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ABSTRACT 
An ageing population calls for enlarged needs of care and treatments that is followed by 
an increased demand on social and medical care. Present organization and structure are 
not adjusted to these new requirements. Due to this fact, necessary alterations ought to 
be made between and within the different institutional and non-institutional care actors. 
This work should be settled locally. In this study, the aim was to describe “health care 
nearby” as being a new standard of care as well as investigate its significance in the co-
operation and collaboration between different care actors. A qualitative approach was 
chosen. Semi-structured interviews were performed with 14 key informants, 
representing different health- and care actors and politicians. The interviews were 
analysed according to content analysis, resulting in six main categories. 
 
The “health care nearby” is one manner of new thinking when it comes to care of the 
individual. It brings more focus on the individual and his/her needs of continuity and 
safety. The groups of individuals, whom in the first place will be influenced by the 
“health care nearby”, are those who suffer from frequent caring needs, old people with 
several diagnoses, children, young persons with function disorders and people with 
chronic diseases. Successful elements for the “health care nearby” are concordance and 
loose organizational limits between different care actors. In this respect, the means are 
plainness as regards aim, distribution of resources, mutual activity projects and an 
obvious mission describing all parts of activity. 
 
Keywords: content analysis, old people, organizational change, security, standard of 
care 
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INLEDNING 
 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS, 1982:763) skall alla människor ha rätt till 

lika vård på lika villkor. Äldre vårdtagare, är en grupp i samhället som ofta har flera 

sjukdomar och/eller sviktande funktioner och de tillhör inte någon grupp som har för 

vana att hävda sin rätt. Äldre drabbas ofta av akut sjukdom vilket kan medföra att de 

mister sin förmåga att klara sig själv. Efter en tids sjukdom som medfört akut 

inläggning på sjukhus, kan situationen bli ohållbar om vårdtagaren inte har en anhörig 

som kan ta vårdansvaret (Gurner & Thorslund, 2003). Det är inte ovanligt att äldre 

vårdtagare hamnar mellan olika huvudmän i vårdorganisationen eller slussas mellan 

olika instanser (Regeringens proposition, 1999/2000:149). De personer som inte redan 

har bistånd i form av hemtjänst/hemsjukvård, riskerar att bli ”hängande mellan 

stolarna”. 

 

Som ett resultat av Ädelreformen har Sverige en välutvecklad hemtjänst vilken är unik 

för Europa. Efter Ädelreformens införande 1992 har vårdtiderna inom sluten hälso- och 

sjukvård blivit kortare. Detta ställer större krav på kommun och primärvård att ta över 

vårdansvaret för en person efter utskrivning från sjukhus. Ädelreformens mål är god 

samverkan mellan alla inblandade parter när personen byter vårdgivare (Thorslund, 

1997; Slonawski, 2005). I Sigtuna studien visar Gurner, Österman och Fastbom (2004) 

att vårdtagaren söker sig till akutmottagningen på sitt sjukhus istället för att ta kontakt 

med sin vårdcentral. Därmed prioriterar vårdtagaren sig själv till fel vårdinstans. 

 

För att skapa nya och bättre förutsättningar för kommunala och landstingskommunala 

verksamheter att samarbeta och samverka har en ny samlande beteckning för ett nytt 

tänkande, närsjukvård, presenterats som en möjlighet. Närsjukvård är tänkt att fungera 

som en lokal vårdorganisation där olika vårdaktörer samverkar. Vad kan närsjukvård 

komma att innebära för vårdtagaren och vad kan samarbete och samverkan mellan de 

olika vårdaktörerna, inom ramen för närsjukvård, leda till? 
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BAKGRUND 
 

Lägesbeskrivning 
 

Sverige är ett av de länder i världen som har bland de högsta medellivslängderna 

(Regeringens proposition, 1999/2000:149). I Sverige finns idag ca 1,5 miljoner 

människor som är 65 år och äldre. Av dessa beräknas hälften förr eller senare behöva 

flytta in på något särskilt boende och mellan 90-95% kommer att ha åtnjutit kommunal 

vård och omsorg innan de dör (Sundström, 2006). Personer som vårdats tre eller fler 

gånger inom sluten sjukhusvård under en tolvmånadersperiod och som haft diagnoser 

från tre eller fler olika sjukdomsgrupper definieras som multisjuka äldre (Gurner & 

Thorslund, 2003). I Stockholms län rör det sig om ca 5000 personer. Även begreppet 

”multisviktande äldre” förekommer. Till denna grupp räknas äldre personer med flera 

sjukdomsdiagnoser eller med någon komplicerad sjukdom. Problemen kan yttra sig som 

nedsatt ork och rörlighet, behov av rehabilitering och funktionsuppehållande insatser 

livet ut, en bräcklig livssituation som snabbt kan förändras eller behov av kontinuerlig 

tillsyn. I Stockholm finns det ca 25 000 personer som räknas till denna kategori. Av 

dessa återfinns 10% i gruppen mellan 75-80 år och 25% återfinns i gruppen av personer 

över 80 år (Gurner & Thorslund, 2003). Framtiden kommer att innebära stora 

utmaningar för hälso- och sjukvården dels för att andelen äldre fortsätter att öka, dels 

för att andelen personer i arbetsför ålder kommer att minska. Prognoser tyder på att 

gruppen personer som är 65 år och äldre kommer att vara mer eller mindre oförändrad 

under perioden 2010 – 2020 men ökar kraftigt runt 2020 (Thorslund, 2002). I en medel-

stor kommun i Västra Götaland utgjorde antalet personer äldre än 65 år 20% av 

befolkningen år 2005. Beräkningar från Statistiska Centralbyrån (2005) visar att antalet 

personer äldre än 65 år kommer att öka till ca 27% av befolkningen fram till år 2030. 

 

Ädelreformen 
 

Sverige har de senaste decennierna genomfört många förändringar både avseende lagar 

och förordningar. De lagar som företrädesvis har legat till grund för Ädelreformen 
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likväl som för andra modeller och målformuleringar är Socialtjänstlagen (SoL) samt 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). SoL skall vara vägledande för den verksamhet 

kommunerna bedriver och har som övergripande mål att ”samhällets socialtjänst skall 

på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala 

trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet” (SFS, 2001:453). 

Enligt HSL är målet att ge ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen” och ”vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och 

sjukvård skall ges företräde till vården” (SFS, 1982:763). 

 

Ädelreformen (Regeringens proposition, 1990/91:14) genomfördes 1992 och var en 

följd av överbelagda medicinavdelningar och långvård. Reformen kom till genom 

lagstiftning som innebar att landets primärkommuner fick i uppgift att integrera hälso- 

och sjukvård med socialtjänst (Carlström, 2005). Med Ädelreformen övergavs 

institutionstänkandet och särskilda boendeformer för äldre blev ett nytt begrepp. 

