Utvärdering av
Mobilt resursteam Karlstad

Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch

FoU Välfärd Värmland 2019:1

Utvärdering av Mobilt
resursteam Karlstad

Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch

FoU Välfärd Värmland 2019:1

Utvärdering av Mobilt resursteam Karlstad
Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch
FoU Välfärd Värmland 2019:1
©

Författarna

Distribution:
Karlstads universitet
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
FoU Välfärd Värmland
651 88 KARLSTAD
Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2019

WWW.KAU.SE

Sammanfattning
I denna FoU-rapport redovisas resultatet av en utvärdering av Mobilt
resursteam Karlstad som genomförts vid FoU Välfärd Värmland
under 2018 på uppdrag av Karlstads kommun. Utvärderingens syfte
var dels att studera hur de äldre, som får hjälp genom Mobilt
resursteam Karlstad, upplever att det påverkar deras situation. Dels
hur medlemmarna i det Mobila resursteamet upplever det nya
arbetssättet och hur det förändras över tid. Vidare avsåg
utvärderingen att studera hur patientansvarig sjuksköterska upplever
att det nya arbetssättet påverkar möjligheterna att med stöd av det
Mobila resursteamet ge äldre en god vård.
Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltningen och Landstinget
i Värmland tog tillsammans under 2016 och 2017 fram en ny vårdform
för de mest sjuka äldre i Karlstad, Mobilt resursteam Karlstad. Teamet
har under utvärderingstiden bestått av fyra läkare, tre
distriktssköterskor och en samordnare från Karlstads kommun. Det
Mobila resursteamet har riktat sig till äldre personer över 65 år som
har haft beviljad hemsjukvård och flera allvarliga sjukdomar.
Under utvärderingstiden har intervjuer genomförts med multisjuka
äldre som tar del av det Mobila resurstemates arbete, gruppintervjuer
har genomförts med läkare och distriktssköterskorna i teamet och
enskilda intervjuer har skett med den kommunala samordnaren som
varit kopplad till teamet. Dessutom har gruppintervjuer genomförts
med patientansvariga sjuksköterskor som i sin yrkesroll har kommit i
kontakt med det Mobila resursteamet och deras arbete.
Resultaten av utvärderingen visar att både de multisjuka äldre och de
professionella som arbetat, eller har kommit i kontakt med teamet,
upplever att det Mobila resursteamets arbetssätt ger förhöjd upplevd
kvalité i vården.

Förord
FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har som uppgift att
bidra till kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i länets
kommuner samt inom angränsande verksamheter i landstinget i
Värmland. De uppdrag som genomförs utgår från de kunskaps- eller
utvecklingsbehov som finns inom kommunernas eller landstingets
välfärdsverksamheter. Resultatet av de projekt som bedrivs har oftast
ett generellt intresse för flera verksamheter och de förväntas bidra till
en långsiktig kunskapstillväxt. Samtliga projekt som genomförs inom
FoU Välfärd Värmland utgår från ett grundläggande vetenskapligt
förhållningssätt. De projektarbeten och studier som genomförs
publiceras vanligen i denna rapportserie.
Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning och Landstinget i
Värmland har tillsammans tagit fram en ny vårdform för de äldre som
är mest sjuka i Karlstad. Vårdformen är en ny tillämpning av det
grundansvar som respektive huvudman har för de sjuka äldre. För
målgruppen multisjuka äldre med en komplex sjukdomsbild
behövdes ett komplement till befintliga vårdformer. En
bakomliggande anledning är deras behov av kontakt med båda
huvudmännen för stöd i sitt dagliga liv. Med det som utgångspunkt
ville man tillsammans ta fram och prova en ny vårdform i syfte att öka
tryggheten för äldre med flertalet sjukdomar. Det Mobila
resursteamet består av läkare anställda av landstinget och
sjuksköterskor anställda av kommunen. De startade upp sitt arbete
med patienter hösten 2017.
FoU Välfärd Värmland kontaktades i slutet av 2016 för att diskutera
medverkan vid en utvärdering av det Mobila resursteamet. Efter
diskussioner beslutades att FoU Välfärd Värmland fick i uppdrag att
genomföra en kvalitativ utvärdering.
Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch, utvärderare vid FoU
Välfärd Värmland, har genomfört utvärderingen som baseras på
intervjuer med äldre, samordnare och patientansvariga
sjuksköterskor i Karlstads kommun samt personal i det Mobila
resursteamet.

Den kvalitativa utvärderingen visar att både de äldre och anhöriga
samt personal upplever arbetssättet som framgångsrikt och
trygghetsskapande för de äldre som bor kvar hemma.
FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet, november 2018.

Anna Gund
Föreståndare
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Bakgrund
Bakgrunden har skrivits av Marie Johansson, utvecklingschef
Karlstads kommun vård- och omsorgsförvaltning.
Karlstads kommun vård- och omsorgsförvaltningen och Landstinget i
Värmland har tillsammans tagit fram en ny vårdform för de mest
sjuka äldre i Karlstad. Vårdformen är en ny tillämpning av det
grundansvar som respektive huvudman har för sjuka äldre.
Ädelreformen 1992
I och med Ädelreformen fick kommunerna i Värmland ansvaret för
hemsjukvård för personer över 7 år som har sjukdomar men som inte
behöver vistas inom slutenvården. Det Mobila resursteamet riktar sig
till de som är över 65 år och har beviljats hemsjukvård, för att hen inte
på egen hand kan ta sig till en vårdcentral för sin vård. Syftet med
Ädelreformen var att utveckla stöd för vård och omsorg i hemmet, så
att personer som då benämndes som medicinskt färdigbehandlade
kunde lämna slutenvården och istället få vård i hemmet.
I samband med Ädelreformen ägde också organisatoriska
förändringar rum och hälso- och sjukvårdsansvaret för äldre delades
på två huvudmän; landstinget och kommunen. Delar av den
dåvarande distriktsvården skatteväxlades, och flera legitimerade
medarbetare (sjuksköterskor, fysioterapeuter/sjukgymnaster och
arbetsterapeuter) fick sin anställning hos kommunen istället för hos
landstinget. Dessa yrkeskategorier arbetade redan tidigare i hem hos
äldre, men fick alltså en ny arbetsgivare. Det medicinska ansvaret i
form av legitimerade läkare skatteväxlades inte. Läkare var (och är)
fortsatt anställda hos landstinget och har patientansvaret men
delegerar arbetsuppgifter till såväl landstingets som kommunens
legitimerade medarbetare.
Erfarenheter efter många år med ”Ädel”
Landstinget ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt
tandvård. Det innebär både allmän och specialiserad vård inom
område slutenvård samt primärvård och psykiatri inom område
öppenvård. Till primärvården vänder sig medborgare (även äldre som
inte beviljats hemsjukvård) med behov av sjukvård, råd och stöd i
hälsofrågor under livets alla skeden.
Medborgare, även äldre, besöker även slutenvården för vissa
sjukdomar och vårdinsatser som inte kan ges på vårdcentral eller på
9

motsvarande sätt i hemmet. Besöken sker planerat efter tidbokning
och remiss, eller akut efter egen bedömning eller kontakt med
sjukvårdsrådgivning.
När det gäller den kommunala vården är den inte tillgänglig för
allmänheten, utan beviljas enskilda som har den problematik som
beskrivs ovan; d.v.s. en sjukdomsbild eller relaterad problematik som
gör att personen inte på egen hand kan söka primärvård.
Sammantaget har åren efter Ädelreformen visat att primärvården och
den kommunala vården och omsorgen har fått en annan roll i hälsooch sjukvården och ett större ansvar för vården av de mest sjuka äldre.
För att möta nya behov måste vårdgivare och huvudmän utveckla sin
samverkan och våga utmana det traditionella sättet att se på sjukvård,
vård och omsorg.
För målgruppen multisjuka äldre med en komplex sjukdomsbild, är
det tydligt att det behövs ett komplement till befintliga vårdformer.
En bakomliggande anledning är deras behov av kontakt med båda
huvudmännen för stöd i sitt dagliga liv.
Gemensamt synsätt och en ny vårdform
Med en utgångspunkt i en samsyn om att befintliga vårdformer inte
möter de behov som finns hos äldre multisjuka, ville Karlstads
kommun och Landstinget i Värmland tillsammans ta fram och prova
en ny vårdform i syfte att öka tryggheten för äldre som har flera
sjukdomar. Tanken var att kommunen och landstinget skulle
samverka för att äldre medborgare i Karlstad skulle ha en fast
vårdkontakt via den nya vårdformen.
En arbetsgrupp bildades hösten 2016, som tog fram en ”prototyp” för
en ny vårdform kallad Mobilt resursteam Karlstad. Under våren 2017
godkändes ”prototypen” av den gemensamma styrgrupp som tillsatts,
där båda huvudmännen var representerade. Medarbetare till teamet
rekryterades, introducerades och startade upp verksamheten genom
förberedelser och information. Under hösten 2017 började teamet
arbeta med patienter.
Patient eller kund i teamet
För att ta del av vårdformen Mobilt resursteam Karlstad måste den
äldre lista sig för teamets tjänster genom att välja Mobilt resursteam
Karlstad på Vårdcentralen Gripen. För att få lista sig måste den äldre
vara fyllda 65 år, ha beviljad hemsjukvård och ha flera allvarliga
10

sjukdomar. Samordnande sjuksköterska och läkare på vårdcentralen
samt patientansvarig sjuksköterska i kommunen (PAS) informerar
äldre om Mobilt resursteam Karlstad.
Som tillhörande Mobilt resursteam Karlstad får man vård från
teamets läkare och samordnande sjuksköterska, utöver den
hemsjukvård och PAS som personen redan har. I första hand i
hemmet men besök kan även genomföras på teamets mottagning på
Resurscentrum.
Teamets medarbetare och uppdrag
Teamet består av läkare som är anställda av landstinget och av
sjuksköterskor som är anställda av kommunen. Teamet utgör en
förstärkning av hemsjukvården i syfte att göra den äldre trygg nog att
kunna vistas i hemmet, trots en eller flera allvarliga sjukdomar. Den
äldre behöver inte kontakta eller besöka en vårdcentral för att träffa
en läkare. Teamet gör i första hand besök i hemmet, det kan vara både
planerade och oplanerade besök, i syfte att undvika onödiga besök på
akutmottagning. Med onödiga besök avses besök den äldre gör på
grund av otrygghet i sin sjukdom. Givetvis kan den äldre välja att som
alla andra kontakta akutsjukvård via 1177 eller genom att uppsöka
akutmottagning.
För personer som tidigare haft hemsjukvård och hemtjänst och som
listat sig för Mobilt resursteam Karlstad har verksamheten fortsatt
som vanligt. Utöver det har de äldre stöd av läkare i teamet samt att
teamets samordnande sjuksköterska kan hjälpa till med de kontakter
personen behöver utöver den vanliga hemsjukvården. Det kan
tillexempel handla om att de har en sjukdom som kräver att andra
resurser koordineras för omvårdnaden till exempel diabetes, KOL,
hjärtsjukdomar och dylikt. Basen är personens medicinska vårdplan.
I vissa fall, vid vissa undersökningar, kan den äldre behöva besöka en
annan vårdenhet. Då behöver personen inte boka tid eller ta kontakt
med någon annan än den samordnande sjuksköterskan i Mobilt
resursteam Karlstad, som ansvarar för att koordinera kontakter,
tidsbokning och plats åt den äldre.
Teamets arbetssätt
Mobilt resursteam Karlstad vårdar individer som är inskrivna i
kommunal hälso- och sjukvård med ett långvarigt och komplext behov
av vård som kräver att vården förmedlas i hemmet.
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När en person söker stöd från teamet (på egen hand, via anhörig eller
via PAS) ska en kontakt tas för en bedömning. Detta sker inom ramen
för Mobilt resursteams öppettider, dvs. 08:00 – 16:30 vardagar.
Mellan klockan 12:00 – 13:00 kan man lämna ett meddelande på
telefonsvararen
Utgångspunkten är att den äldres bekymmer för sin situation och
hälsa ska bemötas med ett personcentrerat arbetssätt, råd och stöd så
att hen kan känna trygghet med att de problem hen upplever tas om
hand. Den äldre kan ha fler problem, som givetvis också ska tas om
hand, men dialogen med hen om behandlingen måste alltid i första
hand handla om det personen upplever som det mest besvärande
Vården ska utgå från patientens behov (inte utifrån diagnoser).
Arbetssättet bygger på att alla utgår från ”vad kan jag själv bidra med”
för att den äldre ska känna sig trygg.
Dokumentation görs i en medicinsk vårdplan. Trygghetsskapande
information ges genom att det görs en vårdplan där det dessutom
finns beskrivet kontaktvägar till vården samt när den planerade
uppföljningen ska ske. Dokumentationen och den medicinska
vårdplanen ska alltid uppdateras omgående med den senaste
informationen. Eftersom varje profession dokumenterar i respektive
huvudmans journalsystem sker dokumentation i samverkan, där även
personens PAS involveras.
Om det krävs ett hembesök för att göra en medicinsk bedömning ska
detta göras samma dag som personen söker vård.
Samarbetet i den organisatoriska enheten Mobilt resursteam Karlstad
förutsätter en god samverkan och samsyn hos huvudmännen. Efter
införandet och uppbyggnaden av Mobilt resursteam har
huvudmännen regelbundna träffar för att styra inriktning med
gemensamma beslut.
Teamet använder sig av en gemensam bokningskalender. Det finns
även önskemål om en gemensam digital kalender.
Avgifter
Om läkaren deltar vid besök gäller landstingets taxa. Om besök utförs
enbart med legitimerad personal eller delegerad personal från
kommunen, gäller kommunens taxa.
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Kostnadsfördelningen
Karlstads kommun ansvarar för lokalkostnader, kostnader som rör
den administrativa arbetsplatsen och alla möbler samt kostnader för
kaffe och kaffemaskin. Karlstads kommun ansvarar även för 20
procent av kostnaderna gällande förbrukningsmaterial för sjukvård.
Landstinget i Värmland ansvarar för kostnaderna för
medicinskteknisk utrustning samt för 80 procent av kostnaderna för
förbrukningsmaterial för sjukvård.
För kostnader när det gäller bilar, cyklar och andra färdsätt delar
huvudmännen på kostnaderna och ansvarar för 50 procent vardera.
Om fler bilar behövs, ska detta beslutas av styrgrupp.
För kostnader när det gäller introduktion, studiebesök och andra
aktiviteter inför verksamhetsstarten delar huvudmännen på
kostnaderna och ansvarar för 50 procent vardera.
Verksamheten ansvarar för att utforma ett arbetssätt som gör att detta
fungerar.
Apotekare
Mobilt resursteam samarbetar med en apotekare från
Läkemedelsenheten som deltar i teamarbetet två dagar i veckan.
Apotekarens kompetens är en förstärkning för att optimera
läkemedelsbehandlingen för den äldre multisjuka personen.
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Utvärderingsuppdraget
FoU Välfärd Värmland kontaktades i slutet av 2016 av Marie
Johansson, Karlstad kommun och Eva Bergkvist, Landstinget i
Värmland, för att diskutera FoU Välfärd Värmlands eventuella
medverkan vid en utvärdering av det Mobila resursteamet. Efter
diskussioner beslutades att det Mobila resursteamet skulle utvärderas
genom både en kvalitativ och en kvantitativ del. Den kvantitativa
delen av utvärderingen skulle genomföras av Karlstad kommun och
Landstinget i Värmland. FoU Välfärd Värmland fick i uppdrag att
genomföra den kvalitativa utvärderingen.
Utifrån syftet med den kvalitativa
utvärderingen upp i tre delar;

