgen. Att ge den omvårdnadspersonal som arbetar med vårdtagarna en viktig roll i 

behovsmätningen tycker vi styrker den professionella kunskap som finns på det särskilda 

boendet. Ett plus är även att kommun 1 har utbildat speciella Time in Care (TiC) ombud som 

agerar som bollplank och expertis på boendet. Det vi tycker är en styrka i denna modell är att 

den involverar många yrkesgrupper i processen. Hela vägen från undersköterska, 

sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och upp till ledningen. Vårdbedömningen görs 

initialt av omvårdnadspersonalen var tredje månad, för att sedan kompletteras av 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. För att genomföra en bedömning om 

vårdtagarens individuella hälsotillstånd och behov av omsorg krävs kompetens inom olika 

områden. Modellen löser detta genom en bedömningsprocess som innefattar flera olika led 

med specialkompetens. Vi reflekterar dock över huruvida biståndshandläggarens roll går 

förlorad. När vårdtagaren blir aktuell för demensvården är det biståndshandläggaren som gör 

bedömningen. Vi ser det som fördelaktigt om handläggaren även är med vid uppföljningen 

var tredje månad för att delge sin kompetens, på liknande sätt som det går till inom 

hemtjänsten. 

 

Båda kommunerna berättar att de endast anställer utbildade undersköterskor till fasta tjänster. 

Detta är något vi anser vara nödvändigt då äldreomsorgens arbetsuppgifter blir mer komplexa. 

Omvårdnadsteorierna utgår från vård och omsorg genom en professionell aspekt där 

vårdtagarna ska respekteras utifrån deras person och att en relation skapas där personalen 

förstår och känner in vårdtagarens individuella behov. I dessa två kommuner är kravet på 

kompetens inget problem då kommunerna är relativt stora, men vi tror att i mindre kommuner 

kommer det minskade intresset för omvårdnadsprogrammet och vårdyrket medföra 

svårigheter vid rekrytering av kompetent personal. 

 

Inom aktuella kommuner användes bemanningsenheter för att täcka det kortsiktiga 

vikariebehovet. Vi tycker att det är bra att bemanningsenheter underlättar att täcka tillfälliga 

personalbrister. Däremot tror vi att det kan skapa en sämre arbetsmiljö för personalen som 

ingår i bemanningsenheten om de inte uttryckligen önskar att arbeta under mycket flexibla 

former. I kommun 2 anser vi att arbetssättet med bemanningsenheten fungerar bra, rent 

personaleffektivt. De använder sig av ordinarie personal i största mån vid kortare behov som 

till exempel vid korttidssjukdom eller dubbelbemanningar. Den erfarna ordinarie personalen  

nyttjas på ett effektivt sätt och kontinuiteten beaktas gentemot vårdtagaren. 

 

Som en övergripande slutsats ser vi att framtidens äldreomsorg mer och mer riktas in på 

vårdtagarens individuella behov, vilket ställer högre krav på kommunens organisation och 
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även på personalens flexibilitet och kompetens. Detta kopplar vi till att omgivningen ändras i 

form av riktlinjer och samhälleliga förväntningar som äldreomsorgens organisation måste 

anpassas till, enligt organisationsteorin. Överlag anser vi att de undersökta kommunerna har 

effektiva arbetssätt för att bemanna personal efter aktuellt vårdbehov. Verktygen som används 

är högst användbara för att bedriva en kvalitetsäker vård och omsorg utifrån vårdtagarens 

individuella behov och önskemål.  

 

Slutligen ges några förslag till vidare forskning. Vi har under studiens gång uppmärksammat 

personalens arbetssituation i förhållande till en behovsinriktad resursfördelning och resultatet 

är övervägande positivt. Vidare forskning kring detta arbetssätt skulle kunna underlätta 

arbetet för andra kommuner att effektivisera verksamheten samtidigt som kvalitén stärks. Det 

skulle även vara intressant att jämföra flera kommuner som använder samma 

vårdtyngdmätningsmodell och liknande resursfördelningssystem mellan varandra. Därmed 

skulle arbetssättet utvecklas och de få negativa konsekvenser skulle kunna elimineras. 

Ytterligare en intressant aspekt är huruvida personalens arbetsförhållanden skiljer sig mellan 

kommuner med effektiv resursfördelning efter vårdbehov och kommuner med fast 

personalstyrka där rutin är centralt. Detta skulle kunna utveckla äldreomsorgen i samråd med 

gällande regler och riktlinjer. 
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9. Bilagor 
 

9.1. Bilaga 1 

 

Intervjufrågor Områdeschef/enhetschef  

Ansvarsområde 

Vilket är ditt ansvarsområde? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

Hur många anställda har du ansvar över? 