Kommunerna övertog ansvaret för den hälso- och sjukvård som krävde insatser av 

sjuksköterskor. Landstingen har kvar ansvaret för läkarinsatser. I ett inledningsskede låg 

ansvaret för hemsjukvård kvar hos landstingen. Efter överenskommelse med landstinget 

och med regeringens medgivande fick kommunerna befogenhet att ta över ansvaret för 

hemsjukvården vilket har gjorts i cirka hälften av landets 249 kommuner 

(Äldrevårdsutredningen, 2004; Carlström, 2005). Från och med 1 januari 2007 föreslår 

regeringen att alla kommuner skall ta över ansvaret för hemsjukvården av äldre 

(Regeringens proposition, 2005/06:115). Med Ädelreformen infördes ett kommunalt 

betalningsansvar för personer som var medicinskt färdigbehandlade vid landstingets 

vårdinrättningar (Regeringens proposition, 1999/2000:149). I samband med Ädel-

reformen fick kommunerna ett betydligt större ansvar att vårda vårdtagare med stor 

vårdtyngd i hemmen. Organisationerna som skulle genomföra denna reform förändrades 

och de förändras ständigt, vilket emellertid inte alltid bidrar till vårdtagarens bästa 

(Michaeli, 2004). 
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Vårdnivå 
 

Det finns flera aktörer som levererar vård inom ramen för svensk sjukvårdslagstiftning. 

De största vårdaktörerna är primärvården, länssjukvården och kommunerna. För de 

områden i Sverige som har bildat regioner finns regionvård i stället för länssjukvård. 

Utöver dessa finns ett antal privata vårdaktörer av olika kategorier. 

 

Landstingskommunal organisation 
 

Den landstingskommunala organisationen omfattar primärvård och länssjukvård. 

Begreppet primärvård betecknar inte en specifik organisationsform utan en vårdnivå; 

”den nivå som skall kunna tillgodose befolkningens behov av grundläggande hälso- och 

sjukvård” (Regeringens proposition, 1999/2000:149 s. 61). Primärvården utgör basen 

för hälso- och sjukvården och ska svara för befolkningens behov av förebyggande 

insatser, medicinsk behandling, omvårdnad och rehabilitering. Primärvården är 

vårdtagarens vägvisare i vården och skall möta befolkningens behov samt stärka 

vårdtagarens ställning. En väl fungerande vårdkedja, det vill säga vårdtagarens 

kontakter med olika vårdgivare, skapar förutsättningar för god tillgänglighet genom att 

behov tillfredsställs i rätt tid och på rätt plats (Ernstson, 2005; Närsjukvårdsgruppen, 

2005). I de kommuner som tagit över ansvaret för hemsjukvård inkluderas den sjukvård 

i primärvården som bedrivs i särskilt boende eller ordinärt boende, det vill säga i 

vårdtagarens eget hem.  

 
I länssjukvården ingår specialistvård på sjukhus samt sluten sjukhusvård, inklusive 

mottagningsverksamhet på samtliga kliniker, ambulansverksamhet, röntgen samt labo-

ratorium och blodcentral. I Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi görs en upp-

delning av sjukhusvården mellan akutsjukhus, specialistsjukhus och regionsjukhus 

(Calltorp m.fl., 2004). Detta innebär att specialistkunskaperna inom de olika 

kompetensområdena kan fokuseras och fördjupas på varje sjukhusenhet (Carlström, 

2005). 
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Primärkommunal organisation 
 

Kommunernas övertagande av hemsjukvården innebär att gränsen mellan huvudmännen 

förskjutits. Mer verksamhet har flyttats över på kommunen, som tagit ansvaret för det 

som tidigare kallades sjukvård och som utfördes av primärvårdens distriktssköterskor. 

Som en konsekvens av detta har också delegering av sjukvårdande uppgifter till 

kommunens hemtjänstpersonal ökat (Michaeli, 2004). 

 

Samtliga kommuner i Västra Götalandsregionen har tagit över ansvaret för hem-

sjukvården. I en av dessa kommuner har omsorgsnämnden som verksamhetsinriktning 

att utifrån en helhetssyn ansvara för individuella insatser för vuxna över 21 år. 

Kommuninvånarna ska erbjudas grundläggande omvårdnad och säker hälso- och 

sjukvård. Förutsättningar ska skapas för människor att bo kvar i sitt ordinära boende. 

Kommunen har färre särskilda boendeplatser än liknande kommuner i andra delar av 

landet på grund av en sedan länge uttalad inriktning att i första hand satsa på stöd till 

individen i dennes ordinära boende. Stödet omfattar hemtjänst, hemsjukvård, 

dagverksamheter av olika slag, korttidsplatser, trygghetslarm, färdtjänst, anhörigstöd 

m.m. 

 

I nämnda kommun framgår av inriktningsmålen att kommunens personal ska samverka 

med andra vårdaktörer och organisationer i syfte att nå ökad samordning av resurserna. 

Den enskildes behov ska enligt SFS (2001:453) styra insatserna när det gäller 

personalens arbetstider, arbetsuppgifter, arbetsplats och fördelning av resurser. Med 

resurser avses, enligt Regeringens proposition (1990/91:14), resurser för rehabilitering, 

växelvård och avlastning. Då kommunerna utövar hemsjukvård tillämpas HSL (SFS, 

1982:763). Kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården kan bevilja hemsjukvård i 

samband med vårdplanering. I samband med övriga åtgärder som kommunen fullgör till 

kommuninvånarna tillämpas främst SoL (SFS, 2001:453). 

 

Tjänstemän med övergripande vård- och omsorgsansvar 
Kommunal vård- och omsorgsverksamhet inkluderar biståndshandläggare och medi-

cinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Dessa yrkesgrupper har en central roll för vård-
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tagarna. Biståndshandläggare är en relativt ny arbetsgrupp som började utbildas efter 

socialtjänstlagens tillkomst. De har ingen legitimation, såsom sjuksköterskan har. Hur 

ansvaret ska fördelas mellan olika vårdaktörer när en vårdtagare blir utskriven från 

sjukhusvård finns beskrivna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS, 

1996:32). Biståndsbedömning innebär att varje hjälpsökande ska få sina behov prövade 

och bedömda samt ge den hjälpsökande möjlighet att få rätt sorts stöd och hjälp 

(Michaeli, 2004). 

 

Biståndshandläggarna arbetar stödjande och beslutar om hjälp till bistånd inom 

kommunernas ekonomiska ramar (Gurner & Thorslund, 2003). Hjälpinsatserna till äldre 

är i många fall större än vad vårdtagaren själv önskar, men trots detta motsvarar 

utförandet/utformningen inte vårdtagarens önskan eller förväntningar (Gurner & 

Thorslund, 2003; Nordström & Dunér, 2003). Utmaningen ligger i att ge hjälp som står 

i relation till vårdtagarens egen behovsupplevelse. Det kräver goda kunskaper om den 

egna vårdverksamheten och om vilka andra vårdaktörer som finns och vad dessa har att 

erbjuda i form av resurser, kunskaper och ansvar (Carlström, 2005). 

 

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för vårdtagarnas säkerhet och 

vårdkvaliteten inom kommunens vård och omsorg. Ansvaret innefattar utvecklade 

rutiner som kvalitetssäkrar hantering av bl.a. medicinteknisk apparatur och läkemedel, 

men de har även ansvar för all personal som arbetar enligt HSL. Eventuella avvikelser 

och anmälningar som visar på brister i patientsäkerheten är också MAS ansvar (SFS, 

1982:763; SOSFS, 1997:10). 

 

Närsjukvård 
 

För att förbättra vårdens tillgänglighet och kvalitet för äldre vårdtagare har regeringen 

antagit en nationell handlingsplan med åtgärder för att utveckla hälso- och sjukvårdens 

grundläggande struktur och inriktning (Regeringens proposition, 1999/2000:149). Syftet 

med handlingsplanen är att skapa bättre förutsättningar för primärvården, kommunernas 

hemsjukvård och den specialiserade sjukvården vid och utanför sjukhus att samverka. 