utvärderingen

delades

Den första delen skulle genomfördas med hjälp av intervjuer med ett
urval av äldre som tog del av det Mobila resursteamets tjänster, det
vill säga den del av utvärderingen som syftade till att besvara de tre
första frågeställningarna:
• Upplever äldre som är aktuella för teamet att de får hjälp med
problem som de relaterar till sin hälsa? Om ja, vad är det som
gör att de upplever det? Om nej, vad behövs för att de ska
uppleva det?
• Upplever äldre som är aktuella för teamet att de får stöd om de
upplever oro som de relaterar till sin hälsa? Om ja, vad är det
som gör att de upplever det? Om nej, vad behövs för att de ska
uppleva det?
• Upplever äldre som är aktuella för teamet att de känner sig
trygga i hemmet? Om ja, vad är det som gör att de upplever det?
Om nej, vad behövs för att de ska uppleva det?
Intervjuerna skulle ske kontinuerligt under projekttiden med början i
januari - februari 2018 och genomföras under våren och sommaren
2018. Totalt skulle cirka 20 intervjuer med ett urval av äldre göras,
urvalet skulle ske utifrån ålder, kön och ursprungsland. Det åvilade
uppdragsgivaren att förse FoU Välfärd Värmland med namn och
kontaktuppgifter på äldre som var villiga att medverka vid intervjuer.
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Den andra delen skulle genomföras med hjälp av gruppintervjuer med
ett urval av patientansvariga sjuksköterskor, det vill säga den del av
utvärderingen som avsåg att besvara den fjärde frågeställningen:
• Upplever patientansvarig sjuksköterska att de med stöd av
teamet kan ge äldre en god vård? Om ja, hur bidrar teamet till
detta? Om nej, vad behövs för att teamet skall bidra till detta?
Totalt skulle fyra gruppintervjuer genomföras, två i början och två i
slutskedet av utvärderingstiden. Det åvilade uppdragsgivaren att förse
FoU Välfärd Värmland med namn och kontaktuppgifter på samtliga
patientansvariga sjuksköterskor som hade varit berörda av det Mobila
resursteamet. Utvärderarna vid FoU Välfärd Värmland skulle sedan
kontakta ett urval av dessa för en eventuell medverkan i en
gruppintervju.
Den tredje delen av den kvalitativa utvärderingen skulle genomföras
med hjälp av gruppintervjuer med medarbetare i det Mobila
resursteamet, dvs den del av utvärderingen som avsåg att besvara den
näst sista frågeställningen:
• Hur upplever medlemmarna i det Mobila resursteamet
arbetssättet och dess möjligheter för att ge äldre en god vård?
Intervjuer skulle ske vid tre tillfällen, det första tillfället vid uppstarten
av utvärderingen, därefter skulle intervjuer genomföras halvvägs och
sedan avslutningsvis inom tidsramen för utvärderingen.
Samordnaren för projektet skulle intervjuas i början, halvvägs och i
slutet av utvärderingstiden för att svara på den sista frågeställningen:
• Hur upplever samordnaren att det Mobila resursteamet
fungerar utifrån arbetssätt och möjligheterna att ge äldre en god
vård?
Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch, utvärderare vid FoU
Välfärd Värmland, fick i uppdrag att genomföra utvärderingen. Mona
Sundh, vetenskaplig ledare vid FoU Välfärd Värmland, var handledare
i utvärderingen.
Uppdragsgivaren hade ansvar för att skriva den del av rapporten som
beskriv bakgrund till projektet samt beskrivningen av det Mobila
resursteamets arbetssätt.
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Utvärderingen skulle mynna ut i en rapport som ges ut i FoU Välfärd
Värmlands ordinarie rapportserie. Dessutom skulle en, om
uppdragsgivaren så önskade, muntlig presentation av preliminära
resultat ges halvvägs in i utvärderingen, vilket skedde den 14 maj
2018. Utvärderingen påbörjades den 1 november 2017 och avslutades
den 30 november 2018.
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Syfte med utvärderingen
Syftet med utvärderingen var dels att studera hur de äldre, som får
hjälp genom Mobilt resursteam Karlstad, upplever att det påverkar
deras situation. Dels hur medlemmarna i det Mobila resursteamet
upplever det nya arbetssättet och hur det förändras över tid. Vidare
avser utvärderingen att studera hur patientansvarig sjuksköterska
upplever att det nya arbetssättet påverkar möjligheterna att med stöd
av det Mobila resursteamet ge äldre en god vård.
Frågeställningar som utvärderingen ska besvara
• Upplever äldre som är aktuella för teamet att de får hjälp med
problem som de relaterar till sin hälsa? Om ja, vad är det som
gör att de upplever det? Om nej, vad behövs för att de ska
uppleva det?
• Upplever äldre som är aktuella för teamet att de får stöd om de
upplever oro som de relaterar till sin hälsa? Om ja, vad är det
som gör att de upplever det? Om nej, vad behövs för att de ska
uppleva det?
• Upplever äldre som är aktuella för teamet att de känner sig
trygga i hemmet? Om ja, vad är det som gör att de upplever det?
Om nej, vad behövs för att de ska uppleva det?
• Upplever patientansvarig sjuksköterska att de med stöd av
teamet kan ge äldre en god vård? Om ja, hur bidrar teamet till
detta? Om nej, vad behövs för att teamet skall bidra till detta?
• Hur upplever medlemmarna i det Mobila resursteamet
arbetssättet och dess möjligheter för att ge äldre en god vård?
• Hur upplever samordnaren att det Mobila resursteamet
fungerar utifrån arbetssätt och möjligheterna att ge äldre en god
vård?
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Tidigare studier
För att få en bredare bild av redan genomförda projekt med multisjuka
äldre i eget boende har en litteratursammanställning genomförts. Vi
har tagit del av tidigare kartläggningar och utvärderingar som
genomförts under de senaste tio åren och utifrån dem valt ut de som
har haft liknande uppdrag som aktuell utvärdering om Mobilt
Resursteam, Karlstad. I det följande avsnittet ges en sammanfattning
av de kartläggningar och utvärderingar som vi tagit del av.
Mobila teamet för äldre
Rapporten är skriven av Wikström (2009) och har sin bakgrund i ett
samarbetsprojekt mellan akutgeriatriska kliniken, närsjukvården i
Landstinget Kronoberg och Växjö kommun. Projektet startade år
2007 och utvärderingen baserar sig på de första 15 månaderna.
Teamet bestod av geriatriker, sjuksköterska och paramedicinare och
de hade ungefär 40 patienter per månad. Teamet erbjöd hembesök till
personer som var 65+,
som ett alternativ till besök på
akutmottagningen. Bakgrunden till projektet var erfarenheten att när
äldre och sköra personer med akuta hälsoproblem kommer till
länssjukvårdens akutmottagningar läggs de ofta in, trots att
problemet skulle kunna ha lösts i hemmiljön.
Dataunderlaget till utvärderingen togs fram genom statistik över
patienter som hade tagit del av teamets insatser och befintlig
vårdadministrativ statistik. Dessutom ingick intervjuer med
patienter, närstående, teamets medlemmar och medarbetare från
omgivande verksamheter. Mobila teamets verksamhet granskades
och värderades utifrån fördelar och brister ur olika perspektiv;
patienter/brukare, ekonomi och måluppfyllelse.
Resultatet
visade
att
ur
ett
patientperspektiv
och
närståendeperspektiv hade det Mobila teamets verksamhet haft stora
kvalitativa förtjänster. Hembesöken lyftes fram som positivt och det
som speciellt framhölls var att patienten/brukaren kände sig i
centrum och att besöket ingav trygghet. Av de patienter som
kontaktade teamet var många över 80 år och de hade problem med
andning och cirkulation. Flertalet av patienterna hade redan en
kontakt med kommunen och primärvården och det var
kommunsjuksköterskan som remitterade de flesta patienterna.
De två huvudmännen, Landstinget i Kronoberg och Växjö kommun,
uppger att det finns en önskan om att utveckla samarbetet mellan dem
och att utöka samverkan mellan professionerna. I projektet betonas
vikten av tvärprofessionalitet, för att kunna ge bästa möjliga vård och
trygghet för patientgruppen multisjuka äldre boende i hemmet.
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I den ekonomiska analysen framkom att det mobila teamets
verksamhet varit något dyrare om hembesöken enbart ersatt besök på
akutmottagningen. En ekonomisk beräkning visade emellertid att när
hänsyn togs till en minskning av inläggningar så ökade vinsten med
det mobila teamet avsevärt.
I utvärderingen framkom att det fanns tendenser, om än svaga, om
minskat inflöde till akutmottagningen. Statistik visade att om
patienterna var över 80 år vid besök på akutmottagningen så skrevs
67 procent in till sjukhusvård, bland de som hade haft kontakt med
teamet så sjönk denna siffra till 34 procent. Görs en kostnadskalkyl på
de patienter som skrevs in på sjukhus efter besök på
akutmottagningen som inte hade stöd av något team så blir det en stor
besparing. Om beräkningen är att 67 procent av patienter som är över
80 år som besöker akutmottagningen blir inskrivna i ett dygn så
kostar det samhället 200 000 kronor, om de skulle vara inskrivna
tretton dygn skulle besparingen bli 9,5 miljoner kronor. Denna kalkyl
redovisas i rapporten som en motivering till att införa Mobila team för
äldre.
Kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre i ordinärt boende
En kartläggning har gjorts av Gurner (2012) på uppdrag Sveriges
Kommuner och Landsting. Syftet var att beskriva systemhinder för en
grupp äldre med omfattande slutenvårdskonsumtion och ett flertal
diagnoser. I uppdraget låg att se hur kvarstående behov av vård och
omsorg behandlades av landstingets primärvård, kommunens vård
och omsorg samt av anhöriga/närstående.
Kartläggningens resultat baserades på intervjuer med 298 multisjuka
äldre från olika delar av landet. Drygt hälften var kvinnor och
medelåldern för både män och kvinnor var 83 år. Sammanfattningsvis
så kom undersökningsgruppen från tolv landsting och 29 kommuner.
Undersökningsperioden var under 18 månader och avlutades under
2010.
De huvudsakliga slutsatserna från kartläggningen var vikten av tidiga
samordnade insatser för att undvika vård och omsorg på fel nivå till
höga kostnader och låg nytta. Undersökningsgruppen tillbringade
mer än 17 av de 18 undersökningsmånaderna utanför den slutna
sjukhusvården. Enligt rapporten framkom behovet av styrning och
ledning mot ett nytt sätt att formera verksamhet utanför sjukhuset,
som
utgick
från
de
äldres
individuella
behov
av
helhetsomhändertagande. Kartläggningen pekade även på vikten av
den geriatriska professionen likväl som separata specialistfunktioner
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utifrån olika hälsotillstånd och att det ofta saknades samordnande
insatser mellan dem.
Insatserna efter hemkomst från sjukhus var fragmenterade,
specialiserade och insatsstyrda. Vårdcentralerna hade inte inriktat sin
verksamhet mot de multisjuka äldres föränderliga livssituation. De
var inte organiserade för att ta ett helhetsansvar utanför sjukhuset
tillsammans med kommunens äldreomsorg, den äldre och de
anhöriga. Gurner (2012) påpekade även att läkare från
vårdcentralerna gör få hembesök vilket ofta var ett behov hos den
äldre.
Vidare visade kartläggningen att den öppna hemtjänsten inte
fungerade tillfredställande för denna grupp, då den var
produktinriktad och utförd av många olika personer. Den öppna
hemtjänsten, uppdelad på service och omvårdnadsinsatser efter en
katalog och inte efter den enskildes specifika behov, bidrog inte till att
skapa en trygg och meningsfull social situation för de äldre. Det
långsiktiga förebyggande arbetet tillsammans med primärvård, den
äldre och anhöriga hade svårt för att möta upp i de snabbt skiftande
behoven i hemmet.
I studien betonas vikten av att en läkare ansvarar för att följa, värdera
och ompröva olika läkemedel som förskrevs från olika håll. Just
förskrivningen av läkemedel som blir fel var en indikator på ett system
som istället för att hjälpa riskerar att förvärra hälsan för den äldre.
Avslutningsvis betonas i studien vikten av ledning, styrning och
samordning på hemmaplan som utgår från den äldres och anhörigas
behov. Kartläggningen sammanfattar sina slutsatser med att påvisa
ett nytt sätt att organisera vård och omsorg genom bland annat:
• En ansvarig läkare inom primärvården
• Apotekare som stöd för ansvarig läkare
• Kontinuitet bland distriktsjuksköterskor och samarbete med
kommunens sjuksköterskor
• Utveckling av hemsjukvården
• Kontinuitet och insatser från hemtjänsten efter behov
• Samarbete med anhöriga
Utvärdering av mobilt hembesöksteam
Utvärderingen av Mobila hembesöksteamet i Uppsala genomfördes av
Pöder och Wadensten (2013). Det Mobila hembesöksteamet startade
år 2011 som ett samverkansprojekt mellan kommunen och
Landstinget i Uppsala och finansierade med medel från Sveriges
Kommuner och Landsting. Införandet av Mobila hembesöksteamet
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hade som övergripande syfte att förbättra vården för de akut sjuka
äldre samt att minska belastning på akutmottagning och sjukhusvård.
Det Mobila hembesöksteamet består av läkare och sjuksköterska, som
kan ge råd och stöd till kommunens sjuksköterskor och vid behov göra
akuta hembesök.
Syftet med utvärderingen var att undersöka vårdutnyttjande och
kostnad vid akut sjukdom bland äldre, 65+, i eget boende.
Undersökningsgruppen skulle även ha hemtjänst i Uppsala kommun.
Utvärderingen skedde bl.a. genom intervjuer med äldre personer som
haft besök av hembesöksteamet (tolv personer mellan 69-99 år) och
genom intervjuer med sjuksköterskor verksamma i hemvården (20
sjuksköterskor). Data samlades även in med hjälp av enkäter riktade
till sjuksköterskor inom hemvården och ambulanspersonal.
Sammanfattningsvis visar utvärderingen att de äldre är nöjda med
den erhållna servicen från hembesöksteamet. Resultatet av
intervjuerna med de äldre sammanfattades med fyra kvalitativa
kategorier: ”säkerhet i vården”, ”snabb behandling”, ”god service”,
”för mycket åtgärder”. De olika kategorierna exemplifierades genom
citat.
När det gällde kategorin ”säkerhet i vården” ansåg de äldre att de fick
en snabb diagnos, kvalificerad bedömning och adekvat vård i hemmet.
Dessa delar gjorde enligt de äldre att det gav dem en känsla av
trygghet. Hembesöket lyftes fram som en viktig del och att få vårdas i
sitt eget hem betraktade de som en säkrare form av vård.
” Det var som en gåva från ovan verkligen, att de kom,
inget sånt har hänt mig sedan jag var en liten kille.”
(a.a. sid 10)
Under kategorin ”snabb behandling” framkom de äldres tacksamhet
av den snabba behandlingen. De uppgav att de var imponerade av
teamet och att de upplevde positivt att behandlingen startade i
samband med hembesöket. Här gjorde de äldre jämförelser med
väntetider på akutmottagningen och vårdcentralen.
”Vad som var så bra…var att jag inte behövde fara till
akuten och sitta där, tänk att få en sådan snabb
behandling” ( a.a. sid 11)
I kategorin ”bra service” beskrevs att besöket ses som en värdefull
tjänst speciellt då de upplever besök på akutmottagning och
vårdcentral som ansträngande. Att bemötandet var trevligt och
värdigt beskrevs som värdefullt. Flera deltagare uppgav att teamet sett
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dem som individer och det upplevdes som positivt med småprat om
vardagen och att det inte enbart talades om sjukdomar och
hälsoproblem.
”…och deras vänliga attityd och hjälpsamhet, strålade
ut från dem” (a.a. sid 11)
I kategorin ”för mycket åtgärder” ingår att patientgruppen upplevde
att bedömning var allt för omfattande och det Mobila
hembesöksteamet hade gjort för mycket. Samtidigt framkom att man
som patient har svårt att avgöra vad som är nödvändigt utan
medicinsk kunskap.
”Det var lite för mycket. Det skulle förmodligen ha blivit
bättre av sig själv. Men det är svårt att säga
egentligen” (a.a. sid 12)
Resultatet från intervjustudien med sjuksköterskor i hemvården
sammanfattades i tre kategorier: ”förbättrad arbetssituation,
”förbättrad patientsäkerhet” och ”organisatorisk förbättring”. Av
intervjuerna framkom att sjuksköterskorna uppskattade och såg en
förbättring
i patienternas situation i och med det Mobila
hembesöksteamet.
I kategorin ”förbättrad arbetssituation” uppgav sjuksköterskorna att
de kände sig ensamma i sitt arbete inom hemvården. I och med
införandet av Mobila hembesöksteamet upplevde de en stor trygghet
i att ha tillgång till en läkare och sjuksköterska för både stöd och råd.
De upplevde att osäkerheten och stressen blev mindre när de skulle
fatta beslut om de skulle skicka patienten till akuten eller inte.
Sjuksköterskorna lyfte även fram att i och med att Mobila
hembesöksteamet är knutet till landstinget och har tillgång till
journalsystemet Cosmic så kan de få en bredare bild av vårdtagaren.
”Å just de att de kommer och tittar så…om man är
osäker, för det är många gånger man tänker men ja
kanske, kanske inte sådär. Då kan man få en
bedömning utav en läkare. Det är jätteskönt.” (a.a. sid
13)
I kategorin ”förbättrad patientsäkerhet” beskrev sjuksköterskorna att
de äldre i samband med möjlighet av hembesök av teamet gav uttryck
för säkerhet och trygghet i omhändertagandet. Deras upplevelse var
att de äldre var ovilliga att åka till akutmottagning då de var svårt
sjuka, hade svårt att förflytta sig och ofta hade en smärtproblematik.
Sjuksköterskorna uppgav att de äldre uttryckte sin tacksamhet när de
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fick möjlighet att träffa en läkare hemma som gav dem en känsla av
trygghet och lugn både för de äldre och för deras familjer.
”Å för vårdtagarna framför allt är det bra, dom är ju
helt lyckliga när man säger att jo men jag ringde efter
doktorn. Han kommer om 20 minuter.” (a.a. sid 14)
I kategorin ”organisatorisk förbättring” beskrevs det Mobila
hembesöksteamet som en mellannivå mellan vårdcentral och
akutsjukhus. Sjuksköterskorna upplevde svårighet i kontakterna med
vårdcentralen, bl.a. beroende av långa handläggningstider, som
ibland resulterade i besök på akuten då man inte fick någon
läkarkontakt. De uttryckte en uppskattning av det Mobila
hembesöksteamet som enligt dem innebar en förbättring i att kunna
ge en god vård i hemmet. Sjuksköterskorna ansåg att projektet borde
utvidgas med tillgänglighet till teamet även under kvällar och helger.
Några av sjuksköterskorna ansåg att organisationen med
hembesöksteam troligen gynnade samhället då färre behövde besöka
akutmottagningen som de förmodade var dyrare.
”Ja dom får inte ta bort mobila teamet. Vi behöver det
mobila teamet…Jo för min skull, dels för att jag kan få
hjälp och råd. Å för patienternas skull, för dom slipper
massa onödiga sjukbesök. Dom får ligga på akuten
flera timmar å sen är det en enklare grej, å sen får de
åka hem. Ofta är det ju bara en bedömning som
behöver göras.” (a.a. sid 16).
I studien genomfördes även en enkätstudie med sjuksköterskor i
hemvården. Enkäter sändes ut till 63 sjuksköterskor av vilka 37
besvarade enkäten (svarsfrekvens 59 procent). Resultatet av
enkätstudien visade att samtliga som besvarat enkäten hade
konsulterat det Mobila hembesöksteamet. Av sjuksköterskorna var 89
procent mycket nöjda med samarbetet och resterande var nöjda.
En enkätstudie gjordes även med ambulanssjuksköterskor där 47
sjuksköterskor tillfrågades om att delta och av dem besvarade 37
personer enkäten (svarsfrekvens 76 procent). Sammanställningen
visade att övervägande delen av de 37 som besvarat enkäten hade
konsulterat det mobila hemsjukvårdteamet. Alla tillfrågade ansåg att
vårdens kvalité höjdes i och med samarbetet med det mobila
sjukvårdsteamet. Kategorier som framkom var: ”teamet minskar
belastningen inom sjukvårdens akutsjukvård och underlättar
ambulansverksamhetens arbete” och ”vård i hemmet underlättar för
patienten och minskar lidande”.
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Slutrapport för projektet kring de mest sjuka äldre Mobila
hembesöksteamet i Uppsala
I slutrapporten redovisar Rutqvist (2013) en uppföljning av den
tidigare utvärderingen från Uppsala universitet. Resultatet för januari
2012 till mars 2013 var att av 1687 kontakter från hembesöksteamet
(5,9 ärenden/vardag) blev 1361 vårdade kvar i hemmet (81 procent).
En uppskattning gjordes att vinsten för uteblivna kostnader för
öppenvårdsbesök uppgick till 2,5 miljoner kronor. I rapporten fanns
även redovisat att en vinst uppstod under 2012 vid beräknad utebliven
slutenvård med ca 9,2 miljoner kronor per år.
I rapporten framkom att beslut har fattats att permanenta
verksamheten från år 2014 i landstingets regi. Verksamheten
finansierades i samverkan med Uppsala kommun. Kostnaden för
teamet beräknades till 3,5 miljoner kronor per år, varav landstinget
betalar 2,1 miljoner kronor och Uppsala kommun 1,4 miljoner.
Finansieringen av teamet sker genom bland annat de besparingar som
blir följden av teamets arbete.
Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre
Regeringen gav år 2010 Socialstyrelsen i uppdrag att göra en
vetenskaplig utvärdering av 19 försöksverksamheter, som tilldelats
statliga stimulansmedel inom området mest sjuka äldre. Uppdraget
gavs till Aging Research Center (ARC) vid Karolinska Institutet (KI)
tillsammans med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum (ÄC).
Målet för utvärderingen var att hitta generella faktorer och goda
exempel som kan stimulera till nationell utveckling. Projektledare har
varit Lisbet Hagman och slutrapporten publicerades år 2014.
Kunskapsöversikten visade att det fanns en erfarenhet av att de
undersökta försöksverksamheterna och nätverken haft svårigheter att
identifiera sin målgrupp, de mest sjuka äldre. De beskriv gruppen som
heterogen, där de med omfattande hälso- och sjukvård endast i
mindre utsträckning överlappade de som hade en omfattande
äldreomsorg. En fråga som ställdes var om syftet med de insatser som
man avsåg var att förebygga att den äldre får stora och omfattande
behov av vård och omsorg, eller om det tvärtom var att samordna
insatser från olika vårdgivare för de som redan tillhörde den här
gruppen. En fallgrop som beskrevs var att personalen kan underskatta
de äldres behov av samordning och överskatta sina egna insatsers
betydelse för att den äldres skulle uppleva vården som samordnad och
trygg.
Ett positivt värde med försöksverksamheterna var att de skapat forum
och engagemang för att diskutera nödvändig utveckling av
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äldreomsorgen. I rapporten redovisades vikten av att skapa en
samverkanskultur där den mest sjuke äldres bästa kom i första
rummet
före
huvudmannaskap-,
verksamhetsoch
professionsintressen.
I slutsatserna tog man vidare upp samordning i nya former för äldre
med störst behov. Äldre personer med stora sammansatta behov av
vård och omsorg måste enligt utredarna mötas av ett strukturerat
omhändertagande oavsett om behoven fanns hemma, på sjukhus eller
fanns när man skrevs hem igen från sjukhus.
I det strukturerade omhändertagandet nämns vikten av att det finns
rutiner för att identifiera de personer man avsåg att hjälpa.
Nödvändiga insatser från olika delar av sjukvården bör utföras eller
koordineras av team som samordnas med socialtjänstens insatser. Av
utvärderingen framgick att mobila och flexibla insatser i de äldres
hem måste kunna erbjudas. Ytterligare en del är vikten av att
uppmärksamma de anhöriga, något som bör ses som en utgångspunkt
för en samordnad vård och omsorg. Enligt utredarna uppstod ofta
akuta behov av sjukvård och en risk för att de äldre måste in på
sjukhusvård om anhöriga sviktar.
Slutsatserna från utvärderingen var att det krävs en sammanhållen
eller integrerad vård och omsorg om de mest sjuka äldre som
sammanfattas enligt följande:
• att det finns ett system och rutiner för en fortlöpande
identifiering av de mest sjuka äldre och hur deras behov ska
tillgodoses
• att det finns en organisation som tillhandahåller hälso- och
sjukvård dygnet runt samordnat med kommunens äldreomsorg
• att stöd, vård och omsorg riktas till både den äldre och deras
anhöriga
• att olika modeller för en samordnad vård och omsorg över
huvudmannaskapsgränserna
utvecklas,
prövas
och
vetenskapligt utvärderas med hjälp av statliga initiativ.
Närsjukvårdsteam i Västra Götalandsorganisationen
Under år 2018 startade Mobilt närsjukvårdsteam genom
projektmedel i Västra Götalandsregionen med en regional
projektledare, Karin Fröjd (www.vgregion.se). Man beskriver
projektet utifrån modellen Mobil närvård som bygger på att
kommunen står för basverksamheten, samt dygnet runt-funktionen
och arbetar tätt
tillsammans med
specialistteam
och
hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och syftet är att skapa en
ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av
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gemensamma resurser samt att undvika slutenvård. Projektet
kommer att följas upp av bland annat Högskolan i Skövde och
Chalmers.
I projektbeskrivningen finns beskrivningar av vikten av att sätta