Hur ser distrikten ut? 

 

Vårdmätning/Personalfördelning 

Hur beräknar ni vårdbehovet hos era vårdtagare/modell? 

Hur beräknar ni tillräcklig bemanning? 

Hur länge har ni använt er av modellen? 

Berätta hur vårdbehovsmätningen går till? 

Vad tycker du om modellen? 

- Fördelar 

- Nackdelar 

- Enkelt/svårt 

- Tidsåtgång 

Vad tror du personalen tycker om modellen? 

- Fördelar 

- Nackdelar 

- Enkelt/svårt 

- Tidsåtgång 

-  

Uppkommer det ibland behov av att omfördela personal om vårdbehovet förändras på någon 

enhet? 

När behov uppkommer om att omfördela personal hur går det praktiskt till? 

- Systematiskt 

- Frivilligt 

Hur tänker arbetsgruppen om förflyttning? 

- Ålder 

- Kön 

- Utbildning 

- Tjänstgöringsgrad/år i kommunen, sociala förhållanden 

 

Hur länge är de på annan arbetsplats? 

- Har de en ordinarie arbetsplats att gå tillbaka till? 

Hur märker ni att det påverkar personalens inställning? 

- Arbetsgruppen 

- Relationen personal – ledning 

 

Påverkas inställningen/arbetsmiljön för ledningen med denna modell? 

Hur påverkas dina arbetsuppgifter av modellen? 



39 
 

Hur ser vikariesituationen ut? 

- Långsiktigt vikariat 

- Kortsiktigt vikariat 

- När tar ni in vikarier för längre tid istället för att omfördela ordinarie 

personal? 

- Hur ser fördelningen ut mellan ordinarie personal och vikarier? 

- Hur såg vikariesituationen ut innan ni införde systemet? 

Hur har modellen fungerat ekonomiskt? 

- Sjukfrånvaro? 

- Vikarier? 

- Annat? 

Påverkar omfördelningen kvalitén på personalens arbetsinsats? 

- Motivation 

- Psykiskt välmående/stress 

 

Intervjufrågor personal  

Kön, Ålder, utbildning? 

På vilken enhet arbetar du? 

Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

Hur länge har du arbetat inom vården? 

- Hur länge på aktuell enhet/modell 

Berätta hur vårdbehovsmätningen går till? 

Vad tycker du om modellen? 

- Fördelar 

- Nackdelar 

- Enkelt/svårt 

- Tidsåtgång 

Vad tror du att arbetsledningen tycker om modellen? 

- Fördelar 

- Nackdelar 

- Enkelt/svårt 

- Tidsåtgång 

När behov uppkommer om att omfördela personal hur går det praktiskt till? 

- Systematiskt 

- Frivilligt 

Kan du tänka dig att byta arbetsplats om behovet finns? 

- Vad får dig att ställa upp och förflyttas? 

- Vad får dig att inte vilja ställa upp att förflyttas? 

Hur är skillnaden mellan vilka som är positiva och negativa i frågan om förflyttning? 

- Ålder 

- Utbildning 

- Erfarenhet 

- Kön 

Hur länge är ni på annan arbetsplats? 
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- Har ni en ordinarie arbetsplats att gå tillbaka till? 

Beskriv inställningen hos arbetskollegorna i en flexibel arbetsgrupp. 

- Arbetsmiljöfrågor/Trivsel 

Hur ser vikariesituationen ut? 

- När tar ni in vikarier för längre tid istället för att omfördela ordinarie 

personal? 

Påverkar omfördelningen kvalitén på personalens arbetsinsats? 

- Motivation 

- Psykiskt välmående/stress 

Hur ser flexibiliteten ut nu jämfört med tidigare system? 

- Hur har det påverkat personalen? 

 

Ekonomiansvarig 

Vilken vårdmätningsmodell använder ni er av? 

- Justeringar för er kommun. 

Hur går vårdmätningen till? 

- Vilka faktorer ingår i ”pris per årsarbetare”. 

Hur hänger resursfördelningen ihop med vårdtyngdsmätningen? 

Hur fungerade mätningen och resursfördelningen innan införandet av denna modell. 

Varför just denna modell? 

Används någon bemanningsenhet? 

- Om inte, hur fördelas vikarier? 

Hur bemannas boendena? 

Vad har blivit bättre respektive sämre med modellens införande? 

- Hur tror du personalen upplever modellen? 

 

Kvalitetsutvecklare 

Hur går vårdmätningen till?   

Vad upplever du vara de största skillnaderna nu jämfört med innan införandet av modellen. 

Hur tror du personalen upplever modellen? 

Beskriv användningen av bemanningsenheten. 

 

 

 

 