Detta kan ses som utgångspunkt för närsjukvård, som kan bli en bassjukvårdsaktör och 
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utgöras av en vårdcentral eller ett primärvårdsdistrikt, vilken innefattar mer än 

vårdcentraler. Närsjukvården förväntas betjäna en avgränsad del av befolkningen, för 

vilka de har ett vårdansvar (Socialstyrelsen, 2001). 

 

Stockholms läns landsting definierar närsjukvård som ett samlingsbegrepp för vård som 

erbjuds vårdtagaren nära hemmet (Rom, 2006). I de flesta fall utgör primärvården basen 

för närsjukvården. Vården skall vara nära i både tid och rum för att bidra till att skapa 

trygghet för vårdtagaren. Den enskildes behov är avgörande för hur närsjukvårdens 

insatser skall ges. Det krävs en tydlig struktur för samarbetet mellan de olika vård-

aktörerna så att sjukvårdssystemet utgör en helhet för befolkningen. I framtidens 

närsjukvård ingår fyra olika begrepp: vårdguide, vårdcentraler, närsjukvårdscentra och 

närakuter (Rom, 2006). 

 

I Västra Götalandsregionen beskrivs närsjukvård som den sjukvård där framförallt 

personer som drabbas av ett akut sjukdomsfall ska kunna tas omhand av vårdare som 

finns i den redan befintliga vårdkedjan. Detta innebär att personen under dagtid ska 

kunna få vård av någon han eller hon redan känner. Därmed höjs vårdkvaliteten och 

kontinuiteten förbättras. En gemensam värdegrund skapar trygghet för befolkningen och 

ledorden är kontinuitet och helhetssyn. För att detta skall kunna förverkligas krävs korta 

beslutsvägar och god tillgänglighet. Genom att bygga nätverk mellan primärvård, 

sjukhus och den kommunala hemsjukvården, skall den nära vården tillförsäkras till-

räcklig kompetens. Vården ska inte störas av organisatoriska gränser (Calltorp m.fl., 

2004; Ernstson, 2005). Carlström (2005) har uppmärksammat dessa tankegångar och 

han skriver ”processtänkande där målet är att göra individens vandring mellan olika 

utövare av vårdverksamheter smidig har rönt uppmärksamhet” (s. 29). Syftet med 

närsjukvård är också att skapa en tydlighet för vårdpersonal om deras roll i 

närsjukvården, att tydliggöra de olika vårdaktörernas roller och uppdrag, samt att 

utveckla förtroendefulla relationer i vårdarbetet. En förutsättning för långsiktighet i 

både ekonomi och vårdutbud är dialogen mellan de olika organisationerna (Calltorp 

m.fl., 2004; Ernstson, 2005). 
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Ett exempel på samverkan mellan olika vårdaktörer är de så kallade närsjukvårds-

projekten, som förekommer i hela Sverige. På vissa håll i landet, bland annat i 

Stockholm, finns närsjukvårdscentraler. I Västra Götalandsregionen har en närsjuk-

vårdsgrupp definierat närsjukvård som: 

 

”Närsjukvård är den vård som med geografisk närhet behandlar de 

vanligaste patient- och sjukdomsgrupperna och tillgodoser människors 

behov av en nära och frekvent relation med vården. Närsjukvården 

kännetecknas av helhetssyn, kontinuitet, samverkan och ett hälso-

främjande förhållningssätt.” (Närsjukvårdsgruppen Strömstad / 

Tanumsområdet, 2005 s.4). 

 

Problemområde 
 

Med en åldrande befolkning och ett allt större vårdbehov ökar kraven såväl på 

kommunal hjälp som på hälso- och sjukvården (Gurner & Thorslund, 2003; Michaeli, 

2004). När en vårdtagare söker kommunal hjälp inleds detta med en vårdplanering. Med 

utgångspunkt i vad som framkommit vid denna bedömer biståndshandläggaren 

vårdtagarens behov och beviljar insatser. Anledningen till vårdplaneringen styr antalet 

vårdaktörer som behöver involveras. Då olika vårdaktörer skall samarbeta tillstöter 

emellertid problem som grundar sig på att det är olika lagar som styr verksamheterna. 

Insatserna blir splittrade och det finns brister i samordningen. Det saknas bra 

helhetslösningar för vårdtagaren, som antingen ges för mycket eller för lite hjälp 

(Gurner & Thorslund, 2003; Michaeli, 2004). Vårdorganisationen och strukturen är inte 

anpassad efter de nya behoven i samhället. Det finns därför skäl att genomföra ett 

förändringsarbete mellan vårdaktörerna men också inom vårdaktörernas egna 

organisationer. Detta bör ske utifrån de lokala förutsättningar som finns och inom olika 

närsjukvårdsområden kommer sätten att arbeta att variera. 

 

Ytterligare ett problem är avsaknaden av god läkarmedverkan framförallt av geriatrisk 

läkarkompetens i hemsjukvården. Idag är primärvården organiserad med utgångspunkt i 
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mottagningsbesök, men behovet av hembesök av läkare är stort, varför samverkan och 

omprioriteringar krävs (Regeringens proposition, 1999/2000: 149; SOU, 2004:68). 

 

I en utvecklad närsjukvård kommer länssjukvården och primärvården tillsammans med 

kommunerna att ha ett områdesansvar för befolkningens behov av hälso- och sjukvård. 

Förutsättningen för ett lyckat resultat är dock att samverkan mellan olika vårdaktörer 

och vårdpersonal utvecklas så att trygghet, tillgänglighet och kontinuitet kan erbjudas 

vårdtagaren inom ramen för ett samlat resursutnyttjande och bibehållen eller utvecklad 

vårdkvalitet. 

 

SYFTE 
 

Syftet var att beskriva närsjukvård som ny vårdnivå samt vilken betydelse den får för 

samarbetet och samverkan mellan olika vårdaktörer. 

 

METOD 
 

Då närsjukvård är en ny idé som håller på att omsättas i praktisk handling finns ingen 

dokumenterad forskning om dess funktion. Däremot pågår arbete med att utforma 

lokala lösningar för hur närsjukvård skall kunna fungera. Av denna anledning valdes en 

kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som metod för arbetet. Den 

kvalitativa metoden tillåter den som undersöker att studera utvalda ämnen i djup och 

detalj. Detta sker enligt Malterud (1998) med hjälp av beskrivningar och tolkningar. 

Djupet och detaljerna i en kvalitativ studie kan, eftersom det är ett litet antal 

informanter, vara svårt att generalisera. Forskningsintervjun räknas till den 

professionella intervjun, som karaktäriseras av en metodologisk medvetenhet om 

frågeformer, fokusering på det aktiva samspelet mellan intervjuare och intervjuad och 

med en kritisk uppmärksamhet på det som sägs. Intervjun kan specificeras som ett 

samtal med struktur och syfte (Kvale, 1997). Studien genomfördes under de första 

månaderna av 2006 inom Västra Götalandsregionen. 
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Urval 
 

Företrädare för landstingskommunal- och primärkommunal organisation samt tjänste-

män inom Västra Götalandsregionen sågs som lämpliga informanter då de är nyckel-

personer i arbetet med att utforma närsjukvården. I den kvalitativa ansatsen väljs 

informanter med avsikt att nå en ökad förståelse och insikt via andra än statistiska 

kriterier i förekommande fall på grund av deras kunnighet på området (Backman, 1998; 

Nyberg, 2000). Av ovanstående företrädare kontaktades 15 stycken varav 11 stycken 

samtyckte till att medverka. Antalet informanter utökades, enligt ”snowball or chain 

sampling” (Patton, 1990 s. 176), med politiker. Fem politiker kontaktades varav tre 

samtyckte och deltog. Informanterna kom därmed att bli 14 till antalet. Tre av 

deltagarna var landstingskommunala tjänstemän i mellanchefsposition, sex var 

primärkommunala tjänstemän, varav två var chefer, tre var mellanchefer och en var 

handläggare. Slutligen deltog två regiontjänstemän och tre politiker. Politikerna valdes 

som politiska företrädare i hälso- och sjukvårdsnämnder samt i hälso- och 

sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen.  