patientens behov i centrum och vikten av helhetssyn och samsyn. I
projektet
betonas
behovsanpassad
vård
och
organisationsövergripande samarbete och kontinuitet.
Sammanfattning av tidigare studier
Sammanfattningsvis visar de olika kartläggningarna och
utvärderingarna att samverkan mellan vård och omsorgsgivare är en
viktig del för att kunna ge god livskvalitet för de äldre som bor kvar i
hemmet. De anhörigas situation och behov av stöd betonas och vikten
av deras medverkan för att de äldre inte ska behöva uppsöka
akutsjukvård.
Läkarens möjlighet till hembesök och rådgivning betonas av både de
äldre, anhöriga och kommunens hemsjukvårdspersonal. Besök på
vårdcentral och sjukhus upplevs i de flesta fall som frustrerande för
målgruppen äldre med en sjukdomsbild. Möjlighet till stöd i hemmet
ger trygghet samt att man får diagnos och behandling snabbare.
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Teorigenomgång
I detta avsnitt presenteras den teori som använts i utvärderingen och
som används i analysen. Avsnittet börjar med teorier som rör de äldre
och följs sedan av teorier som rör de organisatoriska delarna.
De äldres perspektiv
För att få en ökad förståelse inför att allt fler äldre bor kvar i hemmet,
även när de har en sviktande hälsa, har en historisk och teoretisk
återblick genomförts. En teoretisk genomgång har skett runt frågor
om vad som kan påverka hur de äldre uppfattar att de har ett gott liv
under åldringsprocessen. I det följande avsnittet kommer detta arbete
att redovisas.
Begreppet ”mest sjuka äldre” är inget begrepp som finns inom
forskningslitteraturen utan ett begrepp som införts av Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen har infört begreppet för att identifiera personer 65 år
och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd
till följd av åldrande, skada eller sjukdom. I gruppen finns de som är i
behov av både omfattande sjukvård och omsorg (Socialstyrelsen,
2011b).
Hemmets betydelse
Daun (1980) beskriver hur synen på boendet har förändrats och fått
en allt starkare betydelse för individerna. Industrialismen och
urbanisering gjorde att människor kom att bo närmare varandra men
mer isolerade från varandra. Innanför bostaden upplever den
enskilde, enligt Daun, självbestämmande i sitt liv och i sina
handlingar.
Något som är bärande inom svensk åldringsvård och omsorg är den
så kallade Kvarboendeprincipen. Begreppet myntades redan i mitten
av 50-talet av riksdagens Åldringsvårdsutredning. I denna utredning
föreslogs att: ”Åtgärderna inom åldringsvården måste i första hand
och i största möjliga utsträckning inriktas på att alla medel förhjälpa
de gamla att utan alltför stora personliga påfrestningar få leva ett
oberoende liv så länge som möjligt i sina egna hem.” Att följa dessa
riktlinjer beslöts av riksdagen år 1957.
Från senare delen av 70-talet har omfattande arbete lagts ned från
samhällets sida för att ge äldre möjligheten att bo kvar hemma eller
för att få återvända hem efter en kortare eller längre tids
sjukhusvistelse (Tuulik Larsson 1994). Målsättningen var redan då att
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ge äldre med omfattande behov stöd och hjälp för att klara sin vardag.
Redan i början av 80-talet skrevs övergripande mål och
samarbetsavtal mellan kommun och landsting.
I ett betänkande från Äldredelegationen som lämnades till regeringen
år 1989 förstärktes synen på möjligheten att kunna bo kvar hemma:
”Inriktningen av bostads- och socialpolitiken, när det gäller äldre
samt personer med funktionshinder med psykiska eller sociala
handikapp, är att förstärka möjligheterna för dem att bo i eget
boende. Vissa människor måste emellertid kunna erbjudas särskilda
boendeformer för att kunna få sina grundläggande behov av
trygghet, service och omvårdnad tillgodosedda.” Detta betänkandes
förslag ledde fram till den så kallade Ädel-reformen.
I början av 90-talet genomfördes Ädel-reformen som innebar en
organisationsförändring av svensk äldrevård och omsorg. I och med
genomförandet av reformen övertog kommunerna ansvaret från
landstingen över den så kallade långvården och ansvaret för
hemsjukvård i ordinärt boende. Syftet var att få en bättre samordning
av insatserna för de äldre och ett bättre resursutnyttjande.
Vad som sedan hände var att Ädel-reformen medförde nya
samverkansproblem beträffande just hemsjukvården mellan kommun
och landsting. Problem med samordning mellan huvudmännen,
vårdnivåer och verksamheter, professioner, anhöriga och vårdtagare
är även aktuellt i dag (Hagman 2014).
Wånell (2004) definition om kvarboendeprincipen går ut på att man
ska kunna bo kvar i sitt hem livet ut. I begreppet ingår även
möjligheten att flytta till annan bostad som till exempel ett
Trygghetsboendet
eller
Seniorboende.
Motsatsen
till
kvarboendeprincipen är att tvingas flytta till ett bostadsområde man
inte själv valt eller till ett särskilt boende. Enligt Socialtjänstlagen skall
socialnämnden för gruppen äldre personer särskilt ansvara för
följande:
”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får
möjlighet att leva och bo självständig under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i
gemenskap med andra”
SoL (2010) 5 Kap, 4§
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Vidare anses att:
”Socialnämnden skall verka för att äldre människor får
goda bostäder och skall ge dem som behöver det stöd och
hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service”
SoL (2010) kap, 5 §, 1: a stycket
Tuulik Larsson (1994) visar i sin forskning om äldre att det finns en
önskan hos flertalet äldre om att kunna bo kvar hemma. I intervjuerna
med äldre kom hon fram till kategorier som identitet, autonomi och
självbestämmande. Just självbestämmande beskrivs som en stark del
i önskan om att kunna bo kvar i hemmet och inte behöva vara på
sjukhus eller övriga boenden. En viktig del som framkommer är att
man i och med åldrandet upplever att omvärlden krymper och
tryggheten upplevs starkare i boendet. Relationerna till saker och ting
i sitt eget hem blir allt starkare och viktigare. Tuulik-Larsson använder
ett uttryck som ”de nära och kära tingen”, saker som man införskaffat
under ett långt liv som ger en tillbakablick och trygghet (a.a.). För att
ha en god livskvalitet betonas ofta begreppen vardagsliv,
vardagsverklighet och livsvärld (Kosik 1979). Vardagslivets verklighet
är det påtagliga och i samband med åldrandet förstärks behovet av
det egna rummet (Tuulik Larsson 1994). Tuulik-Larsson
exemplifierar genom citat från sina intervjuer:
”När jag är hemma har jag en egen identitet. På sjukhus är jag bara
ett nummer för dem. Hemma bestämmer jag själv. Mina vänner kan
gå ut och in hos mig som de vill och vi kan ha det trevligt
tillsammans”
”I hemmet har man större självförtroende och självkänsla….och
liksom att jag inte trivs med att ha en massa främmande människor
kring mig jämt, så att man aldrig får vara för sig själv” (a.a. sid 61)
Ett gott liv under åldrandet
Vad som är ett gott liv i samband med åldringsprocessen är en central
fråga. Forskare som sett på detta samband är bl.a. Westlund och
Sjöberg (2005). I sin forskning kopplar de ihop åldrandet med den
israeliske forskaren Aron Antonovsky och det som han definierade
som det salutogena perspektivet (Antonovsky 1991). Antonovsky har
satt detta begrepp genom en referens till Salus, hälsans och välfärdens
gudinna i den romerska mytologin.
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I sin forskning tar Westlund och Sjöberg (2005) upp att
verksamheterna inom äldreomsorg ofta har Maslow som
utgångspunkt. Då prioriteras enligt forskarna i första hand den
praktiska instrumentella hjälpen och biologin, samtidigt som arbetet
tenderar att bli sönderstyckat, uppgiftsorienterat och bedrivs nära nog
på industriell basis. Westlund och Sjöberg omformulerar det till den
enskilde: ”Hel, ren och mätt i väntan på ingenting annat än nästa
måltid” (a.a. sid 54).
När det bedrivs med Antonovsky som ledstjärna så beskriver
forskarna det som att verksamheterna tar sin utgångspunkt i vad som
är meningsfullt för den enskilde. Då prioriteras den sociala nivån och
människors behov av samhörighet med andra. Westlund och Sjöberg
(2005) uppger att med det salutogena synsättet följer krav på att
omsorgsarbetet utförs inom ramen för samarbetsrelationer mellan
givare och tagare av omsorg.
Westlund och Sjöberg (2005) uppger att Antonovsky när han
utvecklade det salutogena synsättet inte hade kronisk sjukdom i
åtanke, men i den situationsorienterade praktiken kan det vara en
pedagogisk poäng att tänka i dessa banor. Westlund och Sjöberg anger
som motsatsen till det salutogena perspektivet som de kallar det
patogena perspektivet, där man enbart ser de materiella behoven och
inte lyfter in de existentiella.
Forskarna tar även upp teorier som betonar att man och med
ålderdomen utvecklar visdom och mognad. De tar här upp Tornstams
teori om gerotranscendensen (Westlund & Sjöberg 2005).
Gerotranscendensen innebär att åldrandet ses som något positivt och
man lägger sitt livspussel genom tidigare erfarenheter (Tornstam
2005). En fördjupning av eftertanke och reflektion sker med stigande
ålder som ger en ökad vishet. Tornstam lyfter även fram att man får
nya insikter i fundamentala existentiella frågor. Han uppger att man i
och med åldrandet ofta blir mer selektiv i valet av sociala och andra
aktiviteter och får ett ökat behov av vad han kallar för den goda
kontemplativa ensamheten (a.a.).
Westlund och Sjöberg (2005) kopplar i sitt resonemang runt det
salutogena synsättet Antonovskys (1991) begrepp ”känslan av
sammanhang” (KASAM). Författarna (Westlund & Sjöberg 2005)
menar att KASAM och det salutogena perspektivet i vården av och
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omsorgen om de kroniskt sjuka äldre är en del i att man inte ska bli
berövad ett gott liv till livets slut.
KASAM består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet (Westlund & Sjöberg 2005). Definitionen av
begreppet KASAM lyder enligt Antonovsky:
” …känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i
vilken utsträckning man har en genomträngande och varaktig men
dynamisk känsla av tillit till att 1) de stimuli som tillhör ens inre och
yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och
begripliga, 2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de
krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga och 3) dessa
krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang”.
(Antonovsky 1991, sid 41)
Eriksson och Winroth (2015) menar att det är möjligt att uppleva god
hälsa och livskvalitet trots sjukdom, om man känner att man har
kontroll över sin vardagsverklighet. En del av detta är att man
begriper, kan hantera och finner meningsfullhet i sin livssituation.
I en FoU-rapport (Eriksson & Häger 2012:2) utvärderas projektet
”Salutogen omsorg och vård i praktiken. Omsorg och vård för ett helt
liv”. Projektet utgick från ett salutogent perspektiv som baserades på
att vård och omsorg skulle bygga på de resurser som de äldre hade
t.ex. i form av kunnande, erfarenhet och sociala nätverk. I projektet
skulle man i omsorgsarbetet fokusera på det friska och
utvecklingsbara. Grundfrågorna i projektet var om en förändring till
ett salutogent arbetssätt skulle kunna höja kvaliteten i omsorgsarbetet
runt de äldre.
I rapporten beskrivs KASAM-begreppet och det salutogena
perspektivet med en koppling till hemtjänst och särskilt boende.
Eriksson och Häger kunde i utvärderingen se att personer med en god
och realistisk omvärldsuppfattning, förmåga att påverka sin situation
samt en syn på tillvaron som meningsfull ger ett högt KASAM-värde.
Ett högt värde brukar kopplas till att man upplever god livskvalitet.
I evalueringen av projektet framkom att deltagarna i projektet ansåg
att det skedde en förändring i arbetssättet både konkret och i
personalens sätt att tänka inom vård och omsorg. Upplevelsen var att
vård och omsorg förbättrades, då personalen fokuserade på de
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salutogena (det friska) och inte på det patogena (det sjuka) hos de
äldre.
Personcentrerat arbetssätt
Under det senaste årtiondet har det salutogena synsättet mer och mer
kopplats till det personcentrerade arbetssättet. Personcentrerad vård
(person-centered care) initierades av Kitwood (1997). Kitwood hade i
presentationen av begreppet inriktat sig mot demensvård. Idag är det
ett väletablerat begrepp/metod inom vård och omsorg, speciellt mot
vård av äldre. Boman och Brink (2015) beskriver personcentrerad
vård när patienten som person involveras som partner när det gäller
att ta initiativ och planera vården. Det personcentrerade synsättet
utgår från ett aktivt intresse för individen och en vilja till att lyssna till
den personliga berättelsen.
Boman och Brink (2015) skriver att personcentrerad vård har en
humanistisk värdegrund i ett synsätt där alla människor är unika,
kompetenta och jämlika. I praktiken gör denna värdegrund att
personer med liknande sjukdomsdiagnos inte kan bemötas på samma
sätt. En salutogen personcentrerad vårdinsats sätter personens egna
upplevelser i centrum istället för att fokusera på sjukdomsdiagnosen.
Personens egna berättelser om hälsa, symtom och sjukdom blir
utgångspunkt i omvårdnadsplaneringen. Boman och Brink lyfter fram
Antonovsky och det salutogena perspektivet, den enskildes förmåga
till att förstå sin situation utifrån begriplighet, hanterbarhet och
meningsfullhet och kopplar detta till omvårdnadsprocessen (a.a.).
Beskrivning
av
vården
finns
även
i
Vårdhandboken
(www.vardhandboken.se) där man jämställer den personcentrerade
vården med god humanistisk vård och omsorg. I Vårdhandboken
förklaras innebörden av personcentrerad vård som en övergång från
en modell där patienten är mottagaren av en medicinsk åtgärd till en
modell där en överenskommelse görs med patienten och ofta i
samarbete med anhöriga som aktivt deltagande i planeringen och
genomförande av den egna vården (både i sluten- och öppenvård samt
akut och palliativ vård) och omsorgen.
Sammanfattning av de äldres perspektiv
I den teoretiska genomgången inom vård- och omsorgssektorn
framträder kvarboendeprincipen, gerotranscendensen och den
salutogena vård och omsorgsprocessen som en del i förutsättningarna
för ett gott åldrande. Vad som även trycks på i genomgången av
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litteratur är den personcentrerade vården och hur den kopplas till
Antonovskys hälsobegrepp.
Implementering och organisering
Under ett implementeringsarbete där en ny modell eller ett nytt
arbetssätt ska sättas i bruk finns flera faser; behovsinventering,
installationsfasen, användningsfasen och vidmakthållandefasen
(Socialstyrelsen 2012). När flera olika aktörer är inblandade i
styrningen
och
förändringsarbetet
påverkas
även
olika
organisationsbeteenden (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 2010)
såsom strukturen och de mellanmänskliga förhållandena i de
processer som pågår.
I första fasen, den så kallade behovsinventeringen, undersöks
organisationens behov (Socialstyrelsen 2012). Organisationen tar
reda på vilka behov som finns och på vilket sätt förändringar ska
göras, detta påverkar i sin tur hur implementeringsprocessen
fortskrider. Ett tydligt identifierat och uttalat behov samt vad målet
med
implementeringen
är
underlättar
den
fortsatta
implementeringen. Hur målet med implementeringen formuleras är
viktigt för att man i efterhand ska kunna mäta hur väl målet uppnåtts.
Ett problem med mål är att de ibland formuleras som en vision, vilket
gör att det i efterhand blir svårt att uttala sig om ifall målet uppnåtts
eller ej, då visioner kan vara svåra att mäta.
När behovsinventeringen är klar och målet med implementeringen är
fastställt går implementeringsprocessen över i installationsfasen där
resurser ska fastställas och förankras (Socialstyrelsen 2012). Under
installationsfasen (Socialstyrelsen 2012) ska nödvändiga resurser
tillsättas såsom lokaler, tid, rekrytering av personal med mera. Här
behöver även förändringsarbetet förankras för att processen ska
kunna gå vidare. Förankringen behöver dels ske inom den
organisation som deltar aktivt i förändringsarbetet men även med de
som kommer att bli berörda av det nya arbetssättet. Detta för att
undvika missförstånd och för att alla berörda ska veta vad syftet med
förändringsarbetet är och vad man vill uppnå med det. Det är också
nödvändigt ur ett ledningsperspektiv att mål, medel och effekter är
klara för att forma en eventuell ny organisationskultur eller förankra
i befintliga organisationskulturer (Christensen, Lægreid, Roness &
Røvik 2010). Detta är av särskild vikt för att ledningen ska fungera
under implementeringsprocessen, där flera aktörer kan komma att
påverka eller ska samverka med varandra.
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När användningsfasen (Socialstyrelsen 2012) tar vid kan förändringar
i arbetet ske utifrån hur de som ska arbeta på det nya sättet känner att
det passar för dem. Det kan innebära att man justerar metoder och
arbetssätt som gör att man går ifrån kärnkomponenterna, grunderna.
Det kan på sikt innebära att det arbetssätt som man tänkt
implementera inte har införts på grund av att man inte har gjort det
som var planerat att göra. Hur organisationen operationaliserat
målen med förändringsarbetet, hanterat strukturen inom
organisationen och ledningen kommer att påverka det fortsatta
arbetet. Även de informella målen, de som inte är uttalade eller
nedskrivna, i organisationen påverkar arbetet. Styrs organisationen
utifrån ett mål- och resultatbaserat arbete där målen
operationaliserats kan arbetet utvärderas (Christensen, Lægreid,
Roness & Røvik 2010) och följas upp under och efter
implementeringen.
Slutligen tar vidmakthållandefasen (Socialstyrelsen 2012) vid där
man generellt sett säger att ett nytt arbetssätt är implementerat. Detta
kan sägas vara uppnått när mer än hälften av de som ska använda det
nya arbetssättet gör det. Vidmakthållandet av det nya arbetssättet
behöver man stödja under flera år för att det nya ska gå över från att
vara ”nytt” till att bli en rutin eller att det förstås som en del av det
”vanliga” arbetet. Under denna fas är det viktigt att identifiera
eventuella förbättringsområden och problem samt vad de i så fall
beror på. Om problem uppstår är det av vikt att undersöka om det är
implementeringsprocessen, kompetensen, organisationen och/eller
ledarskapet som har betydelse för de eventuella problemen. Detta för
att på så sätt kunna identifiera och lösa de problem som uppstått och
inte fokusera på de områden som inte har varit föremål för eventuella
hinder. Utvecklingen under tiden som gått har lett fram till justeringar
och åtgärder inom organisationen och en ny organisationskultur
(Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 2010) har uppstått.
Organisationskulturen påverkar hur organisationen håller ihop och
arbetar gemensamt. Dessutom påverkar kulturen värderingar, åsikter
och förväntningar inom organisationen (Hatch 2000) vilket i sin tur
påverkar implementeringsarbetet.
Utöver de fyra faserna i implementeringsprocessen (Socialstyrelsen
2012)
finns det andra faktorer som kan påverka
implementeringsarbetet. Exempel på detta kan vara de olika
organisatoriska systemen, makthierarkier, samordningsmekanismer
och ekonomiska aspekter (Johansson 2004; Katch 2000).
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Samverkan och organisering
Samverkan är en form av samarbete när man arbetar tillsammans mot
ett visst mål. Det kan vara både på en organisations- och individnivå.
För att öka förutsättningarna för en lyckad samverkan, oavsett nivå,
är planeringen inför samverkan viktig. Mål måste sättas och de som
ska samverka med varandra behöver veta vilka mål som ska uppnås
och på vilket sätt målen ska nås. Vid samverkan mellan olika
organisationer främjas detta om organisationerna tillsammans har
tagit fram de mål som de ska sträva mot. Här behöver personer inom
organisationerna också veta vilka mandat de har att exempelvis ta
beslut och hur man sprider samverkan vidare inom organisationerna
(Haraldson 2016).
När målen är satta och vägen till målen är förankrade så startar flera
processer som måste fungera för att nå fram till de utsatta målen.
Inom och mellan organisationer kan nya processer startas som ska
samverka med redan befintliga organisationsprocesser (ErikssonZetterqvist, Kalling & Styhre 2006). I samverkan kan en ny
organisation ta form, som behöver interagera med redan befintliga
organisationsprocesser. Hur arbetet koordineras, administreras och
ledes i det dagliga arbetet påverkar den nya organisationens
förutsättningar för en lyckad samverkan.
Samverkan mellan olika professioner kan ske på olika nivåer, dels kan
man samverka i vissa frågor och insatser så kallad kollaboration och
sedan kan koordination ske då olika verksamheter lägger till insatser
till redan befintliga. Vidare kan en konsultation där en profession gör
tillfälliga insatser eller är rådgivande inom en annan organisation
också vara en form av samverkan. Organisationer kan också integrera
med varandra och flera professioner kan gå samman och bilda en ny
organisation (Danermark 2000). Samverkan kan med andra ord ske
på olika nivåer och det beror på hur mycket integration som sker
mellan organisationer och professioner. (För exempel se Haraldson
2016). För att kunna bilda en gemensam organisationskultur (Hatch
2000) i en ny organisation, när olika organisationer har gått ihop och
samverkat, behöver de medföljande normerna och värderingarna
antingen utgöra en grund eller läggas åt sidan i skapandet av den nya
organisationskulturen.
I samverkan mellan organisationer och professioner finns det
människor inblandade som tillsammans ska bilda nya arbetsgrupper,
ledningsgrupper eller andra former av gruppsammansättningar för
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att kunna arbeta mot de gemensamma målen. När människor bildar
grupper sätts redan befintliga makthierarkier på prov. En kamp kan
uppstå mellan olika professioner om vem som har makten att ta vissa
beslut eller vem som formellt och informellt har makten i gruppen.
Utöver maktaspekter finns ansvarsgränser, kunskaps- och
förklaringsmodeller att ta hänsyn till. För att samverkan ska fungera
måste gruppen hitta lösningar på hur man ska hantera dessa aspekter
och tillsammans bilda en ny gemensam grund att stå på (Danermark
& Kullberg 1999).
Samverkansproblem kan minimeras om man tar hänsyn till och
belyser några faktorer så som ledningsfunktionen, graden av resurser,
domänkonflikter, mål och målproblematik. Haraldson (2016:47-48)
ger exempel på hur man inom dessa faktorer kan minimera eventuella
problem genom att diskutera och reda ut faktorernas innebörd redan
vid planeringsstadiet av en samverkansprocess, se figur 1. Om inte
faktorerna diskuteras och tas hänsyn till, menar Haraldson, att det
finns risker att andra personer inom organisationen får ta hand om de
eventuella samverkansproblem som kan uppstå. Något som kan bli
problematiskt om dessa personer inte har mandat att reda ut frågor
som skulle ha fattats på en annan nivå i organisationen.
En sammanfattande bild av planeringen av samverkansprojekt ges av
Haraldson (2016, s. 47), se figur 1.
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Planering av samverkansprojekt
Ledningsfunktioner
- Var aktiv och ha en tydlig roll under hela projektet
- Ge förutsättningar för underliggande nivåer och därför kontinuerligt
ha möten när problem uppkommer
- Ge samverkan ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar
- Red ut domänanspråk vad gäller exempelvis mål och arbetsformer
- Lyft fram dolda agendor och reda ut asymmetriska förhållanden
- Skapa eventuellt gemensamma lokaler
Syfte och ambitionsnivå
- Red ut syftet
- Diskutera ambitionsnivå
Mål och målgrupper
- Formulera mål som hjälper och inte stjälper, projekt dvs. inte så
specificerade så att de låser projektet och inte så vaga att deltagarna
inte vet vad de ska göra
- Formulera realistiska mål utifrån målgrupp
- Formulera realistiska mål utifrån tillgängliga medel och verktyg
Ovilja och legitimitet
- Ta hänsyn till faktorer bakom eventuell motvilja och inled dialog
omkring eventuella kritiska punkter
- Var förvissad om att bakgrund, mål och medel för samverkan är
presenterad och legitimerad på alla nivåer och av så många som
möjligt samt var medveten om att alla tolkar förändringen utifrån sitt
perspektiv
- Var förvissad om att chefer i den ordinarie verksamheten är
involverade för att underställda ska kunna ha möjligheter att delta i
projektet med rätt mandat och tillräckligt handlingsutrymme

Figur 1 Viktiga faktorer vid planering av samverkansprojekt. Hämtad från
Haraldson (2016, s. 47).

När arbetet är igång och fördelning av arbetsuppgifter och rutiner har
skapats för att få samverkan att fungera krävs ofta en form av
samordning för att hålla ihop och få arbetet att gå framåt. Under
processens gång utvecklas arbetet och roller arbetas fram. Här har en
samordnad funktion en viktig roll för att hålla ihop arbetet då nya
gränser både ska behållas och passeras för att få det nya arbetet att
fungera. Detta kan vara en utmaning för de inblandade både ur
professionell och ur individuell syn (Haraldson 2016). När människor
interagerar med varandra i grupp skapas interaktionsmönster och
ritualer som påverkas av individernas sätt att förhålla sig till varandra
och av de förutsättningar som getts.
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Dessa mönster bildar på sikt interaktionsritualer (Collins 2004), som
kommer att påverka hur individerna i gruppen samverkar med
varandra. Detta kommer att på så sätt även påverka den
organisationskultur (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 2010) av
normer och värderingar som skapas i den nya gruppen och som i sin
tur ger möjligheter eller begränsningar när det kommer till
samverkan.
En sammanfattande bild av de faktorer som påverkar genomförandet
av samverkan ges av Haraldson (2016, s. 66) och förslag på hur man
kan ge bättre förutsättningar för att samverkansprojekt kan fungera,
se figur 2.
Genomförande av samverkan
Formella element
- Se över och klargör vertikal och horisontell arbetsdelning
- Se över och klargör arbetsuppgifter och delegationsordning,
- klargör rutiner, sekretess
- Se över samordning av den nya organiseringen med de ordinarie
organisationerna
Informella:
- Klargöra skillnader i kulturella och institutionella element:
institutionella logiker, beslutslogiker
- Klargöra av domänanspråk och respektive organisations kärnverksamhet
- Klargöra de olika teknologierna samt de kunskaps- och
förklaringsmodeller respektive organisation använder
Samordning och integration
- Klargöra grader, former och omfattning av samverkan
Människor
- Tillse att individer är trygga, har kontroll och känner tillhörighet
- Var medveten om olika stadier som grupper ofta går igenom

Figur 2 Viktiga faktorer vid genomförande av samverkan. Hämtad från
Haraldson (2016, s. 66).
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Metod
I nedanstående avsnitt presenteras vilken metod utvärderingen har
genomförts med, samt vilken utvärderingsmodell som utvärderingen
vilar på. Vidare redovisas urval och bortfall och hur insamling av data
har gått till och hur data har analyserats och etiska reflektioner som
tagits i beaktande kring utvärderingen. Avsnittet avslutas med en
metoddiskussion.
Metod för utvärderingen
Utvärderingen har en kvalitativ ansats där fokus har lagts vid att få en
förståelse för hur de äldre, som tar del av det Mobila resursteamets
insatser, har upplevt den hjälp och det stöd de fått. Vidare var
uppdraget att undersöka hur medlemmarna i det Mobila resursteamet
och patientansvariga sjuksköterskor upplevde det nya arbetssättet.
Då utvärderingen har sökt svar på upplevelser gällande det Mobila
resursteamets arbetssätt och hur upplevelserna sett ut över tid så har
utvärderingen haft en processinriktad ansats (Eriksson & Karlsson
2016) där data samlats in under tiden som interventionen pågått.
Med en processinriktad ansats avses att man samlar in data under
flera tillfällen då interventionen pågår (Eriksson & Karlsson 2016).
Denna utvärdering följer interventionen, det nya arbetssättet som det
Mobila resurstemat arbetar på, och ser hur det ändrats över tid.
Utvärderingen ger svar på vad som sker med interventionen under en
stor del av det första året.
Utvärderingen har också drag av måluppfyllelseanalys (Eriksson &
Karlsson 2016) vilket innebär att vi i utvärderingen tittar på om de mål
som är uppsatta med interventionen uppfylls. Till en målrelaterad
utvärderingsmodell görs ett mättillfälle innan interventionen införts
och sedan görs mättillfällen efter att interventionen har
implementerats. Till denna utvärdering finns ingen data insamlad
innan projektet startade men vid det första intervjutillfället med
teammedlemmarna togs frågor upp av en retroperspektiv karaktär.
Frågorna handlade om hur det var tänkt att teamet skulle fungera och
vad som gjorts innan utvärderingen startade. Detta var tänkt att
fungera som en ”nollpunkt” för den fortsatta utvärderingen.
Utvärderingens frågeställningar berör frågor som rör målen,
exempelvis om de äldre som är aktuella för det Mobila resursteamet
upplever att de får stöd och hjälp med problem som de relaterar till
sin hälsa. Detta gör att utvärderingen har drag av måluppfyllelse, då
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ovan nämnda frågeställning kan ses som ett mål med interventionen.
Vidare undersöker utvärderingen om patientansvarig sjuksköterska
upplever att de med stöd av teamet kan ge äldre en god vård och om
medlemmarna i teamet upplever det nya arbetssättet och
möjligheterna att ge äldre en god vård. Dessa frågeställningar kan ses
som kvalitetsindikatorer (Lindgren 2011) då de handlar om
möjligheten att utföra ett arbete med en viss kvalité. Detta i sin tur
påverkar hur målen uppnåtts, då kvalitetsindikatorer kan tolkas på
olika sätt. Målen kan vara oklara eller förstås på olika sätt beroende
på vem som tolkar målen, en målträngsel (Lindgren 2014) och
målförskjutning (Vedung 2009) kan därför uppstå, särskilt när flera
parter är inblandade i en intervention.
Datainsamling, urval och bortfall
I nedanstående avsnitt redovisas hur insamlingen av data har skett
och hur urvalet av informanter har sett ut, vidare redovisas bortfallet.
En uppdelning har gjorts utifrån medlemmarna i det Mobila
resursteamet, de äldre och de patientansvariga sjuksköterskorna. För
att illustrera datainsamlingen har Figur 3, Tidslinje över insamlad
data (se bilaga 7) tagits fram som ett komplement till texten.
De äldre

För denna utvärdering var planen att genomföra 20 intervjuer med
äldre som tagit del av det Mobila resursteamets tjänster.
Urvalsgruppen bestod av de äldre som blivit tillfrågade och visat ett
intresse för att delta i en intervju, ett bekvämlighetsurval (Trost
2005).
Ett informationsbrev (se bilaga 4) togs fram och delades ut till de äldre
via medlemmarna i det Mobila resursteamet. De som sedan var
intresserade av att delta i en intervju tog kontakt med någon av de två
utvärderarna eller meddelade någon av medlemmarna i det Mobila
resursteamet att de var intresserade av att delta. Om de äldre
meddelade någon i teamet att det var intresserade av att delta tog
någon av de tre distriktssköterskorna i teamet kontakt med
utvärderarna och meddelade att det fanns äldre som var intresserade
av att delta i en intervju. En av utvärderarna tog då kontakt med den
äldre via telefon och en intervjutid bokades in.
När det kommer till urvalsgruppen äldre finns ett bortfall då tre äldre
tackade nej till att delta vid en intervju när telefonkontakt togs av
utvärderarna. Skälen som angavs till att informanterna tackade nej till
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att delta var att de kände sig sämre och inte orkade vara med på en
intervju. En av informanterna var enligt anhörig inlagd på sjukhus.
Intervjuerna med de äldre ägde rum mellan januari och augusti 2018
(för att få en överblick av insamlingen av data se figur 3 i bilaga 7).
Intervjuerna spelades in med en diktafon och tog mellan 40-90
minuter. Intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide (se bilaga 5). Av
de totalt 15 intervjuer med de äldre ägde 10 intervjuer rum i den äldres
hem med en av utvärderarna. Under intervjuerna som gjordes i
hemmet närvarade tre anhöriga, vidare gjordes fem intervjuer via
telefon. Telefonintervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och
högtalarfunktionen på telefonen. Telefonintervjuerna tog mellan 10
och 30 minuter.
Patientansvariga sjuksköterskor

Till utvärderingen skulle fyra gruppintervjuer genomföras med
patientansvariga sjuksköterskor som varit berörda av det Mobila
resursteamets arbete. Ett mail med ett bifogat informationsbrev (se
bilaga 4) skickades ut till enhetschefer inom upptagningsområdet för
det Mobila resursteamet. Upptagningsområdet har växt från de
centrala delarna av Karlstad till hela Karlstad kommun under
utvärderingstiden. Intervjutider bokades in med de patientansvariga
sjuksköterskorna efter att kontakt tagits via mail och telefon. Urvalet
bland de patientansvariga sjuksköterskorna är därför både ett
strategiskt urval och ett bekvämlighetsurval (Trost 2005), då
information skickades ut allteftersom upptagningsområdet växte och
de som återkopplade till utvärderarna bokades in för intervjuer.
Vid det första intervjutillfället användes en intervjuguide (se bilaga 6)
som underlag för samtalet och intervjun spelades in med en diktafon.
Efter det första intervjutillfället testades ett nytt tillvägagångssätt för
att försöka få till en mer omfattande dialog mellan de patientansvariga
sjuksköterskorna. Vid det andra intervjutillfället fick de
patientansvariga sjuksköterskorna post-it lappar där de enskilt fick
skriva ned vad som utmärkte deras arbetssätt. De fick skriva ned både
positiva och negativa aspekter gällande de patienter som tagit del av
det Mobila resursteamets tjänster. De skulle även skriva på post-it
lapparna vad som utmärkte arbetssättet med övriga patienter som
inte tagit del av teamet. Post-it lapparna sattes upp på olika papper
märkta med patient med och patient utan Mobilt resursteam. Utifrån
dessa tankar fördes sedan en dialog och diskussion kring
upplevelserna i arbetssättet. Då detta upplägg fungerade bra
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genomfördes de två sista intervjuerna med patientansvariga
sjuksköterskor på liknande sätt. Dessa intervjuer spelades också in
med en diktafon och Post-it lapparna sparades för kommande
databearbetning.
Intervjuerna med de patientansvariga sjuksköterskorna ägde rum
under februari, mars och juni 2018 (för att få en överblick av
insamlingen av data se figur 3 i bilaga 7). Vid de olika
intervjutillfällena har patientansvariga sjuksköterskor från samma
distrikt medverkat och de har endast medverkat vid ett
intervjutillfälle. Sammanlagt har 13 patientansvariga sjuksköterskor
medverkat vid de fyra intervjutillfällena och intervjuerna har tagit
mellan 40 och 60 minuter.
Medlemmarna i det Mobila resursteamet

Intervjuer har genomförts med samtliga medlemmar i det Mobila
resursteamet, vid tre tillfällen. Innan intervjuerna ägde rum skickades
ett informationsbrev ut (se bilaga 1). Till det första intervjutillfället
användes en intervjuguide (se bilaga 2), vid det andra intervjutillfället
utgick samtalet med inspiration från PMI-modellen, Plus-MinusIntressant (De Bono 1982).
De Bonos modell (1982) går ut på att se fenomen och frågeställningar
från olika perspektiv när man inför nya arbetssätt. Under Plus skrivs
de positiva resultaten ned, under Minus de negativa effekterna och
under Intressant antecknas förväntade resultat och möjligheter.
Medlemmarna i det Mobila resursteamet fick först enskilt skriva ned
de olika stegen (PMI) och sedan delta i en gemensam påföljande
gruppdiskussion. Vid det tredje intervjutillfället användes en
intervjuguide (se bilaga 3) där fokus låg vid att ta reda på hur
medlemmarna i teamet har upplevt interventionen under det gångna
året.
Intervjuerna med medlemmarna i teamet har tagit cirka en timme och
intervjuerna spelades in med en diktafon och anteckningar fördes på
plats. Vid andra intervjutillfället fick även medlemmarna i teamet
skriva ned tankar utifrån PMI-modellen (De Bono 1982) som sedan
diskuterades. Dessa anteckningar utgjorde också underlag för
kommande databearbetning.
Visst bortfall har funnits då alla medlemmar inte har kunnat delta vid
alla tillfällen eller har fått gå ifrån intervjutillfällen på grund av
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arbetsrelaterade uppgifter. Alla medlemmar i det Mobila
resursteamet har dock varit närvarande vid minst två
intervjutillfällen.
Sammanlagt har tre intervjutillfällen i grupp skett mellan december
2017 och september 2018 med distriktssköterskorna samt med
läkarna i det Mobila resursteamet. Samordnaren har följt samma
upplägg men har intervjuats enskilt (för att få en överblick av
insamlingen av data se figur 3 i bilaga 7).
Databearbetning/ dataanalys
De semistrukturerade intervjuerna spelades in med en diktafon varpå
materialet från intervjuerna sammanställdes skriftligt. Utelämnanden
gjordes vid upprepningar, hummanden och liknande ljud och har på
så vis inte tagits med i den skriftliga sammanställningen. Under
arbetet med utvärderingen har viss databearbetning och analys av
rådata gjorts då diskussioner förts mellan utvärderarna och
handledare efter och inför intervjutillfällen, som en del i
arbetsprocessen (Kvale & Brinkman 2009) för kommande
intervjutillfällen.
Det skriftliga materialet från intervjuerna bearbetades utifrån en
tematisk förstanivåskodning (Miles, Huberman & Saldaña 2014) med
en fenomenografisk ansats (Marton 1981). Till tematiseringen har
både dataprogrammet NVivo använts samt färgkodning med papper
och penna. Efter genomläsning av materialet framträdde ett mönster
och materialet sorterades in i olika teman: hembesök,
inskrivningssamtal, bemötande, tillgänglighet, kontinuitet, trygghet,
tillit, organisering, arbetssätt, resurser, utveckling/förändring,
samverkan och kvalitet.
Citat har använts i resultat och analysdelen utifrån de teman som
framträdde i materialet för att belysa och exemplifiera resultatet.
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Etiska reflektioner
Forskningsetiska ställningstaganden har varit närvarande under
processen och de etiska principer som tillämpats av Vetenskapsrådet
(2017) har varit vägledande i arbetet. Forskningskravet har beaktats
utifrån syftet med utvärderingen och samhällsnyttan.
De personer som har ingått i utvärderingen har fått information om
vad utvärderingens syfte var, vad utvärderingen kommer att användas
till och hur utvärdering kommer att publiceras. Detta har skett dels
via informationsbrev som skickats ut antingen via mail eller delats ut
på papper till informanterna. Vidare har ytterligare muntlig
information getts i samband med intervjutillfällena. På så vis har
informationskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017)
beaktats.
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2017) har beaktats utifrån att
informanterna själva har valt att delta, efter att de fått information
kring utvärderingen. De har på så vis samtyckt till att delta. De har
haft möjlighet att ställa frågor före, under och efter intervjutillfället.
Informanterna har informerats om att de inte behöver svara på
specifika frågor om de själva inte vill det.
Stor vikt har lagts vid att information så som namn, platser eller andra
specifika uppgifter som kan kopplas samman med de personer som
har deltagit i utvärdering har tagits bort. Detta för att uppfylla
konfidentialitetskravet så att det inte ska gå att koppla ihop resultat
till specifika individer. Därför kopplas inte citat samman med
individer och resultaten presenteras på gruppnivå, vilket försvårar för
läsare att koppla samman citat med varandra. I citat har även viss
information utelämnats eller skrivits om för att upprätthålla
konfidentialiteten.
Metoddiskussion
Utvärderingen har en kvalitativ ansats vilket har inneburit att
justeringar under utvärderingstiden har varit möjligt att göra. Hade
utvärdering haft ambitionen att kvantifiera data och samla in
kvantitativ data hade inte samma utrymme för justering under
utvärderingstiden kunnat vara möjlig (Kvale & Brinkmann 2009). De
justeringar som gjorts är bland annat det som beskrevs tidigare i
metodavsnittet där intervjuerna med de patientansvariga
sjuksköterskorna utvecklades efter de två första genomförda
intervjuerna. Vidare har också mindre justeringar gjorts i intervjuerna
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med medlemmarna i det Mobila resursteamet, då diskussioner har lett
fram till hur intervjutillfällena planerades och genomfördes utifrån
vad som framkom i de tidigare intervjuerna.
Då utvärderingen har drag av processmodellen (Vedung 2009) har
utrymme getts att följa implementeringsprocessens steg
(Socialstyrelsen 2012) från att interventionen inleddes tills att den
avslutas. Denna utvärdering har inte följt hela processen från start,
men kom in i ett tidigt skede och utvärderingen kommer inte att ge en
bild efter avslutad intervention. Fokus har därmed legat i processens
gång och den väg som interventionen har tagit (Denvall & Vedung
2008). Utvärderingen har på så sätt getts möjlighet att ta del av
processen under implementeringsfasen och haft möjlighet att
upptäcka styrkor och svagheter som rör interventionen.
Utvärderingen har också utgått från de mål som varit uppsatta, vilket
innebär att värderingen grundar sig på upplevelser som rör både
processbeskrivning och måluppfyllelseanalys (Eriksson & Karlsson
2016). Detta kan ses som en styrka i och med att utvärderingen har
kunnat ha båda perspektiven att utgå ifrån.
Medlemmarna i det Mobila resursteamet har påverkat urvalsgruppen
”de äldres” sammansättning, då de valt ut vilka som tillfrågats att vara
med i en intervju. Utvärderarna kan på så sätt inte veta om de som
representerar gruppen äldre speglar hela urvalsgruppen och på så sätt
är representativt.
Under utvärderingstiden visade det sig också att det var svårt att få
informanter från gruppen äldre att ställa upp på en intervju. Detta kan
dels bero på, som tidigare tagits upp, att gruppen består av individer
som är sjuka och som inte orkar med att delta på en intervju. Under
tiden som utvärderingen pågick fördes en dialog med
uppdragsgivarna kring att det var svårt att få tag på informanter.
Beslutet att göra ett antal uppföljningsintervjuer via telefon
förankrades med uppdragsgivarna vid avstämningen i maj 2018.
Materialet från de äldre skiljer sig inte nämnvärt från varandra och
det är inte säkert att fler intervjuer hade påverkat materialet. Det kan
vi med säkerhet emellertid inte veta men diskussioner har förts inom
FoU Välfärd Värmland samt kommunicerats till uppdragsgivarna
kring detta.
När det kommer till intervjuerna med de patientansvariga
sjuksköterskorna var en tanke inledningsvis att man kunde ha blandat
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patientansvariga sjuksköterskor från olika distrikt till de olika
intervjutillfällena. Av praktiska skäl var detta inte genomförbart och i
efterhand fanns det en styrka i att de patientansvariga
sjuksköterskorna fick diskutera sina upplevelser i den ordinarie
arbetsgruppen. En spridning bland arbetsgrupperna, både geografiskt
och hur länge de hade varit i kontakt med det Mobila resursteamet
gjordes medvetet för att på så vis öka bredden i det insamlade
materialet.
Uppdelning av medlemmarna i teamet gjordes medvetet för att få en
bredare bild av medlemmarna upplevelser utifrån sina yrkesroller
samt att förhindra till exempel en eventuell hierarkisk påverkan på
samtalet. Tanken var också att hålla ned storleken på grupperna så att
alla skulle kunna komma till tals och undvika dyadiska samtal, samtal
mellan två personer (Wibeck 2010), vilket kan uppstå om grupper blir
för stora och då endast ett fåtal personer kommer till tals. Ambitionen
att undvika dyadiska samtal fick i verkligheten stå tillbaka vid några
av intervjutillfällena eftersom endast två personer kunde närvara av
verksamhetsskäl.
Som tidigare nämnts under de etiska aspekterna har stor vikt lagts vid
att upprätthålla konfidentialitetskravet, där resultat som presenteras
i utvärderingen inte ska kunna kopplas samman med enskilda
individer. Ett undantag från detta har fått göras i denna utvärdering
när det kommer till den kommunala samordnaren i det Mobila
resursteamet. I och med det faktum att den kommunala samordnaren
endast är en person och det i utvärderingen fanns en frågeställning
som skulle besvaras som gällde hur samordnaren upplever att det
Mobila resursteamet fungerar utifrån arbetssätt och möjligheter att ge
äldre en god vård. Materialet gällande samordnaren kunde därför inte
presenteras på en gruppnivå.
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Resultat och Analys
Nedan följer ett resultat och analysavsnitt där indelning har gjort
utifrån
de
äldre,
patientansvariga
sjuksköterskor,
distriktssköterskorna i teamet, läkarna i teamet och den kommunala
samordnaren i teamet.
De äldre
I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna med de äldre som
har genomförts under utvärderingens gång. Intervjuernas
genomförande har gjorts efter utvärderingens syfte hur äldre upplever
att deras situation påverkas i samband med att de får stöd av det
Mobila Resursteamet. Resultatet presenteras genom beskrivning av
de äldres upplevelser som sammanfattas under olika teman. De olika
teman som framkom i materialet beskrivs och exemplifieras med citat
från de intervjuade. Resultatet sammanfattas under följande tema:
-

Hembesöket
Inskrivningssamtalet
Bemötandet
Tillgänglighet
Kontinuitet
Trygghet
Tillit

Hembesöket

Hembesökets betydelse framkommer starkt i intervjuerna. De äldre
uttrycker att de får stöd och hjälp med de problem som de upplever
relaterar till sin hälsa när de kommer i kontakt med teamet. För de
intervjuade i gruppen multisjuka äldre finns en oro för besök på
vårdcentral och sjukhus.
”Jag har hemtjänst och jag har hjärtflimmer nu och det
blir allt sämre så jag är lite ynklig då och jag blir
andfådd hela tiden, men jag tyckte ju det var på tiden
för det är väldigt svårt att ta sig till vårdcentralen.”
”Jag är mycket nöjd. För det var så jobbigt när jag höll
på att springa på vårdcentralen och nu orkar jag inte
gå ut heller.”
”Just det här att få möjlighet till hembesök. Eftersom
jag har lite svårt att flytta mig och i alla fall göra det
osmidigt och brukar få anlita mig av färdtjänst och
sådär. Då är det här helt underbart.”
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Svårigheten att komma i kontakt med sjukvården är en bärande del
från materialet. Telefonköer och att ta sig från hem och vårdcentral
och sjukhus upplevs som frustrerande. De som har behov av färdtjänst
har även svårigheter för förflyttning och väntetider.
”För det är ett väldigt besvär. För nu måste vi ta
färdtjänst för att komma iväg och det tar ju evig tid. Med
beställningar av bil som sedan kommer antingen för
tidigt eller senare och så där. Hela dagen går ju åt för ett
sådant besök.”
”För ringa till vårdcentralen är ju svårt och xx har ju
varit på Gripen och varit inskriven där och det är ju
hopplöst att ringa.”
”… För i början så låg ju xx på liggtransport och mitt i
vintern med snö och utför trappor och hissar som
stannar och möblera om här hemma för att man ska
kunna vända bårsängen och det ska vara personal här
och ja.”
I materialet betonas vikten av att läkaren är närvarande vid hembesöket.
”Att det fungerade som i min ungdom när man hade
husläkare och de kom hem och när man jätte sjuk så kom
de hem till den som var sjuk, Men sen så raserade ju
allting så att det är för mig helt otroligt att det finns igen.
Det skulle alla ha en möjlighet till som har det svårt att
komma ut.”
”Ja, men det hördes ju direkt. Att det var som förr i
världen. Då hade man ju, läkarna kom ju hem. Det
minns jag när jag var barn. Då ringde man doktorn och
då kom de hem och tittade på en, för inte ska man släpa
ut de som är sjuka. Så vi tycker väl att det är alldeles
utmärkt att de har fattat att det var bättre förr med
vissa saker.”
Vid besök på vårdcentral och sjukhus upplever de äldre svårigheter att
vistas i väntrum och på mottagningar, då man upplever sig som
infektionskänslig och har varierande svårigheter att hantera besöket
beroende på sitt hälsotillstånd.
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”Ja, jag är så tacksam att dom kommer hem för att titta
på. För det första att ringa in till vårdcentralen man inte
hör så bra och sedan när man äntligen kommer fram.
Sitta där bland en massa hostande patienter och all
sköns. Jag gör det inte längre.”
Mötet med läkaren på vårdinrättning upplevs av många som mindre
bra, man uttrycker att man för det mesta inte möter samma läkare och
inte har kunskap om vilken läkare man kommer att möta. Läkaren har
ofta varierande kunskap om just deras hälsotillstånd och de
intervjuade äldre upplever en osäkerhet inför handläggningen.
Hembesök av läkare från teamet minskar oron, då det för det mesta är
samma läkare som kommer. Läkaren har information om deras
sjukdomshistoria och att de är i sin hemmiljö.
”Ja, och det är inte bra. De kände inte till alla mina
sjukdomar och det var nya varje gång jag var där.”
”För jag behöver inte dra hela min sjukdomshistoria för
dom. Dom vet ju vem jag är.”
”Ja, det var ju det här att de skulle komma hem till mig
eftersom jag har svårt att ta mig ut. Och sedan att jag
skulle få en och samma läkare. För på vårdcentralen så
hade jag elva eller tolv olika läkare under förra året.”
Inskrivningssamtalet