 

Genomförande 
 

Arbetet startade med att en intervjuguide utformades, som täckte intervjuns fråge-

områden och som användes vid en provintervju. Efter provintervjun reviderades 

intervjuguiden och frågorna formulerades på ett öppnare sätt. Denna användes sedan 

genomgående i de övriga intervjuerna. Detta stämmer väl överens med de förberedelser 

inför intervjuer som Lantz (1993) beskriver. 

 

Områden som angavs i intervjuguiden berörde närsjukvård som ny vårdnivå och sam-

arbete och samverkan mellan vårdaktörerna. Övergripande frågeställningar var: 

 Vad står begreppet närsjukvård för? 

 Vilka grupper av vårdtagare berörs först och främst av närsjukvård? 

 Vilka organisatoriska förändringar kan det nya synsättet leda till? 

Alla intervjuer inleddes med frågan: ”Vad står begreppet närsjukvård för?”  
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Samtliga intervjuer har genomförts på respektive informants arbetsplats antingen på 

deras respektive tjänsterum eller i ett intilliggande mötesrum. Intervjutillfället inleddes 

med att informanterna delgavs en bakgrund och orienterades om ämnet och syftet med 

studien (Backman, 1998). I samtliga fall var vi två intervjuare, den ena intervjuade och 

den andra skötte bandspelare och observerade. Samtliga intervjuer bandinspelades för 

att viktig information inte skulle förbises och innehållet i intervjun kunde fokuseras. 

 

Varje informant intervjuades utifrån intervjuguidens öppna frågor för att informanten 

skulle kunna svara fritt (Nyberg, 2000). Uppföljningsfrågor ställdes som syftade till att 

få mer fullödiga svar. Detta kallas för probing och kan vara aktuellt i de fall 

bedömningen görs att den intervjuades svar på något sätt är oklara eller ofullständiga. 

Varje intervju transkriberades ordagrant av någon av intervjuarna i direkt anslutning till 

intervjun. Pauser markerades med punkter. Emotionella uttryck som skratt och suckar 

har skrivits ut som ord omgivna av parentestecken. Betoningar i intonationen har 

markerats med understrykningar (Kvale, 1997). De transkriberade intervjuerna har 

sedan legat till grund för analysen. De markerade emotionella uttrycken och 

betoningarna har underlättat i analysen att få fram det centrala och viktiga i intervjuerna. 

Då provintervjun bedömdes vara likvärdig med de övriga intervjuerna inkluderades den. 

Därmed kom antalet intervjuer att bli 14 (Starrin & Renck, 1996; Kvale, 1997). 

 

Analys 
 

Analysmetoden som användes var innehållsanalys, inspirerad av Downe-Wamboldt 

(1992) och Sveinsdóttir, Lundman och Norberg (1999) som använder fyra analyssteg; 

indelning av texten i meningsbärande enhet, kondenserad mening, underkategori och 

huvudkategori. Utöver dessa analyssteg beskriver Graneheim och Lundman (2004) ett 

steg av tolkad innebörd, vilket vi menade var viktigt i vår analys och användes.  

 

Analysen genomfördes stegvis enligt följande: 

1. Analysarbetet påbörjades med läsning av de transkriberade intervjuerna och det 

centrala i svaren togs fram utifrån studiens syfte. Dessa avsnitt av texten 

markerades med hjälp av färgpenna. För att få en känsla av helheten lästes 
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texterna igenom flera gånger, först av båda författarna var för sig och därefter av 

författarna tillsammans för att jämföra markeringarna. 

2. Nästa steg innebar att de markerade textavsnitten delades in i meningsbärande 

enheter. Dessa togs först fram av författarna var för sig och diskuterades sedan 

gemensamt tills samförstånd nåddes. 

3. De meningsbärande enheterna kondenserades. 

4. Innebörden i de kondenserade meningarna tolkades till korta påståenden. 

5. De kondenserade textenheterna lästes flera gånger och jämfördes mot varandra. 

Läsningen och reflexionen ledde till sex huvudkategorier. I en huvudkategori 

framkom två underkategorier. Innehållet grupperades därefter kring innebörder 

av närsjukvård respektive samarbete/samverkan mellan vårdaktörerna i enlighet 

med syftet. 

6. Slutligen lästes originaltexterna ytterligare en gång. Under- och huvudkate-

gorierna jämfördes mot intervjuerna och utvärderades i förhållande till dessa för 

att säkerställa att inte information förlorats eller förändrats under arbetets gång. 

Exempel på analysstegen visas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Exempel på analysstegen 

Meningsbärande enheter Kondenserad mening Tolkad innebörd Underkategori Huvud-
kategori 

Det bör stå för den vård 
som ges geografiskt nära, 
alltså i närmiljön eller i den 
närmiljön där man i övriga 
livet är verksam…där jag 
lever mitt sociala liv där är 
närsjukvårdsområdet där 
ska man få sina 
insatser…närsjukvård det är 
ju egentligen ett 
samlingsbegrepp av vissa 
grupper med stora 
kontinuerliga behov och 
viss närhet (7). 

Den vård som ges 
geografiskt nära, i 
närmiljön eller där man 
i övriga livet är 
verksam där ska man få 
sina insatser. 
Närsjukvård ett 
samlingsbegrepp av 
vissa grupper med stora 
kontinuerliga behov 
och viss närhet 

Närsjukvård ett 
samlingsbegrepp av 
de insatser som ges 
till grupper med stora 
kontinuerliga behov 
geografiskt nära i 
den närmiljö där man 
är verksam 

Geografiskt 
nära 

Närhet  
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Etiska aspekter 
 

Kontakt med informanterna togs per telefon. De informerades muntligt om studien och 

tillfrågades om sin medverkan, som betonades vara frivillig. Vid intervjutillfället 

informerades om att informanten hade rätt att avsluta intervjun när som helst. Enligt 

Ejlertsson (2003) är kravet om frivillighet nödvändigt. De bandinspelade intervjuerna 

har förvarats inlåsta. Konfidentialitet har säkerställts genom att informanternas namn 

eller befattning inte beskrivs. Samtliga citat som används i studien hänvisas till med 

siffror utifrån intervjuernas turordning. 

 

RESULTAT 
 

Resultatet presenteras i två delar utifrån syftet: närsjukvård som ny vårdnivå och dess 

betydelse för samarbete/samverkan mellan olika vårdaktörer. Bland samtliga 

informanter finns en samsyn kring närsjukvård som ny vårdnivå och om att 

samarbete/samverkan måste utvecklas. Skillnader ses i sättet att uttrycka sig om 

närsjukvård i ett framtidsperspektiv. Det går också att se skillnader beroende på 

informantens position och hur nära vårdtagaren de arbetar.  