I samband med att de äldre fått första besöket från det Mobila
resursteamet görs ett så kallat inskrivningssamtal. De äldre uttrycker
att de har en upplevelse av att de kan påverka sin situation i och med
att samtalet sker i deras hemmiljö. Under inskrivningssamtalet
uttrycker de äldre att de får en genomgång av sin hälsa utan stress och
påverkan av en yttre främmande miljö.
”Då samtalade vi, faktiskt. Och vi satt runt bordet här.”
”jo det kändes väldigt tryggt. Och just sitta och prata öga
mot så.” ”Ja det var speciellt att alla tre var här och
samtalade om mina problem och så här. Så det kändes
ju bra att de intresserade sig för en.”
Oron de har över sin hälsa kan kommuniceras och att bli sedd och
hörd i sin hemmiljö gör att de äldre uttrycker att de känner att det blir
en genomlysning av deras tillvaro som skapar trygghet framåt.
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”….. Men jag fick god kontakt med allihop och tycker just
det här att få berätta lite grann om sig själv också i
sådana sammanhang. Det är härligt att de har tid.” ”
Och det var väldigt positivt. Och jag fick ta upp sådana
frågor som man normalt sett inte blir tillfrågad om.
Tillexempel när det gäller livets slutskede. Där de själva
var väldigt tydliga och lugnande i besked till mig.”
”….. Det är ju så det är, men det är så mycket som är
komplicerat speciellt det här med min mage som jag har
stora problem med och har haft sedan 20 år ålder. ”Ja
för första gången i mitt liv har jag pratat med läkaren
här.”
”Som varit med om att varit undersökt på en brits. För
det mesta så har det inte gått att vara på en brits när vi
varit på vårdcentralen, för de har nämligen ingen
takhiss. Och det är ju konstigt på en stor vårdcentral och
som tur var en gång så hade vi med en flicka från
hemtjänsten, xx skulle lyftas från rullstol till britsen.”
”Och hade inte hon stått på andra sidan britsen så hade
xx åkt i golvet. Dom hade så dålig erfarenhet av det. Och
efter den incidenten så drar dom sig för att göra en
kroppslig undersökning.” ”Nej, det händer inte på en
vårdcentral. Det var det första jag tänkte att gud ske lov
att nu kan vi få en doktor som undersöker xx i sängen.”
I intervjuerna framkommer vikten av att läkaren är med under
inskrivningssamtalet. Under inskrivningssamtalet så upplever de
äldre en trygghet i att de får vetskap om att de kan få stöd av läkaren i
teamet framtids vis om det sker förändringar i deras hälsa. De äldre
uttrycker att man då kan avvakta med att uppsöka övriga
vårdinrättningar i samma utsträckning som tidigare.
”Ja, om man är tveksam. Ska vi ringa till sjukhuset, ska
vi åka till akuten. Hur pass alvarligt är det här? För det
är så omständligt för oss att komma iväg till sjukhus.
Och kan man slippa någonting av det genom att ringa
ett samtal och dom kommer och tittar på xx.”
”…Det har blivit sämre alltså, det var väldigt bra när de
var här. De var väldigt rara och trevliga. Doktorn var
så go, och så sa doktorn så här nu vet du att om du blir
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dålig så ring och så kommer jag. Och så var det väl en
gång som jag tyckte att det inte var något vidare och då
kom de båda två.”
Bemötande

De äldre upplever att de får ett professionellt bemötande från ett
tvärprofessionellt team som har en helhetsbild av deras livssituation.
Informanterna uttrycker att de professionella känner respekt för
deras val och att de kan kommunicera utifrån sin egen vardag då
teamet även har personkännedom.
”Och bemötandet från dom. Det var. Det blev vardagligt.
Och det är så man vill ha det, man ska kunna prat med
människor av alla de sorter på ett vardagligt sätt. Så det
tycker jag var bra”
”Nej, alltså när dom kom här, dom skötte sig så bra.”
”Jag fick ett sådant förtroende för dom.” ”Ja, nej men
proffs. Jag kände direkt att dom vet vad dom gör.”
”…Och så är det en väldig personlig kontakt även om det
är en läkare som är här så när man pratar så glömmer
man bort det. Det blir som mer personligt och verkligen
alldagligt.”
”Och de pratar och det känns så tryggt att ha dom.” ”Ja,
vilket stöd ja. Jag tycker det är så bra att prata med dom
för dom är aldrig otåliga utan dom förklarar.”
Tillgänglighet

I intervjuerna med de äldre betonas vikten av att kunna komma i
kontakt med vård och omsorgsgivare. De äldre uttrycker att de vet till
vem de ska ringa och att de får kontakt med det Mobila resursteamet
när det är i behov av medicinskt stöd.
” Och det numret har jag fått och det går direkt till dom,
så det går inte igenom några frågor med att trycka 1 och
2.”
”De svarar nästan med en gång.”
”För antingen så ska man hänga på telefonen och inte
komma fram på flera dagar. Eller också ska man in på
nätet, och det är inte lätt att komma in där heller….Men
nu har vi fått ett telefonnummer, så det känns bra nu.”
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”Att dom är mer nåbara. Ja, men ringa till
vårdcentralen är inte lätt. Det är kö och kö, både här och
på Gripen. Det handlar ju väldigt om att det inte går att
ta sig fram också när jag vill förnya recept och det är
hopplöst att komma fram.”
” … jag ringde klockan 8 prick och då svarade
sköterskan. Bara en sådan sak. För ringer man till
vårdcentralen så är det ju, det är hopplöst att komma
fram. Det är helt fantastiskt.”
I samband med de äldre ringer till det Mobila resursteamet uppger de
att det känns bra att de i teamet som svarar kan deras livssituation och
sjukdomshistoria; ”att man vet vem man är”. I intervjuerna
framkommer att även om de äldre känner oro under natt och helger
så gör vetskapen att de vet att de får kontakt med teamet nästa vardag
att man känner sig lugnare och kan avvakta med akutbesök på
vårdinrättningar.
”Ja, på akuten har jag inte varit. Ja, jag vet inte om jag
har varit på akuten någon gång sedan dom kom.”
”Inte efter jag kom med i teamet.”
Konsekvensen enligt de äldre att de får råd och stöd i situationen och
även hembesök av team eller hemsjukvård, gör att besök till sjukhus
har minimeras. Uppskattning av läkarbesök i hemmet som kan deras
sjukdomshistoria uttrycks som en stark trygghetsskapare.
”Men det är klart att det är skillnad att veta att jag kan
få kontakt med en läkare i hemmet. Blir jag akut sjuk så
vet jag att de finns där.”
I materialet framkommer en önskan om utökade öppettider hos det
Mobila resursteamet att det finns en möjlighet att kunna få stöd under
kvällar och helger.
”Kanske bara telefonledes men just att kunna ringa dom.
Jag menar nattetid och kvällstid, där vet jag att jag får
försöka klara mig själv så gott det går. Så jag skulle
naturligtvis vilja ha en kontinuitet i det här.”
”…..över helger, det känns inte så bra. Och så har man
bara akuten då som resurs och tänka sig att ligga där
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nio timmar i sträck istället för att ligga hemma i sin egen
säng. Där är valet ganska lätt.”
”…..det här att jag skulle önska helgmöjligheter. Kanske
bara ett telefonsamtal, men ändå, kanske att de skulle ha
telefonjour under några timmar eller något sådant där.”
”…en pratkontakt om inte annat.”
Kontinuitet

Situationen att vara multisjuk äldre gör det ibland svårt att ta in nya
intryck och sortera nya vård- och omsorgskontakter. Upplevelsen att
inte veta vem de möter inom hemtjänst eller sjukvård gör att de
känner oro.
I intervjumaterialet lyfts det positiva fram i att de äldre vet vilka
personer som arbetar i det Mobila resursteamet och att det finns
kontinuitet av de som man möter. I och med den aktuella hälso och
medicingenomgången som sker vid inskrivningssamtalet upplever de
äldre att teamet har aktuell sjukdomskunskap om dem och att de blir
bemött från perspektivet här och nu.
”Ja det är klart på den tiden som jag kunde komma
nedför mina trappor och jag kunde ta mig dit, Men det
var alltid olika läkare, det var ju det som var så
skrämmande.”
”Ja, det måste vara en stabilitet och det tycker vi att den
som var här var väldigt sympatisk och bra så vi vill
behålla den läkaren.”
”Och när det gäller då man behöver läkare och
sjuksköterska så tycker jag det är väldigt viktigt att man
vet vem det är. Så att det inte hela tiden snurrar runt.”
I materialet framkommer att de äldre upplever att i och med att de har
listat sig till det Mobila resursteamet så kommunicerar teamet med
övrig vård och omsorgsgivare. Det uttrycks även en nöjdhet med att
det sker en fortlöpande kommunikation mellan team och
hemsjukvård.
”Ja, att det räckte att vi hörde av oss till teamet så att de
sedan kunde kontakta specialistmottagningar och så
vidare. Att de pratade med varandra och att vi bara
behövde ha en kontakt.” ”Ja, tydligheten och mer
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samverkan emellan och att det är någon som har det och
som håller kontakten. Och att vi vet vem vi ska ta
kontakt med.”
”….Och det är också en länk. Överhuvudtaget när man
får personal till sig. Att den ena vet ju oftast om den
andra. Eller åtminstone den organisation som ligger
bakom.”
Trygghet

I intervjuerna uttrycks det att man som åldrande människa med
sviktande hälsa behöver känna sig trygg i sin vardag. En del av
tryggheten är att de behöver känna att de kan få stöd i aktuella
situationer relaterade till sin hälsa. De intervjuade äldre uttrycker att
de i nuläget med stöd av det Mobila resursteamet bättre kan hantera
sina hälsoproblem i hemmet och att det ger en trygghet.
”Annars skulle jag kanske i bedrövligt tillstånd få ta mig
upp till vårdcentralen på något vis. Det är en stor
skillnad och trygghet.”
”Men det här, det är tryggare att ha det här teamet
tillgängligt.”
”Och det var min första tanke då de här är jättebra och
att det känns tryggt det här att ha den här
kontaktvägen. ”Och dom känner till mig och är det
någonting som jag behöver hjälp med så ringer jag dit.”
”…..för att jag känner mig så trygg att jag kan ringa dit.
Det är ingen som säger att jag inte har något att ringa
om heller, utan jag får ringa om heller, utan jag får
prata med dom och sköterskan pratar med doktorn och
som sagt att sist så stod dom utanför dörren.”
I intervjuerna uttrycks en önskan att kunna bo kvar hemma. För att
kunna bo kvar hemma är trygghet i boendet en viktig del enligt de
äldre.
”Jo det gör jag. Jag har ju möjlighet att komma till
servicehuset, men jag ser ju att det är nackdelar där
också”. ”Så jag frågar mina barn om jag möjligen får bo
kvar här, för jag bävar för att flytta.” ”Ja, det är mina
saker att se på och plocka i pärmar och fotografier.”
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”Och trots allt borta bra men hemma bäst. Det är ju så.”
”Ja, så länge som möjligt i alla fall””… speciellt när jag
talat med min xx, så säger han att nu får vi ta in dig på
ett äldreboende säger han.” ”Och jag säger att jag
hoppas det dröjer.”
Tillit

Upplevelsen av att de äldre kan hantera sin vardag förstärks av att
man vet att man kan få kontakt runt sina hälsoproblem med
professionella som har kunskap om just deras livssituation. De äldre
uttryckte en tillit till det Mobila resursteamet och deras
professionalitet som ingav en trygghetskänsla här och nu i och med
att man var i den senare delen av sitt liv.
”Oro, jag vet inte. Är man xx år gammal så man ju
synnerligen medveten om att det är den sista tiden.” ”….
Läkaren verkade väldigt duktig, och alla säger att hen
är det, och hen sa själv att nu ska vi göra vårt bästa för
att hjälpa dig. Så jag litar på hen.”
”...Jag känner just genom det här teamet så har jag en
stor möjlighet att påverka själv. Och jag räknar med att
de finns tillhands. Så det är en trygghet bara att veta att
det kommer samma människor förhoppningsvis.”
”….och man känner att man blir omhändertagen och
man hänger inte i luften någonstans”. ”…Utan man kan
prata med dom och rådfråga och man får bra svar.”
Analys

I samband med intervjuerna förmedlas en bild att de äldre lyfter fram
hemmets betydelse. Att få bo kvar hemma trots ålderdom och
sviktande hälsa. Kvarboendeprincipen har varit en del av den politiska
agendan sedan 60-talet och belyses även i Socialtjänstlagen. Ädelreformen skulle möjliggöra en god vård och omsorg i hemmiljö och
vid kommunens boende.
I materialet framkommer att många av de äldre upplever oro då man
upplever att man inte får stöd runt sin hälsa i det egna boendet.
Fortfarande, trots Ädel-reformen, så finns osäkerhet hos de äldre om
vilka ansvarsområden som är kommunala och vilka som är
landstingskommunala.
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Daun (1980) beskriver hur vikten av boendet förstärks i samband med
urbanisering och industrialisering som gjorde att vi blev mer
oberoende av ett yttre nätverk för vår existens. Hilja Tuulik Larsson
(1994) lyfter fram betydelsen av att många äldre betonar hemmets
betydelse och den önskan att få bo kvar hemma. I hennes forskning
lyfter hon fram kategorier som identitet, autonomi och
självbestämmande. I intervjuerna med de äldre i utvärderingen
framkommer samma tankar och man lyfter fram vikten att ha sina
egna saker runt omkring sig. Många av de äldre i utvärderingen har
haft sin nuvarande bostad under lång tid och fastän det finns yttre
omständigheter som skulle kunna bli bättre till exempel med hiss så
uttrycks en önskan att bo kvar, att man känner en trygghet i sin
bostad.
I intervjuerna uttrycker de äldre att världen runt omkring minskar och
man känner en trygghet i hemmet. Behovet av att yttre nätverk och
kontakter minskar kan ses i de teorier som lyfts fram av Tornstam
(2005) när han beskriver begreppet om gerotranscendensen. I
Tornstams beskrivning av gerotranscendensen uttrycks att man som
äldre får ett minskat behov av yttre sociala aktiviteter och ett ökat
behov av egen tid för reflektion runt livets existentiella frågor.
En del av resultatet av intervjuerna med de äldre är behovet av att ha
kontroll över sitt vardagsliv, att livet blir förutsägbart och att man vet
vad för stöd man kan få och hur man kan få det. Eriksson och Winroth
(2015) har i sin forskning kommit fram till att det är möjligt att känna
god livskvalitet trots sjukdom, om man upplever att man har kontroll
över sin vardagsverklighet. De äldre med mångsjuklighet uppger i
intervjuerna behov att få stöd av professionella och slippa krångliga
kontaktvägar för medicinskt stöd för att uppleva trygghet.
Sjöberg och Westlund (2005) kopplar ett gott liv som äldre till
Antonovskys (1991) salutogena synsätt och KASAM-begreppet. För att
uppleva ett gott och tryggt omhändertagande av vård och omsorg så
ska vården och omhändertagandet vara begripligt, hanterbart och
meningsfullt för att man ska kunna känna tillit. I samband med att de
tagit del av de tjänster som erbjuds genom det Mobila resursteamet
har det gett de intervjuade en bättre omhändertagandesituation och
de ger uttryck för tillit och trygghet.
Det salutogena synsättet har allt oftare kopplats ihop med ett
personcentrerat arbetssätt. I Boman och Brink (2014) beskrivs
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personcentrerad vård som att patienten involveras som person och
partner när det gäller att ta initiativ och planera vården. Boman och
Brink uppger att det är att utgå från ett aktivt intresse för individen
och en vilja till att lyssna till den personliga berättelsen.
I Vårdhandboken (www.vardhandboken.se) beskrives att man slutat
ge omvårdnad från den tidigare modellen där patienten är mottagaren
av medicinsk vård till den personcentrerade vården. I den
personcentrerade vården görs en överenskommelse med patienten
och ofta i samarbete med anhöriga som aktivt deltagande i
planeringen och genomförandet av den egna vården och omsorgen. I
intervjuerna med de äldre uppger de att de i kontakten med teamet
upplever att de blir bemötta på ett respektfullt sätt och att man har
möjlighet att påverka omhändertagandet. De äldre betonar vikten av
kontinuitet och att teamet vet vem de är och vilka behov de har och att
de vet vilka personer som de möter i det medicinska
omhändertagandet.
Sammanfattnings visar resultatet och analys att:
• De äldre upplever att hembesöket är en viktig del i att de listat
sig till det Mobila resursteamet. Hembesök med möjlighet till
läkarkontakt i sin vardagsmiljö upplever de äldre som positivt
och att de får hjälp med de problem som är relaterade till
hälsan.
• De äldre upplever att inskrivningssamtalet ger en god
genomgång av deras hälsosituation. Upplevelsen hos de äldre
är att deras oro stillas och de kan ta upp frågor som de inte
tidigare lyft, exempelvis om livets slutskede.
• De äldre upplever att de fått ett gott bemötande och att teamet
ger ett professionellt stöd.
• De äldre upplever att det Mobila resursteamet är lätt att komma
i kontakt med vilket stillar oron för deras hälsoproblem.
Teamets personkännedom gör att de känner trygghet och kan
avvakta med akutbesök till sjukvård.
• De äldre upplever att det finns en kontinuitet i personalgruppen
som känner till just deras sjukdomshistoria som gör att de
känner en trygghet i omvårdnadsprocessen.
• De äldre upplever att de känner trygghet i hemmet och en tillit
till det Mobila resursteamet som gör att de känner en stabilitet
i sin livssituation i relation till sin hälsa.
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De patientansvariga sjuksköterskorna
I detta avsnitt presenteras resultatet av de fyra gruppintervjuer med
de tretton patientansvariga sjuksköterskor som har genomförts under
utvärderingens gång. I resultatdelen finns citat från intervjuerna för
att tydliggöra resultatet och ge en transparens till insamlade data.
De olika teman som framkom i materialet beskrivs och exemplifieras
med citat från de intervjuade. Materialet kodades in under följande
teman:
- Tillgänglighet (presenteras under rubriken ”kontakten med
teamet”)
- Kontinuitet (presenteras under rubriken ”kontinuitet och
trygghet”)
- Organisering (presenteras under rubriken ”kontakten med teamet”)
- Arbetssätt (presenteras under rubrikerna ”en annan form av vård”,
”arbetsprocessernas fart – styrkan och arbetsbördan”, ”kontinuitet
och trygghet” och ”kontakten med teamet”)
- Resurser (presenteras under rubriken ”arbetsprocessernas fart –
styrkan och arbetsbördan”)
- Utveckling/förändring (presenteras under rubriken ”kontakten
med teamet”)
- Samverkan (presenteras under rubrikerna ”en annan form av vård”
och ”arbetsprocessernas fart – styrkan och arbetsbördan”
- Kvalitet (presenteras under rubrikerna ”en annan form av vård”
och ”kontakten med teamet”)
En annan form av vård

Utifrån
intervjuerna med
patientansvariga sjuksköterskor
framkommer att de ser fördelar med att arbeta mot det Mobila
resursteamet. Då de patienter som har stöd av teamet får möjlighet till
en annan vård än de patienter som inte har tillgång till teamet. De
patientansvariga sjuksköterskorna lyfter fram betydelsen av det första
inskrivningssamtalet där läkare och sköterska i teamet får en god
inblick i patienternas vård och deras vårdbehov. Inskrivningssamtalet
är något som alla patientansvariga sjuksköterskor försöker att
prioritera att närvara vid då de känner att de dels kan vara ett stöd för
patienten och att de kan bidra utifrån sin profession. Flera
patientansvariga sjuksköterskor lyfter även att de får en större inblick
i sina patienters vård och att de får förklaringar till åtgärder i
patientvården.
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”Vi är med vid inskrivningssamtalet och sen kan vi
vara med vid ett uppföljande läkarsamtal om det finns
behov. Ibland så är det faktiskt en fördel att vara det
när de gör besök. Just för att följa upp om vi har frågor,
hur tänker man och så. Så att vi är på samma linje.”
De upplever också att patienterna är nöjda med teamets sätt att arbeta
och att hembesöken är viktiga för att skapa goda relationer till
patienterna.
”Patienten är ju väldigt nöjd. De patienter som jag har
tycker att det är fantastiskt bra. De känner sig väldigt
nära sin läkare. Så den vinsten är ju väldigt stor tycker
jag.”
Patientansvarig sjuksköterska känner också att det Mobila
resursteamet arbetar som ett team kring patienten och att
kontakterna med de som arbetar i teamet fungerar bra.
”De känner sig väldigt sedda när det kommer en
läkare och en sköterska som kommer hem i teamet. Det
känns ju verkligen som ett team, och de är väldigt
behagliga, dom som jag har haft kontakt med. De är
väldigt kunniga och duktiga.”
Arbetsprocessernas fart – styrkan och arbetsbördan

Flera patientansvariga sjuksköterskor lyfter att de har fått mer att göra
i och med att deras patienter har listat sig i teamet. Då teamets
arbetssätt med snabba beslut och åtgärder resulterar i mer
arbetsuppgifter för de patientansvariga sjuksköterskorna, som ska
göra bedömningar och ta prover. Flera patientansvariga
sjuksköterskor uttrycker att det är ett viktigt arbete som ska göras och
att det gynnar patienterna som är listade i teamet samtidigt som det
påverkar deras arbete med de patienter som inte har teamet. Här finns
en känsla av oro över att hinna med sitt arbete om det är många
patienter som listar sig i teamet.
”…om vi får väldigt många patienter som är multisjuka
så skulle jag säga att det finns en risk att det kan
påverka att vi inte kan göra, utföra de arbetsuppgifter
som
vi
är
ålagda
vad
det
gäller
läkemedelsgenomgångar årliga och riskbedömningar.
För det är det som kommer att få stryka på foten.”
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De snabba arbetsprocesserna är något som flera patientansvariga
sjuksköterskor lyfter som positivt, då det går snabbt att få kontakt med
teamet och att åtgärder snabbt sätts in för patienterna. Detta är något
som skiljer sig mot kontakterna som de flesta patientansvariga
sjuksköterskor har med vårdcentralerna där det kan ta flera dagar
innan återkoppling sker.
”Jag vet, förra fredagen så var jag hemma hos en
patient och det var inget så där ur akut men att man
inom ett par dagar behövde göra något tyckte jag. Det
här var vid halv tio tiden och vid halv två träffades jag
och läkaren i det mobila teamet och fick antibiotika och
allting var liksom klart. Det tog fyra timmar.”
”Det gör det ju inte annars.”
”Det skulle det inte. Så jag tycker att det är det bästa
som har hänt kommunal hemsjukvård.”
”Ja, det absolut största och bästa. Det är ett lyft alltså
för hela vårt arbete.”
Att arbetsprocesserna sker i samverkan mellan patientansvariga
sjuksköterskor och det Mobila resursteamet upplever de
patientansvariga sjuksköterskorna är en stor fördel för de patienter
som har tillgång till teamet. De sköterskor som arbetar i teamet har
erfarenhet av kommunal hemsjukvård och flera patientansvariga
sjuksköterskor upplever att de har god kännedom om hur det fungerar
ute i kommunen och på så vis förstår och kan stötta upp i deras arbete.
”...det är ”våra” sköterskor tänkte jag säga…”
”Det är bra att dom vet, de vet ju precis vad det här
handlar om.”
”Ja, det spelar säkert en stor roll. Det har jag inte tänkt
på förut, men det är ju ganska så självklart egentligen.”
”Ja, jag tycker att det är jätte stor skillnad när man har
kontakt med teamet jämfört med vårdcentralen.”
”Ja, det är det absolut.”
”Ja, och just det här att de vet vad det innebär liksom.”
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Kontinuitet och trygghet

Teamets kontinuitet bland teammedlemmarna är också något som
lyfts fram. De vet vilka läkarna är och vilken läkare som har
patientansvaret. Medlemmarna i teamet känner till sina patienter på
ett annat sätt än de gör vid vårdcentralerna.
”Där (vårdcentralerna) släcker de ju bara bränder.”
”Ja, det är bara brandsläckningar. De här har ju en
helhetssyn på patienten alltså.”
”Ja, och dom känner dom liksom.”
Det gör att de patientansvariga sjuksköterskorna känner en trygghet i
teamet och att det i sin tur hjälper dem i det dagliga arbetet.
”Ja, men det var som en patient som jag hade som jag
tyckte lät förkyld så jag åkte dit och ringde det mobila.
Och den här patienten hade inte varit ute på länge.
Alltså många av de patienter som vi har, har inte varit
ute på tio år. Så jag åker ut och säger att vi ses där om
en timme. Och det var bara jag och läkare från det
mobila och in och tittade. Skrev recept på antibiotoka,
klart liksom. Och patienten är frisk. Två dygn till och
så var patienten frisk.”
”Det hade aldrig gått på en vårdcentral.”
”Nej.”
”Det är så tryggt också att få hjälp i bedömningarna
ibland också, det är ju det att man står ju så ensam med
de här patienterna som hör till vårdcentralerna.”
”Och det är inte alltid lätt. Det är mycket tryggare när
man vet att det är fler på plats här.”
Kontakten med teamet

Kontakten mellan de patientansvariga sjuksköterskorna och det
Mobila
resursteamet
sker
dels
via
kommunens
dokumentationssystem där meddelanden kan skickas till
distriktssköterskorna i teamet. Sedan använder de patientansvariga
sjuksköterskorna även telefonen för att komma i kontakt med det
Mobila resursteamet. De patientansvariga sjuksköterskorna upplever
att de får svar snabbt från teamet via meddelanden i det kommunala
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dokumentationssystemet Treserva och via telefon. Då kontakten är
lätt att ha med teamet så använder vissa patientansvariga
sjuksköterskor sig av det Mobila resursteamet för att diskutera kring
patienterna, något som upplevs som en trygghet och ett gott stöd i
deras arbete.
”Ja, det är ett gott stöd tycker jag. Det är en trygghet
också att ha någon att bolla med som man får tag på
ganska lätt, som via Treserva. Det är lätt att få tag på
dom.”
Den
rådgivande
funktionen
som
de
patientansvariga
sjuksköterskorna upplever sig ha med teamet finns inte på samma sätt
för de patienter som är listade på en vårdcentral. Flera
patientansvariga sjuksköterskor beskriver att det är svårare att få
kontakt med vårdcentralerna när det gäller rådgivning om patienter.
Detta är dock något som skiljer sig åt mellan de olika vårdcentralerna.
Något som oroar patientansvariga sjuksköterskor är att
lättillgängligheten med teamet, är något som kan komma att påverkas
i och med att teamet får utökat arbetsområde och att tryggheten som
teamet ger kan komma att påverkas.
”Det är en trygghet att veta, om man ska till en patient
som man inte känner eller så men så vet man att den
har teamet det känns ju tryggare för mig för då vet jag
att det är lätt att få kontakt om det är någonting.”
”…jag tänker kommer de att mäkta med? Nu när de blir
så stora. Jag är rädd att det ska börja brista nu när de
tar in servicehusen också. Så då är jag rädd om de ska
kunna mäkta med…”
Oron för det Mobila resursteamets framtid och hur det kommer att
utvecklas lyfts i samtalen, då flera patientansvariga sjuksköterskor
känner att det skulle påverka deras arbete negativt om kontakten med
teamet skulle bli svårare. Tillgängligheten upplevs som en viktig del i
samspelet mellan de patientansvariga sjuksköterskorna och det
Mobila resursteamet och jämförs med tillgängligheten med
vårdcentralerna. Kontakten med det Mobila resursteamet ger ett stöd
som gör att de patientansvariga sjuksköterskorna även känner att det
påverkar arbetet med övriga patienter.
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”Ja, de svarar på en gång. Så det kan ju vara skönt att
ha det stödet när man har en patient som är multisjuk
och kräver mycket. Så är det ett stöd också så klart. För
att man ska räcka till och även till de andra också.”
Analys

De flesta patientansvariga sjuksköterskor uttrycker vikten av den
skillnad i vården som de kan ge till de patienter som har stöd av det
Mobila resursteamet. Då patienterna tillhör kategorin mest sjuka
äldre (Socialstyrelsen 2011b) och har komplexa vårdbehov ger teamet
ett stöd och en trygghet för de patientansvariga sjuksköterskorna att
utföra sitt arbete. Vilket även framkommer i utvärderingen av Pöder
och Wadensten (2013).
Organisationskultur skapas tillsammans av arbetslaget och är en
viktig del för att skapa solidaritet och samhörighet. Det här
uppmärksammas även av Christensen, Lægreid, Roness och Røvik
(2010) och Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015). Flera
patientansvariga sjuksköterskor känner en trygghet och ett förtroende
för sköterskorna i teamet och de lyfter fram att det är ”våra”
sköterskor som arbetar i teamet. Känslan hos flera patientansvariga
sjuksköterskor kan förklaras med att de tidigare har delat samma
organisationskultur som teamets sköterskor. Flera patientansvariga
sjuksköterskor känner att sköterskorna i teamet förstår hur det är att
arbeta ute i kommunen och denna förståelse gör att teamet kan
kännas som en del av de patientansvariga sjuksköterskornas egen
kultur.
Samverkan mellan patientansvariga sjuksköterskorna och teamet kan
på så sätt ha underlättats genom att de interagerar med varandra mot
samma mål och de använder sig av varandra för att nå samma resultat.
De har på så vis arbetat fram vad Danermark och Kullberg (1999)
benämner som ansvarsgränser. Ansvarsgränserna mellan de
patientansvariga sjuksköterskorna och teamet gör att samverkan
underlättas.
Professionerna vet hur de ska interagera med varandra för att nå
målet att ge patienterna en god vård. De patientansvariga
sjuksköterskorna och teamet har tillsammans utarbetat vad Collins
(2014) benämner som interaktionsmönster. När interaktionerna
fungerar väl underlättar det arbetet och de har inte hamnat i konflikter
kring ansvarsområden och maktaspekter. Det gör att de tillsammans
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har funnit vägar i de nya organisationsformerna både vad det gäller
arbetsuppgifter, kommunikation och målbild.
Det visar sig också i att flera patientansvariga sjuksköterskor uppger
att de känner sig trygga i samverkan med teamet och att teamet förstår
hur de har det ute i den kommunala hemsjukvården. Haraldson
(2016) framhåller att det har betydelse att man känner tillit, trygghet,
kontroll och tillhörighet när man ska samverka mellan olika
organisationer och professioner. Det finns några av de
patientansvariga sjuksköterskorna som inte delar denna uppfattning
och det kan till viss del bero på att de inte känner samma samhörighet
med sjuksköterskorna som arbetar i teamet (a.a.). Dessa
patientansvariga sjuksköterskor har även känt av en ökad
arbetsbelastning
så
som
utökade
provtagningar
och
uppföljningsbesök till följd av teamets snabba arbetsprocesser. Detta
skiljer sig från de arbetsprocesser som finns på andra vårdcentraler.
Danermark och Kullberg (1999) tar upp att det är viktigt med
ansvarsgränser när flera arbetsorganisationer ska samverka i
gemensamma frågor. De patientansvariga sjuksköterskor som påtalar
att arbetsbördan har ökat och det då har påverkat dem negativt, kan
förklaras med att de inte har byggt upp en gemensam syn på var
exempelvis ansvarsgränserna går. Vem som ska göra vad kan därför
bli otydligt. Dessa patientansvariga sjuksköterskor påtalar också att
vissa arbetsuppgifter som de blir ålagda att göra skulle kunna utföras
av teamet och inte av de patientansvariga sjuksköterskorna.
Ansvarsgränserna är därmed otydliga eller inte samstämmiga med
varandra. Här har inte samordningen, integrationen och de mänskliga
aspekterna kommit i fas med varandra på samma vis som de har gjort
med de patientansvariga sjuksköterskorna som upplever att de har en
närhet och en god samverkan med teamet.
De snabba åtgärder och återkopplingar som sker från teamet upplevs
av de flesta patientansvariga sjuksköterskor som positivt, då de snabbt
får feedback kring sina patienter. De har integrerat teamets
arbetsprocesser med sina egna och de har anpassat sig till hur teamet
arbetar. Detta beskriver Haraldson (2016) som en aspekt att ta hänsyn
till vid samverkan mellan flera professioner och organisationer. De
kan på så sätt uppleva att de får mer att göra men att de snabba
arbetsprocesserna gör att de också ska leverera återkoppling snabbt.
Det gör att de får prioritera om i sitt arbete och att patienter som inte
har teamet kan bli åsidosatta vilket då krockar med den befintliga
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organisationen som de patientansvariga sjuksköterskorna befinner
sig i. De olika organisationerna som de patientansvariga
sjuksköterskorna ingår i motverkar på så sätt varandra.
Tryggheten som flera patientansvariga sjuksköterskor beskriver med
att teamet snabbt återkopplar och har en helhetssyn kring patienterna
gör att de ser att patienterna som är listade i teamet får tillgång till en
annan vård, en bättre vård. Närheten och att de patientansvariga
sjuksköterskorna upplever att teamet har en individualiserad syn
kring patienten som Westlund och Sjöberg (2005) benämner som ett
salutogent arbetssätt. I materialet uppger de patientansvariga
sjuksköterskorna att patienterna i det Mobila resursteamet får en
bättre vård än övriga patienter med hemsjukvård. Upplevelsen av att
vården har förbättrats för teamets patienter, har fått vissa
patientansvariga sjuksköterskor att fråga sig varför det ska finnas en
särbehandling av dessa patienter. Då alla har rätt till en likvärdig vård:
”Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en
vård på lika villkor för hela befolkningen.
Vården ska ges med respekt för alla människors lika
värde och för den enskilda människans värdighet. Den
som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska
ges
företräde
till
vården.”
Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 3 kap, 1§.
De patientansvariga sjuksköterskorna upplever att teamet har ett
personcentrerat arbetssätt och det kan vara en förklaring till varför de
patientansvariga sjuksköterskorna kan se en skillnad i vården av
patienterna i teamet. Det personcentrerade arbetssättet så som
Kitwood (1997) beskriver det, innebär ett aktivt intresse för individen
och en vilja till att lyssna på den personliga berättelsen i
vårdsituationen.
Flera patientansvariga sjuksköterskor beskriver en oro kring att
teamet har utökat sitt område och att särskilda boenden har kopplats
till teamet. Detta kan på sikt komma att påverka förutsättningarna för
teamets arbete. Socialstyrelsen tar i sin skrift ”Om implementering”
(2012) upp att om man under implementeringstiden ändrar
förutsättningar för ett projekt kan det leda till att projektets syfte inte
uppnås. Det gör att de mest sjuka äldre i eget boende inte får den
läkartid som det Mobila resursteamet syftar att ge.

69

Sammanfattningsvis visar resultat och analys att:
• De patientansvariga sjuksköterskorna till stor del upplever att
de kan ge patienter som är listade i teamet en annan och bättre
vård än de patienter som inte är listade i teamet.
• De patientansvariga sjuksköterskorna upplever att teamet har
snabba arbetsprocesser som har påverkat arbetet både positivt
och negativt.
• De patientansvariga sjuksköterskorna upplever en trygghet i att
ha teamet tillgängligt för rådgivning och att kontinuiteten i
teamet påverkar arbetet positivt.
• De patientansvariga sjuksköterskorna upplever en oro för
framtiden om teamet inte kan fortsätta att arbeta på det sätt
som teamet gjort på grund av ökad arbetsbelastning.
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Distriktssköterskorna i det Mobila resursteamet
I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre gruppintervjuer som har
genomförts med distriktssköterskorna i det Mobila resursteamet. I
resultatdelen finns citat från intervjuerna för att tydliggöra resultatet
och ge en transparens till insamlade data.
De olika teman som framkom i materialet beskrivs och exemplifieras
med citat från de intervjuade. Materialet kodades in under följande
teman:
- Tillgänglighet (presenteras under rubrikerna ”bristande resurser”,
”patientkontakten – inskrivningsbesöken” och ”tryggheten som det
Mobila resursteamet ger”)
- Kontinuitet (presenteras under rubrikerna ”bristande resurser”
och” tryggheten som det Mobila resursteamet ger”)
- Organisering (presenteras under rubrikerna
”distriktssköterskornas upplevelse av teamets uppstart”,
”distriktssköterskornas roll i teamet”, ”organiseringen av
tvärprofessionella team – konsekvenser och fördelar” och” bristande
resurser”)
- Arbetssätt (presenteras under rubrikerna ”distriktssköterskornas
upplevelse av teamets uppstart”, ”distriktssköterskornas roll i
teamet”, ”organiseringen av tvärprofessionella team – konsekvenser
och fördelar”, ”bristande resurser”, ”patientkontakten –
inskrivningsbesöken”, ”tryggheten som det Mobila resursteamet
ger”, och ”samarbetet med de patientansvariga sjuksköterskorna”)
- Resurser (presenteras under rubrikerna ”organiseringen av
tvärprofessionella team – konsekvenser och fördelar” och ”bristande
resurser”)
- Utveckling/förändring (presenteras under rubriken ”samarbetet
med de patientansvariga sjuksköterskorna”)
- Samverkan (presenteras under rubriken ”organiseringen av
tvärprofessionella team – konsekvenser och fördelar”, ”tryggheten
som det Mobila resursteamet ger” och ”samarbetet med de
patientansvariga sjuksköterskorna”)
- Kvalitet (presenteras under rubriken ”organiseringen av
tvärprofessionella team – konsekvenser och fördelar”, ”bristande
resurser”, ”tryggheten som det Mobila resursteamet ger” och
”samarbetet med de patientansvariga sjuksköterskorna”)
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Distriktssköterskornas upplevelse av teamets uppstart

I det Mobila resursteamet arbetar tre distriktssköterskor som är
anställda av Karlstads kommun och som har den kommunala
samordnaren som närmaste chef. De tre sköterskorna har olika
bakgrunder och har tidigare arbetet både inom kommunal
hemsjukvård
och
inom
slutenvården.
De
har
olika
specialistkompetenser
så
som
diabetessköterska
och
intensivvårdssköterska. En av distriktssköterskorna har även arbetat
som patientansvarig sjuksköterska tidigare. I teamet har de tre
distriktssköterskorna en samordnande roll och de själva beskriver att
deras arbete skiljer sig på så sätt från de patientansvariga
sjuksköterskorna som har patientansvaret.
”Och våran funktion i det här teamet är ju att vara
samordnare, vi har en samordnande funktion. Vi är
inte PAS:ar.”
”Vi har ju inte patientansvaret. Utan det finns ju en PAS
ute på området, utan vi är mer samordnande så.”
”Vi håller ihop vården runt omkring, planerar besök
och så.”
”Vi har ju en telefon som är öppen måndag till fredag
8-17 inkommande och det är för alla inskrivna
patienter och anhöriga, alla PAS:ar, alla externa
kontakter så som rehab, sjukhus, ja alla som kan vara
involverade. Och då tar vi emot det och så fördelar vi
ut det som behövs och sammanställer och så.”
Distriktssköterskornas samordnande roll går ut på att vara spindeln i
nätet på flera plan. De planerar och fördelar arbetsuppgifterna i
teamet och det är också distriktssköterskorna som är de som oftast
svarar på frågor från patienterna och från de patientansvariga
sjuksköterskorna. Detta görs både via telefon och i det kommunala
dokumentationssystemet.
”Och att vi kan finnas tillgängliga för de som tar
kontakt med oss utifrån. Vi är ju som sagt var spindeln
i nätet.”
Att arbeta nära de fyra läkarna i teamet är något som
distriktssköterskorna framhåller som positivt. De känner att de
arbetar tillsammans och redan från början har känslan av att de är ett
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team infunnit sig. Det blir ett informationsutbyte som gör att man lär
sig utav varandra, vilket upplevs som positivt.
”…vi har hittat en bra roll mellan läkare och
sköterska... Att vi gör rätt saker känns det som.”
”…det är ju det här att vi jobbar tillsammans, läkare
och sköterska. Vi kompletterar varandra. Det är ju en
styrka…”
De började med en gemensam teambildningsresa för att dels lära
känna varandra i teamet men också för att göra studiebesök och se hur
andra team arbetar för att tillsammans kunna skapa
arbetsprocesserna för sitt eget team.
Distriktssköterskornas roll i teamet

Då det är distriktssköterskornas arbetsuppgift att planera det dagliga
arbetet upplever de att de har en helhetssyn kring patienterna och det
ger en känsla av tillfredsställelse och att arbetet är stimulerande.
”Att det känns som att det blir enkelt för patienten och
PAS:en. Det är svårt att säga vad det är som är roligt,
men det är en rolig uppgift, det är roligt att vara
spindeln i nätet tycker jag. Det är roligt att ordna och
samordna.”
”I och med att vi har olika journalsystem så kräver det
ganska mycket logistik för att få ihop allt… Så det är att
få ihop planeringen för veckan.”
”- Ja, det är vi som är
- ”The mastermind”.
- Ja, faktiskt för det är vi som planerar arbetet.”
Det är distriktssköterskorna som har ansvaret för att dokumentera i
kommunens journalsystem då teamet inte har tillgång till samma
journalsystem. Läkarna i teamet använder landstingets journalsystem
och distriktsköterskorna använder kommunens journalsystem.
”Eftersom vi har lite svårigheter då vi jobbar i olika
datasystem och det är krångligt.”
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Organiseringen av tvärprofessionella team – konsekvenser och
fördelar

Distriktssköterskorna upplever att i och med att de inte har tillgång
till samma journalsystem så sker det dubbelarbete som skulle ha
kunnat förhindras om det på ett organisatoriskt plan hade planerats
för att exempelvis lägga några procent av distriktssköterskornas
arbetstid i landstingets regi.
”Eftersom vi har så tätt samarbete så kanske vi tre
skulle kunna få en liten, liten anställning på några få
procent på landstinget så skulle vi kunna få tillgång till
journalsystemet där.”
Det kunde ha påverkat teamets arbete menar distriktssköterskorna så
att den dubbla journalföringen hade kunnat undvikas och på så vis
gjort teamets arbeta lättare.
”Det tar mycket av vår tid i anspråk och det tar mycket
resurser.”
Relationen
mellan
teamets
medlemmar
upplever
distriktssköterskorna som positivt. De känner att de bidrar till arbetet
i teamet med sina erfarenheter av arbetet inom den kommunala
hemsjukvården. De har vetskap om hur det fungerar ute i kommunen
och de är väl införstådda med vad som är möjligt att göra i hemmet
och vad de patientansvariga sjuksköterskornas arbete innebär. De
känner att läkarna i teamet lyssnar och tar lärdom av de erfarenheter
som distriktssköterskorna har med sig.
”-Dom säger ju ändå att de lär sig mycket av oss också.
- Ja, och hur det fungerar i kommunen…”
Det faktum att de sitter tillsammans i det dagliga arbetet, då en
distriktssköterska delar rum med en läkare, gör att det finns en närhet
som upplevs som positivt av distriktssköterskorna. De känner också
att de kan kommunicera och arbetar bra med varandra i teamet.
”- Jag tycker att det är roligt att vi är så olika men
ändå kompletterar varandra.
- Mm.
- Ja, och det är en utvecklande arbetsplats. Att vi lär
oss.
- Ja.
- Att vi får jobba så nära doktorer gör ju att vi får en
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kontinuerlig.
- Utbildning.
- Ja, utbildning och utveckling som vi tyvärr inte har
fått innan.”
”Det är ju stimulerande för min yrkesroll. …Och jag
känner att jag utvecklas.”
Bristande resurser

Under tiden som det Mobila resursteamet har arbetat så upplever
distriktssköterskorna att de resurser, i form av den läkartid som är
avsatt till teamet, inte har varit tillräckliga. Detta har gjort att det har
varit svårt att planera teamets arbete då läkarresurser har tagits från
teamet till primärvården.
”… det är svårt för oss att planera. För vi har ju en
planeringskalender och vi har ju lite olika flöden av
patienter…”
”Problemet är väl egentligen att de har varit väldigt
otydliga med hur bemanningen från läkarsidan ska se
ut … Och sedan har de haft en chef som inte har funnits
här alls, dom har inte haft en samordnare på hela tiden
i princip och nu ska det komma någon ny chef. Så dom
har varit väldigt ensamma här.”
Distriktssköterskorna upplever att teamet har fått stå tillbaka när det
kommer till kontinuiteten i teamets arbete på grund av läkarbristen.
Men att de så långt det har varit möjligt har försökt upprätthålla
kontinuiteten i läkar- och patientkontakter.
”…Jag upplever ju att dom tar resurser ifrån teamet.
För Landstinget, dom tillhör ju administrativt Gripen.
Och då tar Gripen våra läkarresurser till andra
uppgifter…”
Utöver att läkarresurserna till teamet inte har fungerat så som det var
tänkt så påtalar distriktssköterskorna att det har tagit lång tid att få
medicinteknikutrustning tillgänglig till teamet.
”Ja och sen så har det ju varit lite trögt med material
och utrustning.”
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Det har i sin tur påverkat teamets arbete då exempelvis vissa
undersökningar och vårdinsatser som skulle kunna utföras av det
Mobila resursteamet i hemmet inte har kunnat genomföras.
”Exempelvis EKG-apparat, det har vi ju nu äntligen fått
då efter ett år och vi har ju pratat om HB, CRP- apparat
och det ligger fortfarande.”
Det Mobila resursteamet har under tiden för utvärderingen fått
tillgång till en del av de resurser, i form av utrustning, som de har varit
lovade från start men distriktssköterskorna påtalar att långt ifrån allt
som de varit lovade har kommit teamet till handa.
Det faktum att det Mobila resursteamets resurser inte har varit
uppfyllda har enligt distriktssköterskorna påverkat teamets arbete,
men det har inte gjort att de inte har kunnat genomföra sitt
grunduppdrag.
” - Ja, det gör det ju. Vi måste ju planera för att, vi måste
ju ha en mer långsiktig planering… och då är det ju bra
att veta vilka som är på plats.
-Ja, och vi vill ju hålla kontinuiteten så långt det går så
att samma läkare som gjorde inskrivningen även ska
göra uppföljningen. Och då eftersom läkaren minskar
i tid så att säga så har vi svårare att få ihop det, det
kräver mer administrativ planering ifrån oss.”
Patientkontakten - inskrivningsbesöken