 

Närsjukvård som ny vårdnivå beskrevs i huvudkategorierna närhet, rätt vårdnivå, 

helhetssyn/trygghet och vårdtagare med stort vårdbehov. Närsjukvårdens betydelse för 

samarbete/samverkan beskrevs med huvudkategorierna utveckling/kvalitet och 

ekonomi. De citat som valts belyser tydligast resultatet under respektive huvudkategori. 

 

Närsjukvård som ny vårdnivå 
 

Närhet 
 

Genomförandet av närsjukvård kommer att innebära en förändrad struktur av hälso- och 

sjukvården, vilket samtliga informanter anser. Den vård som en kommuninvånare har 
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behov av ofta skall ges nära individen och inom ett nära geografiskt område. Den ska 

kunna ges till individen antingen nära bostaden eller där denne är verksam och har sitt 

sociala liv. Däremot kan den vård som invånarna behöver ta del av någon enstaka gång i 

sitt liv, till exempel höftplastikoperation, komma att utföras på större specialistsjukhus. 

Tanken är att 80% av invånarnas vårdbehov skall tillgodoses inom närsjukvården. 

 

Den vård som patienten behöver ofta, skall ligga nära patienten och den vård som man 

behöver sällan kan ligga lite längre bort…(10). 

 

Rätt vårdnivå 
 

Närsjukvård ses inte som en ny vårdnivå utan mera som ett nytt sätt att se på vård och 

hur den skall utformas. Vad närsjukvård som vårdnivå kan komma att innebära beskrivs 

växlande från ”egenvårdsinformation” som individen kan ha hemma i bokhyllan, 

”sjukvårdsupplysning” och till ”samtliga vårdaktörers ansvar” inom bassjukvården. 

Denna så kallade bassjukvård kommer att utgöras av primärvården. Från primärvården 

kan vårdtagaren slussas vidare till rätt vårdnivå då det är viktigt att vårdtagarna hamnar 

rätt ifrån början. Värdet ligger i att kunna planera vården och ge ett bättre mottagande 

då vårdaktörerna var för sig känner vårdsystemet väl och lätt kan hänvisa vårdtagaren 

vidare. Regionens tjänstemän menar att vårdnivåerna kan komma att förskjutas. 

Förskjutningen kommer i första hand att ske mot den kommunala sjukvården. Invånarna 

skall få hjälp hemma så att de endast undantagsvis behöver läggas in på avdelningar på 

de stora sjukhusen. Kring detta råder konsensus. 

 

nej, alltså vårdnivåerna kommer ju att kunna bibehållas som dom är… 

men i princip så tror inte jag att det kommer att förändras möjligtvis kommer det att 

förskjutas…(8). 

 

…det är ju liksom en kedja som fungerar med alltifrån den här egenvårdsinformationen 

till att du ska kunna lyfta luren, om du lyfter den till sjukvårdsupplysningen eller till 

vårdcentralen, men att det fungerar med den där första kontakten (14). 
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Helhetssyn/trygghet 
 

Samtliga informanter menar att målet med närsjukvården är att få en helhetssyn av 

vårdtagaren som därmed blir sedd i sitt sammanhang hemma i sin vardagliga miljö. 

Detta är viktigt för att kunna ge kommuninvånarna en trygghetskänsla. Det skall finnas 

bra länkar mellan olika huvudmän så att personal finns tillgänglig dygnet runt. Läkare 

skall kunna göra hembesök och vara ett stöd för sjuksköterskorna i den kommunala 

vården men också till primärvårdens personal. Vårdtagarna skall inte behöva ”hamna 

mellan stolarna”. Detta uttrycks av politikerna som en önskan om en person med central 

funktion som har ett övergripande ansvar och som lotsar/leder vårdtagaren till rätt 

instans inom vårdkedjan. Konsultation och samarbete över huvudmannagränser kan 

leda till att vårdtagaren i större utsträckning kan vårdas och få sina behov tillgodosedda 

hemma. Detta kan ske genom att ett ”närsjukvårdshus” skapas där kompetens samlas, 

organiseras och sammanställs utifrån vårdtagarens individuella behov. 

 

…att vårdcentralens doktor skall ha en direkt kontakt med doktorn på det stora 

sjukhuset. Då kanske man kan lösa mycket på hemmaplan man behöver inte remittera 

dom vidare…trygghet i den vården som bedrivs på nära håll så att säga…(3). 

 

…Ja alltså de handlar ju om att sätta patienten i centrum… alltså utgå från patientens 

behov och plocka ihop det som behövs och utan att ta allt för noga hänsyn till vilka 

gränser [eller] vilken organisation man kommer ifrån (11). 

 

Vårdtagare med stort vårdbehov 
 

De grupper av vårdtagare som berörs av närsjukvård kommer i första hand att vara 

vårdtagare som har behov av täta vårdkontakter vilket samtliga informanter är överens 

om. Förutom äldre med flera diagnoser gäller detta framförallt barn, unga med 

funktionshinder och personer med kroniska sjukdomar, som mest kommer att utnyttja 

närsjukvården. Vårdtagare med psykisk ohälsa nämns också som en viktig grupp att ha 

med. Barn och unga med funktionshinder är de grupper som lyfts fram av de 

informanter som är politiker och de som är regiontjänstemän. De primärkommunala 

 15



tjänstemännen ser först och främst gruppen äldre och kroniskt sjuka samt de med 

psykisk ohälsa som mottagare av närsjukvård.  Den största gruppen kommer troligtvis 

de äldre multisjuka att bli. 

 

…vardagspatienterna, grupper som ja, insatser som berörs av många, många är 

beroende och det är ju äldre, barn och ungdom, kroniskt sjuka i första hand även skulle 

jag vilja säga som vi har diskuterat lite [är] den psykiska ohälsan (8). 

 

Betydelse för samarbete/samverkan i närsjukvård 
 

Utveckling/kvalitet 
 

Utveckling och därmed kvalitetsförbättringar ses som resultatet av samsyn men också 

av organisationsförändringar inom och mellan de olika vårdaktörerna. 

 

Samsyn 
Framförallt informanterna från primärkommunal verksamhet har en medvetenhet om 

bristen på samsyn vilket beskrivs med metaforer som ”gränser”, ”rågångar”, ”diken” 

och ”stuprör”. Nuvarande organisation liknas vid ”stuprörsmodellen” det vill säga var 

och en sköter sitt och kontakterna mellan vårdaktörerna fungerar dåligt. Det råder 

däremot konsensus kring att samarbete och samverkan inte bara är avhängigt av 

gränserna mellan de olika vårdaktörerna utan också beror på personalens/människornas 

vilja till förändring i de olika organisationerna. Det ses som viktigt att skapa en slags 

förändringskultur för att nå ett processtänkande med en samsyn om vad det är som ska 

göras och hur det skall åstadkommas. En gemensam bild att sträva efter då det inom de 

olika organisationerna finns olika förutsättningar men också kulturer som kan vara ett 

hinder för samsyn. 

 

Av resultatet framkommer att primärvården ibland har svårt att svara upp mot sitt 

uppdrag, detta uttrycks av politikerna och de primärkommunala tjänstemännen. De 

menar att primärvården, som har ett annat beställarsystem, är mera beroende av att visa 
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ekonomiska resultat eftersom de får sin ersättning i förhållande till antal vårdbesök.  Det 

bör finnas en tydlighet i vad primärvården skall göra och vilket uppdrag den har. 