Kontakten med patienterna upplever distriktssköterskorna i det
Mobila resursteamet som god. På det sätt som det Mobila
resursteamet har utarbetat sitt arbete där stor vikt läggs vid det första
inskrivningsbesöket tror distriktssköterskorna påverkar patienternas
upplevelse av det Mobila resursteamet.
”Och det känns ju väldigt tillfredsställande för en själv
när man känner att man gör ett bra jobb och att man
hinner med att göra det.”
Att det Mobila resursteamet gör inskrivningsbesöken med
patienterna i hemmet ser distriktssköterskorna som en styrka. De får
här den viktiga helhetssynen som gör att man ser patienten som en
person i sin egen miljö.
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”- Det är ju deras hemmiljö.
- Ja, man får ju hela bilden. Det är inte bara någon
som har klätt upp sig och inte sovit på en vecka för att
nu ska jag gå iväg och träffa doktorn. Utan man
kommer hem och ser hur förutsättningarna är hemma
också om det är en massa trappor, om det är trång,
om det är misär. Vi har ju alla sorter.
- Ja.
- Man får ju se personen, inte patienten. Man får
personen i sitt sammanhang.”
Tryggheten som det Mobila resursteamet ger

Distriktssköterskorna berättar att de ofta får höra av patienterna att
de gör ett bra arbete och i kontakten med patienterna finns en
trygghet.
”… För det är ju några som ringer till oss ofta och de
personerna kan ju ibland fråga ”Tycker du att jag ska
åka in?” och då kan det ju räcka med att vi säger ”nej,
det tycker jag inte” och då gör dom inte det. ”
Det finns flera patienter som efter inskrivningsbesöket ringer till det
Mobila resursteamet för att de är oroliga eller undrar över saker.
Distriktssköterskorna upplever att de kan lugna oroliga patienter med
att samtala en stund och ge råd och stöd via telefon.
”- … så är det väldigt tacksamt för när de ringer till
oss så kommer de fram.
- Vi har en direktlinje.
- Och möter inte en telefonsvarare och då kan ju vi
också se till att om det är något som egentligen inte
är på vårt bord så kan ju vi se till att de blir
uppringda av rätt person.”
Det faktum att patienterna får ett svar och inte kommer till en
telefonsvarare tror distriktssköterskorna har en lugnande effekt på
oroliga patienter och även oroliga anhöriga.
”- Ja, alltså om vi ser ur patientperspektivet.
- Och tillgängligheten.
- Och tillgängligheten till läkare.
- Och vilken trygghet det ger också. Det får vi ju
tillbaka så ofta att de upplever att det blir väldigt
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tryggt. Dels att de kommer fram och vi har långa
öppettider, eller vad man ska kalla det för, telefon,
tillgängligheten.”
Att få till en bra dialog och göra upp en plan tillsammans med
patienten är en viktig del av det Mobila resursteamets arbete. Då
distriktssköterskorna har tillgång till kommunens journalsystem, så
kan de också läsa den planering som finns från de patientansvariga
sjuksköterskornas sida och kan samtala med patienten kring det. De
kan
även
hänvisa
vidare
till
andra
vårdgivare
och
distriktssköterskorna tar också själva kontakten med andra
verksamheter i frågor som rör patienterna.
Samarbetet med de patientansvariga sjuksköterskorna

I distriktssköterskornas samordnande roll ingår mycket kontakt med
de patientansvariga sjuksköterskorna i kommunen. De har under
tiden som det Mobila resursteamet har arbetet fått förklara vad det är
tänkt att de som distriktsköterskor i teamet ska göra och vad som är
de patientansvariga sjuksköterskornas arbetsuppgifter.
”Det här är ju fortfarande ett så nytt arbetssätt så alla
PAS:ar kanske inte riktigt har förståelsen för våran
arbetsuppgift och de kanske tror att vi ska gå in och
göra mer PAS arbete men det är inte tanken.”
”För det är ändå PAS:en som har huvudansvaret runt
patienten och skriver vårdplaner och delegerar ut
arbete.”
I början upplevde distriktssköterskorna i det Mobila resursteamet att
det kunde vara svårt för de patientansvariga sjuksköterskorna att
förstå deras funktion i förhållande till sin egen. Det har med tiden
blivit tydligare och samarbetet med de patientansvariga
sjuksköterskorna har utvecklats till det bättre.
Distriktssköterskorna kommunicerar med de patientansvariga
sjuksköterskorna i kommunens journalsystem där de får frågor som
rör patienterna i teamet. Distriktssköterskorna svarar så snart de kan
och de ger även frågor vidare till läkarna i det Mobila resursteamet.
Kommunikationen med de patientansvariga sjuksköterskorna kan
också ske via telefon.
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”Vi gör nytta också genom att vi hjälper PAS, de får
snabbare tillgång till läkare och läkemedelslistor. Vi
servar mycket där men också att vi gör planer…”
Med tiden ser distriktssköterskorna i det Mobila resursteamet att
samarbetet med de patientansvariga sjuksköterskorna kan komma att
utvecklas mer, när det kommer till den rådgivande funktionen.
Speciellt för nya patientansvariga sjuksköterskor i kommunen. Här
ser distriktssköterskorna att de med sin kunskap kan vara ett stöd i de
patientansvariga sjuksköterskornas vardag.
”Ja, det är ju både och då. Samtidigt så kommer det ju
frågeställningar som vi sköterskor kan ge råd. Om det
är nyanställda sköterskor som känner sig otrygga ute
i verksamheten så kan de ju ställa frågor…”
Analys

Distriktssköterskorna i det Mobila resursteamet fick vara med från
början och ta fram hur arbetet i teamet skulle läggas upp. De var
involverade i de processer som ledde fram till hur det Mobila
resursteamet utformat sitt arbete. På så sätt har deras tidigare
arbetslivserfarenheter från bland annat den kommunala
hemsjukvården tagits med i utformningen av arbetssättet. Med sina
kunskaper har de kunnat utveckla det Mobila resursteamets nya
arbetsprocesser och tagit fram ansvarsområden. De har på så vis fått
vara en del i den nya organisationens gemensamma grund vilket
Danermark och Kullberg (1999) lyfter har betydelse när det kommer
till att bilda nya organisationer.
Kännedomen som distriktssköterskorna i teamet har om hur det
fungerar i den kommunala hemsjukvården gör att det Mobila
resursteamet har underlättat samverkan med patienter och
patientansvariga sjuksköterskor. Johansson (2014) och Hatch (2000)
belyser samordningsmekanismers betydelse när organisationer ska
samverka med varandra, det Mobila resursteamet ska samverka dels
inom teamet men också med bland annat de patientansvariga
sjuksköterskorna ute i kommunen. Relationerna både i det Mobila
resursteamet och i kontakter utanför teamet har byggts upp utifrån
dessa kunskaper.
Klargörandet av arbetsprocesser är en del i den informella strukturen,
som Haraldson (2016) lyfter och som kan underlätta vid samverkan.
Det gäller såväl inom och utanför det Mobila resursteamet. Dessa
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stämmer även överens med de formella delarna som teamet förhåller
sig till så som klargörande av arbetsuppgifter och arbetsfördelning
(a.a.). Distriktssköterskornas erfarenheter påverkar i sin tur både
kontakten med patienterna och kontakterna med den kommunala
hemsjukvården. Detta gör att distriktssköterskorna kan uppfatta sig
som spindeln i nätet. De har en tydlig definierad roll i den nya
organisationen som de identifierar sig med. Det gör att de kan vara
rådgivande i olika situationer till de patientansvariga
sjuksköterskorna och till läkarna i teamet, då de har både kunskaper i
rent medicinska områden likväl som de är medvetna om de
organisatoriska förutsättningar som råder i kommunen och kan agera
utifrån dessa. De förstår hur de olika organisationerna integreras och
agerar utifrån och med varandra så som även beskrivs av Danermark
(2000) för att få en god samverkan mellan organisationer. Tack vare
distriktssköterskornas kunskap har det gett det Mobila resursteamet
en legitimitet vilket Socialstyrelsen (2012) lyfter fram som en viktig
del under tiden som en intervention implementeras.
Collins (2004) beskriver att lyckade interaktionsritualer ger
gemenskap och solidaritet i grupper av människor. Enligt Collins
(a.a.) uppstår interaktionsritualer i kontakten mellan människor då
de vid upprepade tillfällen träffas i gemensamma frågor. I bildandet
av det Mobila resursteamet lades stor vikt vid teambildning och att de
olika professionerna har dagliga samlingar och är placerade
tillsammans i de olika arbetsrummen. Det har gett förutsättningar att
skapa och upprätthålla interaktionsritualerna vilket gör att
medlemmarna i det Mobila resursteamet upplever sitt arbete som
positivt och att de känner samhörighet med varandra.
Den organisationskultur där normer och värderingar ingår och som
beskrivs av Eriksson-Zetterqvist, Kalling och Styhre (2015) har
betydelse för verksamhetens funktion i formella organisationer. Det
Mobila resursteamet har tillsammans byggt upp en egen kultur och
utvecklat sitt arbetssätt vilket har gett dem en känsla av samhörighet.
Rollerna i det Mobila resursteamet har utvecklats utifrån de olika
professionernas kunskaper och har kunnat integreras på ett sätt som
distriktssköterskorna upplever som positivt. En gruppgemenskap i
och med att man identifierar sig som en medarbetare i det Mobila
resursteamet (Collins 2004) och att det finns ett utbyte mellan
teamets medlemmar gör att distriktssköterskorna känner att teamet
gör ett bra arbete tillsammans. När det kommer till förutsättningar för
samverkan tar Haraldson (2016) bl.a. upp att mål, syfte och arbetssätt
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ska diskuteras och förankras fortlöpande. Teamet har tillsammans
skapat rutiner och utvecklas sitt arbetssätt. De har på så sätt tagit
samverkan vidare inom det Mobila resursteamet till en nivå där en
gemenskap (Danermark 2000) har byggts upp till ett nytt ”vi, det
Mobila resursteamet.
Distriktssköterskorna upplever också att de ger en god vård till sina
patienter och att de har en helhetssyn när det kommer till patienterna
då de träffar patienterna i sina hem och har gott om tid för dem. Det
personcentrerade synsättet som Kitwood (1997) beskriver med att
sätta individen i centrum och möjlighet att kunna påverka vården, blir
starkare när de träffar patienten i sitt hem och de kan bygga upp en
annan kontakt. De kan komma närmare patienten i patientens
hemmiljö. Vilket gör att de även kan bygga upp ett förtroende och en
trygghet på ett annat sätt än om de träffar patienten i en vårdmiljö.
Det som distriktssköterskorna tar upp och som upplevs som
problematiskt handlar om hur teamet är organiserat strukturellt.
Haraldson (2016) belyser vikten av formella förutsättningar för
samverkan och hur de påverkar varandra. Det som
distriktssköterskorna beskriver i intervjuerna är att organisationerna
inte samverkar fullt ut och har olika regelverk. Exempel på detta är
bl.a. de olika dokumentationssystemen, olika ledarskap och
arbetsförutsättningar.
Distriktssköterskorna lyfter att det har fungerat bra organisatoriskt
från kommunen men att det har funnits brister från landstingets sida.
De gemensamt uppsatta målen för det Mobila resursteamets arbete
har på så vis påverkats av vad Haraldson (2016) lyfter fram som
domänkonflikter. Konflikter mellan målen och arbetssättet, då en part
i samverkans funktion inte har kunnat tillhandahålla de resurser, i
form av läkartid och medicinskteknisk utrustning, som har utlovats.
Vilket i sin tur har påverkat arbetet i det Mobila resursteamet.
Distriktssköterskorna, som är anställda av kommunen, har haft nära
tillgång till sin chef då den kommunala samordnaren i det Mobila
resursteamet även har varit distriktssköterskornas närmsta chef. En
närvarande chef kan i sin tur ha påverkat uppfattningen av hur
kommunen har fungerat i samverkansrelationerna med landstinget,
då det från landstingets sida inte har varit lika tydligt kring
chefskapet.
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Sammanfattningsvis visar resultat och analys att:
• Distriktssköterskorna i det Mobila resursteamet upplever att
den samordnade roll som de har i teamet fungerar bra och de
trivs med att vara spindeln i nätet.
• Distriktssköterskorna har en positiv uppfattning av att arbeta i
det Mobila resursteamet och det nära samarbetet med läkarna i
teamet fungerar bra.
• Distriktssköterskorna upplever att det Mobila resursteamet har
påverkats negativt av bristande resurser i form av bland annat
minskad tid för läkarna i teamet, fördröjning och utebliven
medicinskteknisk utrustning. Samt av två system för
journalföringen.
• Distriktssköterskorna upplever att det Mobila resursteamet har
en bra kontakt med patienterna och har en helhetssyn kring de
inskrivna patienterna.
• Distriktssköterskorna upplever att kontakten och samarbetet
med de patientansvariga sjuksköterskorna fungerar bra och att
de har utvecklat ett arbetssätt som fungerar mellan teamet och
de patientansvariga sjuksköterskorna.
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Läkarna i det Mobila resursteamet
I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre gruppintervjuer som har
genomförts med läkarna i det Mobila resursteamet. I resultatdelen
finns citat från intervjuerna för att tydliggöra resultatet och ge en
transparens till insamlade data.
De olika teman som framkom i materialet beskrivs och exemplifieras
med citat från de intervjuade. Materialet kodades in under följande
teman:
- Tillgänglighet (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad” och ”framtiden – oro och utvecklingspotential”)
- Kontinuitet (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad”, ”brandsläckning på vårdcentralen – organiseringens
konsekvenser” och ”framtiden – oro och utvecklingspotential”)
- Organisering (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad”, ”fördelen med att arbeta tillsammans med andra
professioner”, ”brandsläckning på vårdcentralen – organiseringens
konsekvenser” och ”framtiden – oro och utvecklingspotential”)
- Arbetssätt (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad”, ”fördelen med att arbeta tillsammans med andra
professioner”, ”brandsläckning på vårdcentralen – organiseringens
konsekvenser” och ”framtiden – oro och utvecklingspotential”)
- Resurser (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad”, ”brandsläckning på vårdcentralen – organiseringens
konsekvenser” och ”framtiden – oro och utvecklingspotential”)
- Utveckling/förändring (presenteras under rubriken ”framtiden –
oro och utvecklingspotential”)
- Samverkan (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad”, ”fördelen med att arbeta tillsammans med andra
professioner” och ”brandsläckning på vårdcentralen –
organiseringens konsekvenser”)
- Kvalitet (presenteras under rubrikerna ”ett arbete som gör
skillnad”, ”brandsläckning på vårdcentralen – organiseringens
konsekvenser” och ”framtiden – oro och utvecklingspotential”)
Ett arbete som gör skillnad

I det Mobila resursteamet arbetar fyra läkare med tidigare
erfarenheter från primärvården och slutenvården. En av läkarna
arbetar heltid och de andra tre deltid. De fyra läkarna har sökt sig till
teamet för att kunna arbeta nära patienterna och för att teamets
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arbetssätt tilltalade dem. De lyfter fram att de i teamet kan arbeta så
som det var tänkt att man skulle arbeta i primärvården.
”…Man har slagit sönder kontinuiteten och då tyckte
jag att tjusningen med jobbet försvann. Så jag har
härdat ut de senaste åren, men när de här tjänsterna
utlystes så kände jag att det här vill jag verkligen satsa
på. Det här tror jag på med kontinuitet, tillgänglighet,
god service och trygghet till de som behöver det mest.”
” Men jag tycker, det här är inget nytt sätt att jobba
utan det är så här man skulle jobba på en vårdcentral
om det fanns tid att åka hem och samarbeta med
hemsjukvården och så, den funktionen. Så det är ju
inget nytt som man uppfinner här, bara att man gör
det sammanhållet då…”
De berättar att de har tid att läsa in sig kring varje patient inför
inskrivningsbesöken vilket gör att de upplever att de kan ställa
relevanta frågor till patienterna.
”- Att hinna läsa journalen i lugn och ro och man hinner
läsa informationen i egen takt, så som det var tänkt när
den skrevs en gång och det betyder rätt mycket.
- Ja, det gör det och att man slipper utsätta patienten
för onödiga frågor utan man kan fokusera på det som
sannolikt är viktigast för patienten. Och det tycker jag
är väldigt bra och väldigt kul…”
Att de har tid på sig vid inskrivningssamtalet gör att de hinner gå
igenom flera delar grundligt och får en annan överblick av patientens
situation än de skulle ha fått vid ett vårdcentralsbesök.
”Ja, alltså man kommer ju. Man fokuserar ju helt på
lite andra saker när man kommer hem till en individ.
Man ser ju liksom till hela livssituationen.”
Att som läkare kunna få en helhetssyn och kunna arbeta på det sätt
som teamet gör med hembesök och tät patientkontakt har upplevs
som mycket positivt.
”… jag trodde nog inte att jag skulle tycka att det var
riktigt så roligt som det är. Faktiskt, jag är lite
överraskad över vad fantastiskt roligt det är att arbeta
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som läkare i det här teamet och på det arbetssätt som
vi har och utifrån all den erfarenhet som man samlat
på sig och kunnat utnyttja att verkligen vara doktor i
periferin...”
Läkarna framhåller vikten av kontinuiteten i teamet som gör att
patienterna känner sig trygga. Läkarna upplever en skillnad mot hur
de har arbetet tidigare, då de känner sina kollegor väl och vet att
sköterskorna i teamet har god kännedom om patienterna.
”- Ja, att man har tid och man har koll på sina
patienter och sköterskorna har koll på patienterna.
Det har dom inte på vårdcentralen heller för
sköterskegruppen jobbar separat och jag kan träffa
en patient 50 gånger, 100 gånger och dom
sköterskorna som är på vårdcentralen vet inte vem
det är. Det är inte primärvård, jag vet inte vad det
är för något.
- Sekundärvård.
- Ja, det är det…”
Fördelen med att arbeta tillsammans med andra professioner

Läkarna lyfter fram att samarbetet med sköterskorna i teamet
fungerar bra. De har lärt sig mycket av hur den kommunala
hemsjukvården fungerar av sköterskorna i teamet och i kontakten
med de patientansvariga sjuksköterskorna.
”Sen så måste jag säga att jag uppskattar väldigt
mycket samarbetet med sköterskorna som är erfarna
och också den här lättheten att arbetet kan bli utfört
med lätthet… Plus att jag har lärt mig jättemycket om
hur det fungerar i kommunen, vilket jag inte kunde så
mycket om förut…”
Det nära samarbetet med sköterskorna i teamet och med de
patientansvariga sjuksköterskorna ger en trygghet i vården och
läkarna beskriver att patienterna i och med teamets arbetssätt får den
vård som de har rätt till.
”…jag tror att det man kanske ska trycka på faktiskt
och vad flera kommunsköterskor har sagt som vi har
träffat är att nu har patienterna fått tillgång till den
vård som dom har rätt till och som dom inte har fått
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tidigare. Det vill säga man har inte sett det
vårdbehovet kanske på landstingssidan som faktiskt
patienterna får ta del av nu. Så att det är ju liksom ett
behov som man inte har tagit hand om.”
Arbetet i teamet och teamets arbetssätt ser läkarna som ett
nödvändigt sätt att arbeta på, då de idag upplever att det finns stora
brister på flera vårdcentraler och den vård som ges till de mest sjuka
äldre.
Brandsläckning på vårdcentralen – organiseringens konsekvenser

Något som läkarna lyfter fram och som har kommit att påverka
läkarnas arbete är det faktum att det Mobila resursteamet
organisatoriskt ligger under vårdcentralen Gripen i Karlstad. Att de
inte är en fristående enhet har påverkat läkarna då de har fått använda
tid som skulle ha lagts i teamet med att täcka upp på Gripen.
”…jag mycket besviken på ledningen och det har ju med
dom här chefsbytena att göra. Det har med att göra att
man har lovat runt och hållit tunt i många avseenden.
Det är jag besviken på faktiskt och jag tror det här som
alla andra har sagt här att man skulle ha en fristående
organisation. Man skulle inte ha den här typen av
organisation under en krisande vårdcentral. För det
funkar inte och då snor man resurs från annat håll och
slänger in något från vänster för att det ska bli andra
siffror.”
Under tiden som läkarna har arbetat i teamet har de bytt chef vid flera
tillfällen och de chefer och ledningspersoner som var med från början
har under tiden som teamet har funnits slutat och/eller bytts ut.
”Jag hade förväntat mig en större närvaro av någon
entusiastisk chef och inte en chef som kommer hit och
säger att ni har bara 300 listade och vi kan inte
ekonomiskt försvara den här verksamheten. Utan att
faktiskt vara insatt i vad vi, vilket uppdrag vi har och
vad vi faktiskt gör. Och det förvånar mig också.”
Läkarna känner att det har funnits stora brister i deras ledarskap och
att de själva inte har kunnat påverka sin situation. Ett exempel är att
läkare i teamet har fått ansvar över särskilda boenden och
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primärvårdsarbete. Det har i sin tur påverkat hela teamet och det är
något som läkarna själva har diskuterat.
”Ja, då kan väl jag säga så här att jag är ganska så
tagen på sängen av att det blev så annorlunda mot vad
jag hade tänkt mig, hela min situation rent
personligen. För att jag sökte ju det här jobbet för att
arbeta i teamet då och har liksom ända tills i somras
blivit mer eller mindre beordrad att vara på XX och ta
XX utan att bli tillfrågad… och liksom inte egentligen
få ha några synpunkter om det överhuvudtaget. Det
fanns inte i min sinnevärld, utan jag trodde nog att jag
skulle få arbeta i lugn och ro här då.”
En konsekvens av det faktum att läkarna har blivit beordrade att
arbeta med andra arbetsuppgifter, har inneburit att arbetet i teamet
har påverkats, då de har haft mindre tid att arbeta i teamet än det har
varit tänkt. Läkarna har täckt upp för varandra och de saker som inte
har varit akuta har fått vänta.
”när jag kommer så är det ju liksom ärenden som ligger
lite grann och väntar på mig då eftersom jag har haft
dom patienterna. Så jag vet ju liksom inte riktigt vad
som har hänt i början av veckan och om någon av mina
patienter har varit aktuella på teamet och det får jag ju
veta då när jag kommer … där någon annan i teamet
har fått gå in…”
Det Mobila resursteamet ligger organisatoriskt under Gripen och har
påverkats av Gripens höga arbetsbelastning. Exempelvis när det
kommer till att få dikteringar inskrivna i landstingets journalsystem
som fördröjts. Vilket i sin tur gett konsekvenser för patienter vid
inläggning på sjukhus, då inte aktuell information funnits i
journalerna. De läkare som har arbetat deltid i teamet och även varit
inne på vårdcentralen, beskriver att det har påverkat dem i deras
arbete. De känner en frustration över deras situation och det har även
påverkat övriga kollegor i teamet.
Läkarna tar, liksom sköterskorna i teamet, upp att de inte har fått den
medicintekniska utrustning som de har varit i behov av och som det
från början har varit sagt att de ska få för att kunna arbeta med
patienterna i hemmet.
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”…samtidigt nu så har vi tänkt så här att vi behövde en
EKG-apparat och för att kunna ge vissa läkemedel i
hemmet så skulle vi då formellt behöva en
återupplivningsutrustning och då har vi begärt att få
det. Och då får vi inte det. Och det tror jag till exempel
att vi inte kommer att kunna ge vissa infusioner i
hemmet som skulle kunna göra att patienterna slipper
att åka till en vårdcentral och få det. Så det är åter igen
lite samma sak så där att ni ska göra det här men ni får
inte tillräckligt med resurser.”
De bristande resurserna, både i form av läkarresurser och av
medicinskteknisk utrustning, har under tiden påverkat läkarna
negativt. De uttrycker en stor frustration kring att de inte har kunnat
arbeta på det sätt som det var tänk från början och som gjorde att de
sökte sig till det Mobila resursteamet.
Framtiden – oro och utvecklingspotential