Genom att politiker som beställer tjänsterna ger klara direktiv till primärvården, 

länssjukvården och kommunerna, kan detta användas som styrinstrument i den framtida 

vårdutvecklingen. Samarbetet mellan de olika vårdaktörerna behöver bli bättre och 

förskjutningar mellan huvudmännens ansvarsområden ses som ett incitament för 

utveckling och kvalitet, liksom till en utvecklad närsjukvård med fokus på vårdtagaren. 

Kvalitetsmässigt skall vården på hemmaplan vara lika god som den på de större 

sjukhusen. Samarbetet mellan vårdaktörerna kan underlättas om en uppluckring mellan 

huvudmannagränserna sker. Samarbetet finns redan idag men det kan bli mycket bättre. 

 

…att vi blir bättre på att göra saker tillsammans än vad vi är att det var för sig (1). 

 

När vi sitter med i de här grupperna så ser vi ju att så här jobbar vi och så här kan vi 

samarbeta, det här kan vi utveckla. Varje organisation kan ju bara utveckla sin bit med 

de förutsättningar som man har (5). 

 

Organisationsförändringar 
Utveckling av närsjukvård kommer att gälla hela landet och beskrivs vara rikstäckande. 

Det kommer att utmynna i behov av förändring av den nu rådande hälso- och 

sjukvårdens organisation. Viss specialistsjukvård kommer att förläggas till ett antal 

större sjukhus, medan den vård som berör större antalet vårdtagare utlokaliseras till när-

sjukvården. Enighet råder om att organisationsförändringar måste skjutas på framtiden 

och kommer att bli ett naturligt resultat av närsjukvårdsprocessen. För att genomföra en 

organisationsförändring krävs att vårdpersonal, politiker och tjänstemän får ett 

gemensamt synsätt och utvecklar en ny gemensam kultur. Förändringen anses nöd-

vändig men det finns en medvetenhet om att det kommer att ta lång tid …det är ingen 

väg som är asfalterad och uppdragen utan den är väldigt knölig (7). 

 

…det vore dödsstöten för närsjukvården att börja resonera om [organisations-

förändringar] idag, för då skulle alla börja prata om vilken organisation man ska 

 17



tillhöra i stället för att prata om hur vi kan göra med resurserna [för att de] skall 

komma till dom patienterna som är här nu (10). 

 

Ekonomi 
 

Närsjukvården kommer att innebära en ekonomisk vinst för individen då vårdtagaren 

slipper långa resvägar till sjukhus. Om bra vård ges nära kan tid, kraft och pengar sparas 

för alla berörda parter. Endast de som behöver specifik vård mera sällan får resa vilket 

ger samhällsekonomiska vinster. På samhällsnivå kommer närsjukvård också att inne-

bära en ekonomisk vinst då resurserna kan fördelas till rätt instans vilket leder till ett 

bättre kostnadseffektivt utnyttjande av vården. Högspecialiserad vård är dyrare än vård 

som ges inom primärvården och en uppluckring mellan huvudmannagränser kan ge en 

samsyn på kostnaderna. Ekonomin ses som ett hinder för samarbete mellan de olika 

vårdaktörerna eftersom var och en handlar utifrån sina ekonomiska förutsättningar. 

 

…sen finns det ju klart en ekonomisk del i detta som är lite mer långsökt men som ju 

ändå handlar om att ju närmare patientens vardag som du kan lösa patientens behov 

desto billigare blir ju hälso- och sjukvården och då kan de på totalen vårda fler och på 

totalen inte få några köer och [därmed blir] inte hälso- och sjukvården för dyr (14). 

 

Sammanfattning 
 

Då det inte finns någon begreppsdefinition ännu finns en stor frihet i vad som läggs i 

innebörden av ”närsjukvård” och vad det skall stå för. Närsjukvård är ett sätt att tänka 

nytt när det gäller den nära vården med tydligare fokus på vårdtagaren och på 

hans/hennes behov av trygghet. De grupper som i första hand kommer att beröras av 

närsjukvård är äldre med flera diagnoser, barn, unga med funktionshinder och personer 

med kroniska sjukdomar. Dagens vård kan organisatoriskt jämföras med 

”stuprörstänkande”, men flera informanter ser en utveckling mot ett helhetstänkande där 

framgångsfaktorerna är samarbete, samverkan och icke konkurrens. Samarbetet skall 

utmynna i en gemensam bild av närsjukvård. Samverkan kan komma att ske genom 
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inrättande av nya tjänster så som vårdlotsar och nya team runt patienten bestående av 

företrädare för de olika vårdaktörerna. Det finns också en vilja att med ekonomin styra 

verksamheten, inom ramen för närsjukvård, mot ett tydligare vårdtagarperspektiv. 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 

En av de vanligaste metoderna vid kvalitativa studier är intervjun. Intervjun valdes som 

metod då närsjukvård är en ny vårdidé som inte finns beskriven i litteraturen. Det finns 

heller inga fullt genomförda projekt i Sverige idag. Strategiskt utvalda nyckelpersoner 

valdes ut på grund av att de varit involverade i arbetet med att utveckla ett förslag på 

hur närsjukvård skulle kunna fungera. I de första kontakterna med tjänstemän kom 

frågan upp om politiker var tillfrågade om att delta i intervjustudien. Tjänstemännen 

ansåg denna grupp vara viktig att ha med i studien eftersom hela närsjukvårdstanken är 

ett politiskt initiativ. Att intervjua även politiker kom att bli ett värdefullt tillskott för att 

få ytterligare perspektiv samt förståelse för närsjukvård som utvecklingsprocess. 

Politikerna bidrog med ett övergripande visionärt tankesätt kring närsjukvård som 

vårdidé. 

 

Den halvstrukturerade intervjun som valdes som intervjuform ses, med perspektiv på 

andra intervjuformer som exempelvis fokusgrupper, som en väl fungerande intervju-

metod för studiens syfte. Intervjuer ställer stora krav på den som genomför dem utifrån 

ett kvalitativt perspektiv då det är ett unikt samspel mellan informant och frågeställare. 

Interaktionen mellan informant och frågeställare är viktig då resultatet av intervjun kan 

ändras beroende på om båda parter känner sig trygga i situationen. Intervjutillfällena 

genomsyrades av en lättsam stämning men trots detta var informanterna måna om att ge 

så fullödiga svar som möjligt. Detta ställer stora krav på frågeställarens empati och 

förförståelse inom ämnet (Patton, 1990; Kvale, 1997). En del informanter hade tagit 

med skriven information om närsjukvård och ville kanske därmed utröna i vilken 

utsträckning förförståelse fanns hos frågeställarna, men att förförståelse fanns 
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ifrågasattes inte. Den svårighet som blev tydligast i samband med intervjuerna var att 

hålla fokus på frågeställningarna, då informanterna ibland hamnade vid sidan av ämnet 

och inte konkret svarade på frågan. Det förekom även att informanten i förväg gav svar 

på kommande frågeställningar enligt intervjuguiden, så flexibilitet och förmåga att 

hänvisa till det som tidigare sagts blev viktigt. Detta ställde stora krav på 

uppmärksamhet hos frågeställaren och på att hela tiden hålla fokus på, de svar som 

givits, men också till intervjuguiden för att hålla tråden. 

 

Fördelen med att spela in på band är att all information kommer med. I detta arbete var 

bandinspelning en förutsättning med tanke på valet av analysmetod, eftersom 

innehållsanalys som metod går ut på att bearbeta text. Nackdelen med tekniska 

hjälpmedel är att tekniken kan haverera. Vid ett tillfälle slutade bandspelaren att gå. 

Intervjun fick då fortsättas genom att den manuellt skrevs ned direkt på papper 

samtidigt som bandspelaren tidvis hackade sig fram. Därefter användes två bandspelare 

vid de resterande intervjuerna för att slippa samma missöde. Efter första provintervjun 

kopplades en mikrofon till bandspelaren, för att få en så optimal ljudupptagning som 

möjligt. Informanterna släppte sin professionella roll efter att bandspelaren stängts av 

och fortsatte att tala, detta är vanligt vid intervjuer (Kvale, 1997). Vid ett tillfälle fick 

bandspelaren sättas på igen, då det framkom ny intressant information. Om intervjuerna 

avrundats med en sammanfattning av det som sagts kunde informanterna fått möjlighet 

att tillföra ytterligare synpunkter och då kunde tillfället då bandspelaren fick sättas på 

igen förebyggts (Kvale, 1997). Vid flera tillfällen hade informanterna glömt stänga av 

sina telefoner och detta blev ett störande moment under dessa intervjuer. Någon valde 

att ta samtalet och därefter lägga av luren och någon stängde av telefonen efter 

incidenten. Några informanter valde ett mötesrum som plats för intervjun så att den 

kunde utföras i lugn och ro.  

 

Som metod för att bearbeta det insamlade materialet valdes innehållsanalys. En del av 

syftet var att få fram vad informanterna menar att närsjukvård som ny vårdnivå kan 

komma att betyda. Att ur en stor textmassa få fram det väsentligaste med några få ord 

när materialet består av omfattande och komplexa intervjutexter sågs som ett bra sätt att 

arbeta, varför denna metod valdes. Det gör resultatet mera överskådligt och tillförlitligt 
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samtidigt som det tillåter en kritisk granskning (Patton, 1987; Patton, 1990; Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2002; Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). För att 

säkerställa trovärdigheten har diskussion fortlöpande förts i hela processen med 

handledaren, som fått ta del av de transkriberade intervjuerna, och deltagit i analysen 

samt kommit med konstruktiva synpunkter. De citat som använts har valts utifrån hur de 

ansetts tydligast belysa resultatet. 

 

Resultatdiskussion 
 

Syftet var att beskriva närsjukvård som ny vårdnivå samt vilken betydelse det får för 

samarbete och samverkan mellan olika vårdaktörer. 

 

Närsjukvård som ny vårdnivå 
 

Närsjukvård är ett politiskt initiativ som kommer att innehålla ett antal komponenter 

utav den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för, primärvården i sin helhet 

och delar av länssjukvården. Närsjukvård baseras på att vårdtagarna i första hand ska få 

sitt vardagliga behov av vård tillgodosett inom ett nära geografiskt område. Allra helst 

ska vården ges redan i hemmet, under förutsättning att trygghet och säkerhet kan garan-

teras. Individen skall inte märka vilken organisation som vårdar honom/henne. 

Närsjukvården ska utgöra basen i sjukvården med fokus på de invånare som har störst 

vårdbehov. Utgångspunkten är att den vård som behövs ofta skall finnas nära individen 

samt innehålla vårdkontakter med färre personer för individen. Resultatet stämmer väl 

överens med den konsultrapport som har gjorts på uppdrag av Sveriges kommuner och 

landsting där de beskriver närsjukvården som basen i hälso- och sjukvården. Närsjuk-

vård skall motsvara befolkningens behov av tillgänglighet och stärka vårdtagarens 

ställning i vården (Rom, 2006). 

 

Närsjukvård som vårdnivå uttrycks som exempelvis egenvårdsinformation som skall 

finnas hemma i bokhyllan, utvecklad sjukvårdsupplysning/vårdlotsar, läkare som gör 

hembesök samt närsjukvårdscentraler med gemensamma mottagningar. I dessa kommer 
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primärvården att utgöra basen och ha ansvaret för att lotsa vårdtagaren till rätt vårdnivå. 

Oavsett vilken tid på dygnet en invånare behöver hjälp skall det finnas en väl 

fungerande organisation som kan lotsa vårdtagaren rätt. Även detta är i paritet med 

regeringens proposition (1999/2000:149). Landsting och kommuner ska svara för att 

alla vårdtagare erhåller vård på rätt vårdnivå och enligt regeringens intentioner ska den 

svenska sjukvården bli mera tillgänglig för vårdtagaren. Genom att utveckla närsjuk-

vården kan detta uppnås och det är viktigt att utbyggnaden av närsjukvårdscentraler 

organiseras utifrån lokala förutsättningar (Rom, 2006). 

 

Av resultatet framgår att det finns en medvetenhet om att vissa vårdtagare, framförallt 

äldre, anser sig hänvisade till fel vårdnivå. Budskapet om vilken kompetens som skall 

ingå i närsjukvård måste därför vara tydligt. Närsjukvården kräver en väsentligt utbyggd 

läkarmedverkan inom primärvården. Resultatet visar att kontinuitet och helhetssyn är 

viktiga faktorer för att vårdtagarna, inom ramen för närsjukvård, skall kunna känna sig 

trygga och sedda som individer samt väl omhändertagna i sin vardagsmiljö. Detta 

understryks av Spjuth (2005) och Rom (2006) då de menar att det är ett krav för att få 

en trygg och effektiv vård. Ottoson (1999) konstaterar att med stigande ålder ökar risken 

att drabbas av sjukdomar och det i sin tur ökar förutsättningen för en regelbunden och 

långvarig kontakt med hälso- och sjukvården. Gurner, Österman och Fastbom (2004) 

har sett att många vårdtagare inte kommer fram till primärvården utan blir hänvisade till 

sjukhusens akutmottagningar då det inte finns tider på vårdcentralerna. Ett önskemål de 

noterat är att det skall finnas en husläkare som kan göra hembesök, och som också kan 

remittera vårdtagaren vidare till sjukhuset vid behov. Gurner, Österman och Fastbom 

(2004) beskriver också att de äldre uttrycker en önskan om planerad sjukhusvård utan 

att behöva söka via akutmottagning på grund av att de tror att läkarkompetensen på 

sjukhus är högre. Även om vårdtagaren får sina behov tillgodosedda inom primär-

vården, finns en risk att de kan anse sig hänvisade till fel vårdnivå. 

 

Betydelsen för samarbetet/samverkan mellan olika vårdaktörer 
 

Att samarbeta och skapa gränsöverskridande lösningar mellan primärkommunal- och 

landstingkommunal verksamhet är komplicerat och det kan uppstå problem med att få 
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samarbetet att fungera mellan de olika vårdaktörerna. Av resultatet framgår dessutom att 

samarbete och samverkan inte bara måste ske mellan vårdaktörerna utan även inom 

deras egna organisationer. Informanterna beskriver den frustration de kan uppleva med 

hjälp av metaforer. De talar om ”rågångar”, ”stuprör”, ”diken” och ”gränser” när de vill 

beskriva svårigheterna med att få till stånd samarbete/samverkan mellan befintliga 

vårdaktörer. En förklaring kan vara att det finns olika kulturer inom de olika organisa-

tionerna som bidrar till att öka gapet mellan de befintliga organisationerna. En annan 

förklaring kan vara att vårdaktörerna har olika arbetsmetoder och verkar inom skiljda 

arenor. En önskan är att vården inte skall störas av organisatoriska gränser, utan 

förbättras med hjälp av och genom dialog. Välfärdssystemet i Sverige menar Fridolf 

(2004) är inte organiserat för vårdtagare som behöver hjälp från flera olika verk-

samheter. Lösningen kan vara att utveckla samarbetet/samverkan genom att bilda team 

för att ta fram ett gemensamt arbetssätt. Målet för ett sådant team blir enligt Carlström 

och Berlin (2004) att skapa flexibilitet och handlingsfrihet, där organisationens mål 

uppfattas vara teamets mål. Här bör ett högt engagemang kombineras med systemati-

sering samtidigt som teamet tränas för sin uppgift och får anvisningar med tydliga mål 

och uppgifter om den roll det ska inta i organisationen. Motsvarande tankegångar 

återfinns också hos Gurner och Thorslund (2003) samt hos Eklund (2005) då de anser 

att för att få en väl fungerande närsjukvård krävs att alla parter har ett flexibelt tänkande 

och samarbetar och samverkar i team. Det gäller att samarbeta och inte konkurrera för 

att nå framgång. Nuvarande vårdorganisation kännetecknas av ett ”stuprörstänkande” 

vilket medför svårigheter att erbjuda äldre, och personer med många diagnoser rätt vård 

men om nya tankar tillåts försvinner detta tänkande. 

 

I resultatet ges uttryck för att primärvården ibland har svårt att utföra sitt uppdrag. Detta 

benämns med uttryck som ”primärvården har det tufft just nu”, ”primärvården hakar 

lite” ”de har ett annat beställarsystem”, ”de är så beroende av sina streck och statistik 

och pinnar”, ”primärvården är fruktansvärt stelbenta”. En tänkbar anledning till dessa 

tankegångar kan vara att primärvården inte fått tillräckliga resurser. En annan anledning 

kan vara att det saknas ett tydligt uppdrag vilket kan bidra till att informanterna 

betraktar primärvården som stelbent. Tydligt är dock att primärvården avviker från de 

andra vårdaktörerna genom att de har ett annat beställarsystem som inte är jämförbart 
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med andra vårdaktörers system. Hälso- och sjukvårdsnämnden är de som beställer 

vården från primärvården och länssjukvården och ersättning utgår i förhållande till 

prestation. Fördelningen består av en fast del på 60% och en rörlig del på 40%. Att 

resursbrist skulle kunna vara en av anledningarna till att primärvården ibland har svårt 

att fullgöra sina uppgifter stärks av regeringens proposition (1999/2000:149) där det 

framkommer att det under de senaste decennierna har funnits en bred politisk enighet 

om att primärvården ska utgöra basen i sjukvårdssystemet. 

”Även om enigheten om behovet av att utveckla primärvården till en 

väl fungerande bas inom hälso- och sjukvården varit påfallande, har 

allt för lite hänt i praktiken. Primärvården har tvärt om fått allt svårare 

att leva upp till denna funktion eftersom dess resurser inte utvecklats i 

takt med successivt ökade arbetsuppgifter” (Regeringens proposition 

1999/2000:149 s.62). 

Det bör beaktas att propositionen är sex år gammal och därför kan förutsättningarna ha 

förändrats. 

 

Oavsett bakgrund uttrycker 13 av 14 informanter att en organisationsförändring är 

nödvändig, men att den kommer att ta lång tid att genomföra. Det kommer att kräva 

många och långa möten innan förändringen kan komma till stånd. Regiontjänstemännen 

är tydliga med att det i dagsläget inte går att prata om organisationsförändringar. De 

menar att det skulle ta fokus från närsjukvården som vårdnivå, och istället skapa 

diskussioner om organisationen som sådan. Även Rom (2006) ser detta med 

långsiktighet och menar att en bred politisk samsyn är en förutsättning för att inte 

äventyra processen till exempel i anslutning till ett val. Det krävs en kontinuerlig dialog 

mellan politiker, tjänstemän och verksamhet. Att politiker på alla nivåer engagerar sig 

för närsjukvårdsfrågor är viktigt för att ge status åt verksamheten och dess innehåll. 

Förändringsarbetet bör genomföras strukturerat och systematiskt för att vara hållbart 

över tid. Även om ingen omorganisation krävs måste arbetet med närsjukvård 

organiseras. Det finns tre olika lösningar för att bygga in närsjukvårdsarbetet i 

organisationen som används i Sverige. 

1. Bibehållen lokal förvaltningsorganisation (Skåne & Västra Götaland) 
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2. Länsorganisation, där närsjukvård utgör en division (Västerbotten, Sörmland 

& Västmanland) 

3. En blandning av ovan, med en länsorganisation för akutsjukvården och en 

lokal organisation för närsjukvården (Östergötland & Dalarna) (Rom, 2006). 

 

Samhällsekonomiska kostnader som gäller resor relaterade till vård nämner i stort sett 

samtliga informanter. Flera menar att det yttersta syftet är att individen inte ska behöva 

resa. Vinsten ligger i att flytta ut specialistläkarna till de mindre orternas vårdcentraler 

och ha en väl fungerande organisation som ser till att läkarens arbetstid blir väl utnyttjad 

på orten. Det finns idag ingen samlad redovisning på hur stora resekostnaderna är. Hade 

så varit fallet hade troligen åtgärder redan vidtagits. I resekostnaderna ingår även vänte-

tider och förlorad arbetstid för vårdtagare eller medföljande. 

 

Ekonomin ses i resultatet utgöra ett hinder för samarbete då varje vårdaktör har 

budgetramar att följa. Det är först och främst kommunala tjänstemän som ser ett värde i 

att den kommunala vården får bistånd av länssjukvården. Det framkommer också att det 

finns svårigheter i att finna ekonomiska lösningar som godtas av alla parter. Dessa 

ekonomiska förutsättningar kan leda till egna prioriteringar och att den egna verk-

samheten värnas i första hand (Dahl, 2004). 

 

Konklusion 
 

Det finns inte någon vedertagen definition som tydligt förklarar vad närsjukvård står för 

men utifrån resultatet skulle närsjukvård som begrepp kunna definieras så här: 

 

Den hälso- och sjukvård som invånarna har behov av ofta och 

kontinuerligt skall ges geografiskt nära och utifrån ett individ-

perspektiv. Vården ska vara flexibel och utformas, av vårdaktörerna i 

samverkan och tillsammans med vårdtagaren, så att kompetens, 

trygghet och kontinuitet tillvaratas. 
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Närsjukvård som ny vårdnivå ses som en framtida sjukvårdsstruktur som innebär ett 

lokalt vårdsystem där primärvården, länssjukvården och kommunen tillsammans 

ansvarar för det samlade vårdutbudet. Fokus bör riktas mot vårdtagaren så att 

kontinuitet, helhetssyn och trygghet uppnås. Framgångsfaktorer för närsjukvård är 

samsyn och uppluckrade organisationsgränser där samarbete och samverkan är 

nödvändiga. I vissa fall kan samverkan komma att genomföras i gemensamma lokaler. 

Tydlighet avseende mål och ekonomiska medel samt gemensam verksamhetsplanering 

krävs för en väl fungerande organisation. Genomtänkta avtal måste reglera verksam-

heten, dessutom krävs ett tydligt uppdrag som beskriver varje verksamhets roll. Arbetet 

med närsjukvård är ett långsiktigt projekt som kommer att kräva många års strävan mot 

samma mål. Det finns en vilja att få detta nya system att fungera och som en informant 

lite försiktigt uttrycker det …konceptet med närsjukvård är en bra sak att sträva efter 

(12). 
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