Läkarna i teamet känner en oro inför framtiden när det kommer till
att kunna fortsätta att arbeta i det Mobila resursteamet.
”… man vet inte liksom vart åt det här bär. Vilka
förutsättningar kommer vi ha nu snart.”
”- En väldigt befogad oro skulle jag säga.
- Ja, det är inte ett gynnsamt arbetsklimat. Det gynnar
ju inte att man ska tänka långsiktigt och bygga upp en
verksamhet.”
Läkarna uttrycker en oro kring att teamets arbete inte värdesätts och
att problemen som råder på vårdcentralen Gripen kan göra att de fyra
läkarna blir beordrade att arbeta på vårdcentralen och att teamet då
kommer att påverkas negativt.
”…kontinuitetens låga och det är ju det som man
återupptäcker här hur betydelsefullt det är bara att
man vet vem eller vilka man vänder sig till om det blir
problem och att man faktiskt når dom på några
minuter om det skulle vara så. Man kan till och med
få ett hembesök och då kan man vänta några dagar,
så visst mycket går det ju att göra. Så det tror jag är
bra och det farligaste man kan göra är ju på något vis
att anonymisera och röra till det så in i helvete som
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man har gjort på Gripens vårdcentral, det är
makalöst egentligen…”
Under teamets första år känner läkarna att de har i deras arbete har
gjort skillnad för de patienter som är listade i teamet. Och att de
relationer som har byggts upp mellan teamet och patienterna kan gå
förlorade.
”…men alltså jag tycker att vi börja ta vår plats. Många
tror att på sjukhuset där får jag den bästa vården. Dom
är på en vårdcentral som är bemannade med stafetter
och varje gång dom söker så är det på en akut tid med
en doktor som gör den ena tokigheten efter den andra…
Vi har satt oss in i problematiken, lärt känna patienten
och börjat bygga förtroende hos anhöriga där många
är väldigt negativa och skeptiska från början men när
dom ser att vi faktiskt kan erbjuda det, vi kan stå för
det vi erbjuder, så är det som att de pustar ut och tar
ett steg tillbaka och allt lugnar ned sig. Och den där
patienten som jag trodde var palliativ när jag skrev in
honom för ett år sedan mår alldeles utmärkt hemma
nu. Ja, det är så jävla roligt så ni anar inte.”
Läkarna känner oro för att teamets existens äventyras, då de upplever
att det råder en resursbrist på Gripen som påverkar hur läkarnas tid
används i teamet. Läkarna ser att de gör skillnad i vården och att de
behövs. Tanken på att teamet inte skulle kunna fortsätta sitt arbete
tror läkarna kommer att påverka teamets patienter negativt.
Läkarna ser att det finns utvecklingsmöjligheter för teamet då de
skulle kunna utveckla sitt arbete och teamarbetet på flera sätt. Ett
exempel som lyfts fram är att teamet skulle kunna ge
utbildningsmöjligheter om ST- och AT- läkare kunde tas in i teamet.
”Men utvecklingsmöjligheter tycker jag det är väl
framförallt
att
man
ser
det
som
en
utbildningsmöjlighet också att man får in ST-läkare
och AT-läkare. Det skulle jag vilja ha in mer här och jag
menar sköterskor, det finns ju en del sköterskeelever
som har varit här och träffat dom andra och det skulle
jag vilja lite mer att man får in annat. Det skulle jag
tycka vore kul. För jag tror att många fler skulle
behöva lära sig hur det fungerar utanför sjukhusen och
89

vårdcentralen i det här fallet också. För som jag sa att
jag har lärt mig mycket om kommunsidan och det
måste fler lära sig, det är jag helt övertygad om.”
En annan tanke som läkarna har är att det på sikt, om teamet finns
kvar, är att det kan komma att behövas fler team som har olika
ansvarsområden.
”…man måste kanske dela upp temat på något sätt
framöver. Kanske boendeteam kanske, ett sådant här
team, kanske ett mellanteam eller vad man ska kalla
det som kanske har mer medicinskteknisk utrustning
och möjligheter som ligger närmre sjukhusvård om
man inte vill vårda patienter inne på sjukhuset…”
Läkarna upplever en oro över att uppföljning inte har skett från
landstingets sida och att det har påverkat teamets legitimitet när det
kommer till läkarresurserna. Det har inte funnit något material att
falla tillbaka på som visar att teamet har gjort en skillnad.
”..det här med uppföljning det har ju också varit ett
bekymmer. Att man från början har sagt att det ska
finnas en uppföljning. Vi har ju liksom varit ålagda att
komma fram med uppgifter från styrgruppen. Det står
ju det att man ska ange hur många jourläkarkontakter,
bakjouren i primärvården som det har varit innan
patienten har åkt in till sjukhus och så där men vi har
inte fått någon resurs till det och det är ingen som har
drivit…”
Analys

Läkarna i teamet beskriver att de i och med det arbetssätt som de har
varit med att utforma kan ge patienterna den vård som de har rätt till
enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 3 kap, 1§ och som läkarna
själva känner att de vill kunna ge sina patienter. De har, så som
distriktssköterskorna i teamet, varit med och utformat teamet och
dess arbetssätt utifrån sina erfarenheter.
Då de har varit med och påverkat arbetssättet har de kunnat utforma
vården så som de anser att den ska bedrivas. De har på så vis tagit med
sig sina erfarenheter och har i teamet kunnat påverka de rutiner och
vad Danermark (2000) beskriver som processer som rör arbetets
utformning.
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Läkarna har som distriktssköterskorna i teamet varit med och skapat
normer och värderingar i den nya organisationen, vilket Christensen,
Lægreid, Roness och Røvik (2010) benämner som delar av en
organisationskultur. De upplever att arbetet i teamet är positivt och
att de i teamet kan göra skillnad och arbeta så som de anser att man
ska arbeta inom primärvården.
Läkarna uttrycker att organisationen kring teamet har påverkat
arbetet negativt. De har vid flera tillfällen bytt chef och de nya chefer
som har kommit in har ifrågasatt läkarnas arbetstid i teamet.
Upplevelsen av lågt stöd från chefer inom landstinget har i sin tur
påverkat dem både i känslan av att de inte har ett tillräckligt stöd i sitt
arbete av ledningspersoner, men också i det faktum att flera av
läkarna har fått täcka upp på vårdcentralen.
Här finns flera av de samverkansfaktorer som Haraldson (2016) lyfter
fram och som har påverkat teamet, framförallt de faktorerna som
handlar om legitimitet där bakgrund, mål och medel för samverkan
inte efterföljs. Läkarna känner en frustration kring de organisatoriska
faktorerna, som spelar en viktig roll i hur de kan bedriva arbetet i
teamet. Det kan förklaras utifrån att läkarna under tiden som teamet
har funnits har fått tagit strid om legitimiteten, något som
Socialstyrelsen (2012) lyfter och som har betydelse för
implementeringsarbetet. Upplevelsen av ifrågasättandet av läkarnas
arbetstid i teamet från landstingets sida påverkar i sin tur
implementeringsarbetet då läkarna uppfattar att legitimiteten saknas.
Det har i sin tur lett till en oro inför framtiden och hur och om teamet
ska kunna fortsätta arbeta i sin nuvarande form. Läkarna känner att
det inte med säkerhet kommer att finnas stöd för teamet från
landstingets sida och att det då kommer att påverka patienterna på ett
negativt sätt. Stödet inom den egna organisationen menar Johansson
(2004) och Katch (2000) är viktigt för att de som arbetar inom en
organisation ska kunna bedriva sitt arbete.
I intervjuerna med läkarna framkommer en oro över att de inte har
kunnat visa på resultat av det arbete som de har genomfört. Denna oro
grundar sig i att uppföljning inte skett från landstingets sida, som var
planerat från början. Om målen med läkarnas arbete hade
operationaliserats och följts upp under uppstarten av teamet så kunde
de resultaten ha använts i legitimeringen av läkarnas
resursanvändning i teamet. Operationalisering av målen menar
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Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2010) påverkar
legitimiteten vilket i sin tur påverkar arbetet inom organisationer.
Läkarna påtalar starkt att de i och med teamets arbete gör skillnad för
de mest sjuka äldre som bor i eget boende. De ser att det finns
utvecklingsområden både inom och utanför teamet, något som nu får
stå tillbaka lite i och med osäkerheten för framtiden.
Sammanfattningsvis visar resultat och analys att:
• Läkarna i det Mobila resursteamet har sökt sig till teamet för att
kunna arbeta närmare patienterna och för att kunna bidra till
att kontinuiteten för patientgruppen förbättras.
• Läkarna i det Mobila resursteamet upplever att de
organisatoriska förutsättningarna för teamet har påverkat
teamet negativt. Läkarresurser som varit avsatta till det Mobila
Resursteamet har tagits till primärvårdsarbete på vårdcentralen
Gripen.
• Läkarna i det Mobila resursteamet ser utvecklingsmöjligheter
för teamet som kan gynna patientgruppen. Det finns dock en
oro för vilka möjligheter det Mobila resursteamet kommer att
ha framöver för att upprätthålla och ge en god vård till
patienterna.
• Läkarna känner att arbetet som det Mobila resursteamet utför
gör skillnad i vården för de patienter som är inskrivna i teamet.
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Samordnare i det Mobila resursteamet
I detta avsnitt presenteras resultatet av de tre intervjuer som har
genomförts med den kommunala samordnaren i det Mobila
resursteamet. I resultatdelen finns citat med från intervjuerna för att
tydliggöra resultatet och ge en transparens till insamlade data.
De olika teman som framkom i materialet beskrivs och exemplifieras
med citat från de intervjuade. Materialet kodades in under följande
teman:
- Tillgänglighet (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt” och ”det
Mobila resursteamets utveckling framåt – förändring och
vidmakthållande”)
- Kontinuitet (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt” och ”det
Mobila resursteamets utveckling framåt – förändring och
vidmakthållande”)
- Organisering (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt” och
”samverkan”)
- Arbetssätt (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt”, ”samverkan”
och ”det Mobila resursteamets utveckling framåt – förändring och
vidmakthållande”)
- Resurser (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt” och ”det
Mobila resursteamets utveckling framåt – förändring och
vidmakthållande”)
- Utveckling/förändring (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt”,
”samverkan” och ”det Mobila resursteamets utveckling framåt –
förändring och vidmakthållande”)
- Samverkan (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt” och
”samverkan”)
- Kvalitet (presenteras under rubrikerna ”arbetssätt” och ”det Mobila
resursteamets utveckling framåt – förändring och vidmakthållande”)
Arbetssätt

I intervjuerna med den kommunala samordnaren, som är kopplat till
det Mobila resursteamet, har det framkommit att samordnaren
tillsammans med övriga medlemmar i teamet har tagit fram
arbetsprocesser. Processerna har utarbetats utifrån de riktlinjer och
styrdokument som de har tilldelats från styrgruppen. Samordnaren
hade inledningsvis ett stort ansvar för att få igång arbetsprocesserna
och för att hålla ihop det Mobila resursteamet, då en liknande tjänst
från landstingets sida saknades.
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”Det var ju sagt att vi skulle anställa tre
distriktssköterskor och jag är ju enhetschef för de tre
distriktssköterskorna. Så med andra ord så har jag
mandatet att styra uppdraget och se till att vi hela tiden
håller oss till uppdraget. Det som jag har sett, jag har
ju varit ensam samordnare för att landstinget hade en
samordnare från början och sedan så hände det saker
och ting längs tiden. Så i sort sett så jag det ju inte
funnits någon landstingssamordnare. Så då har man
ju också fått jobba lite för landstinget…”
Den kommunala samordnaren har på så sätt varit nära det Mobila
resursteamet med kontor i teamets lokaler. Samordnaren har varit
den som har lyft frågor vidare till styrgruppen. Samordnaren har fått
lösa de problem som uppstått under uppstarten med arbetet och
under tiden som teamet har arbetat vidare. Med tiden har
samordnaren kunnat fasa ur sin närvaro i det Mobila resursteamet till
att ha kvar chefskapet över de tre distriktssköterskorna och finnas
tillhands för teamet vid behov. Mot slutet av utvärderingsperioden har
en samordnare från landstinget introducerats.
Under tiden som det Mobila resursteamet har arbetat har området
som teamet arbetar mot utökats från att beröra centrala delarna av
Karlstad till att innefatta hela kommunen. Under försommaren 2018
lades vårdboende till det Mobila resursteamet vilket bidrog till ett ökat
patientantal. Samordnaren har under processens gång planerat för
och genomfört de justeringar som har behövt göras för att arbetet ska
utvecklas. Då resurser och tid inte alltid räckt till så upplever
samordnaren att delar under arbetsprocessen kunde ha genomförts
på ett annat sätt. Exempelvis kunde mottagningsrummet, som från
start var tänkt att användas i teamets arbete, ha färdigställts med
medicinskteknisk utrustning.
”Förutsättningarna har förändrats, styrgruppen har
förändrats rent med personer och sen lite inriktning och
det som vi har framför oss idag, det hade vi ingen tanke
alls på i början.”
Samordnaren upplever att det Mobila resursteamet har kunnat
anpassa sig efter nya förutsättningar under vägen men att de snabba
beslut som tas i styrgruppen påverkar teamets arbete, då
förberedelsetid har saknats.
94

”…vi har ett boende till på gång och jag tycker nog att
det har varit lite för snabba beslut och att vi inte har fått
tillräckligt med tid för att förbereda oss för det. Det har
gått på en vecka och så har vi ett stort boende. Och det
här, det krävs ju förberedelser för att det ska bli bra och
att det ska landa på rätt sätt.”
Arbetet och de processer som är framtagna av det Mobila
resursteamet fungerar väl enligt samordnaren, då samordnaren från
start har haft en tilltro till teamets sätt att arbeta. Tillgängligheten är
något som det Mobila resursteamet har lagt stort fokus vid att
upprätthålla och som samordnaren lyfter fram som en av flera styrkor
med det Mobila resursteamets arbetssätt.
Samverkan

Under uppstarten av det Mobila resursteamet lade samordnaren stor
vikt vid teambildning och samverkan mellan teamets medlemmar.
Samordnaren poängterade att vikten av att få till ett team som arbetar
mot samma riktning var viktig, inte minst när arbetsprocesserna
skulle utarbetas. Medlemmarna i det Mobila resursteamet kom från
olika verksamheter och samordnaren upplever att det Mobila
resursteamet har kunnat komplettera varandra och lära sig av
varandra i gruppen.
Det Mobila resursteamet har haft flera träffar med andra
vårdinstanser för att informera om att de finns och för att påbörja
samverkan. Något som samordnaren framhåller är av vikt för det
Mobila resursteamets legitimitet och för det fortsätta arbetet.
”Vi har erbjudit att komma ut på alla vårdcentralerna
när vi har rullat ut områdena. Och nu har vi rullat ut
till hela Karlstad. Och det är tre vårdcentraler som vi
har erbjudit att komma och prata med om teamet, för
det är väldigt viktigt. För att vårdcentralerna är lite
bekymrade över det här teamet för de är rädda för att
vi kommer och tar deras patienter på något sätt. Men
vi har också vårdcentraler som säger att nu ska vi
också börja jobba på det här viset, att vi åker hem när
det behövs. Och det är egentligen det som jag tycker är
väldigt bra att man börjar titta över sina arbetssätt.”
För att det ska underlätta samverkan med exempelvis de
patientansvariga
sjuksköterskorna
i
kommunen
har
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informationsträffar arrangerats. Dels för att tydliggöra hur det Mobila
resursteamet arbetar men också får att få till en bra samverkan mellan
de patientansvariga sjuksköterskorna och det Mobila resursteamet
när det kommer till patienterna.
”Vi berättar lite om hur vi arbetar och när vi är ute på
sköterskestationerna så får vi vara tydliga med att det
är samordnarfunktion som de tre sköterskorna har, de
är inga PAS:ar utan vi måste ha dom som samordnare
som håller ihop vården. Så att de inte har andra
förhoppningar där ute att de här tre sköterskorna ska
ut och göra en massa saker som egentligen ligger på
patientansvarig sjuksköterska. Så vi har blivit mycket
mer tydliga kring det.”
Det Mobila resursteamets utveckling framåt – förändring och
vidmakthållande

I utvecklingen framåt nämner samordnaren att de har diskuterat hur
de resurser som finns i det Mobila resursteamet ska kunna spridas
inom kommunens verksamhet. Planer på att kunna använda det
Mobila resursteamets distriktssköterskor som konsulter i kommunen
är något som har diskuterats och som till viss del också har gjorts.
”…vi har ju gått ut i vår information, framförallt till
nyanställda sjuksköterskor att dom ska känna till
teamet och känna att dom kan ringa och dom har
faktiskt ringt. Vi har ju en diabetessköterska en IVAsköterska och en som är mentor till studenter. Så vi har
mycket resurser här…”
Teamets arbetssätt och kompetens har inneburit att den vård som
teamet erbjuder har hög kvalitet enligt samordnaren. Tiden som
teamet kan lägga ned hos varje patient gör att läkarna kan gå igenom
journaler innan patientbesöken. Vid inskrivningssamtalen görs
riskbedömningar, läkemedelsgenomgångar och en helhetssyn finns
kring patienten. Något som är viktigt att vidmakthålla och
upprätthålla när det kommer till det Mobila resursteamets fortsatta
arbete enligt den kommunala samordnaren.
Analys

Den kommunala samordnaren har från starten varit den person som
har fungerat som en ledare i teamets uppstartsarbete och sedan vidare
under det som Socialstyrelsen (2012) benämner som den inledande
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fasen i implementeringsarbetet. Styrgruppen gav samordnaren
mandat att leda och hålla ihop arbetet samt även fungera som
arbetsledare för distriktssköterskorna. Att ha mandat och veta vilken
roll man har är en viktig faktor som Haraldson (2016) lyfter när det
kommer till samverkan. Det kan uppstå problem om de inblandade
parterna inte har tydliga roller och vet om vilket mandat de har i
förhållande till andra individer inom organisationen (a.a.).
Den dubbla roll som den kommunala samordnaren har haft hade
kunnat påverka det Mobila resursteamets arbete på ett negativt sätt,
men så har det utifrån samordnarens upplevelser inte blivit.
Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2010) beskriver vikten av
ledarskap inom en organisation. Teamet behövde inledningsvis en
person som höll ihop arbetet och som var drivande i att få till ett
fungerande arbetssätt, alltså ett aktivt ledarskap. Samordnaren
tilldelades denna roll och blev på så sätt länken mellan det Mobila
resursteamet och styrgruppen och fick mandatet att driva arbetet
framåt.
Samordnaren hade inledningsvis en stor del av sin tid förlagd till det
Mobila resursteamet och kunde arbeta för att rutiner och processer
skulle tas fram, vilket sedan återkopplades till styrgruppen. ErikssonZetterqvist, Kalling och Styhre (2015) tar i sin forskning om
organisationer och organisering upp att det är viktigt att arbeta fram
rutiner och processer i starten av en ny organisation.
Det fanns inte från uppstart någon arbetsledande roll från landstinget
vilket gjorde att samordnaren kunde koncentrera sig i sitt ledarskap
mot det Mobila resursteamet. Eventuella samverkansvårigheter som
kan uppstå i ledarskapsfrågor mellan organisationer, som Haraldson
(2016) beskriver, uppstod inte då det inte fanns en liknande roll från
landstinget.
Inledningsvis hade samordnaren mycket tid tillsammans med teamet
och kom att bli en del av den nya organisationskulturen som
Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2010) beskriver. I den nya
kulturen blev samordnaren den person som höll ihop det Mobila
resursteamet och skapade förutsättningar för att teamet skulle kunna
börja arbeta. Socialstyrelsen (2012) betonar vikten av legitimitet
under implementeringsarbetet. Samordnaren uppgav i intervjuerna
att det var viktigt att sprida information om det Mobila resursteamet.
Informationsspridningen kan vara ett exempel på att det Mobila
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resursteamet fick legitimitet i kommunen och inom landstinget, vilket
krävdes för att teamet skulle kunna utveckla sitt arbetssätt. I
uppstarten av teamet var marknadsföring för att rekrytera patienter
till teamet nödvändig för att kunna utveckla teamets arbetssätt.
Under tiden har den kommunala samordnaren fasat ut sin närvaro i
det Mobila resursteamet utifrån att samordnarens roll förändras i och
med att teamet har skapat fungerande rutiner och arbetsprocesser.
Det har också tillkommit en roll från landstinget till det Mobila
resursteamet, vilket kommer att påverka arbetet framåt. Den
kommunala samordnaren har därmed fokuserat mer på sin chefsroll
över distriktssköterskorna och är inte på samma sätt ledaren för det
Mobila resursteamet som samordnaren var inledningsvis.
Sammanfattningsvis visar resultat och analys att:
• Samordnaren har haft en drivande roll i att hålla
samman och utveckla det Mobila resursteamets
arbetssätt från starten.
• Samordnaren har varit aktiv i att planera och sprida
kännedom kring det Mobila resursteamet.
• Samordnaren har varit en länk mellan det Mobila
resursteamet och styrgruppen.
• Samordnaren har försökt hålla ihop det Mobila
resursteamet då läkarna inte har haft ett stabilt
ledarskap från landstinget.
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Diskussion och slutsats
I kommande
resultat och
utvärderingen
införandet av
kommun.

avsnitt förs en diskussion rörande utvärderingens
slutsatser. Efter avslutad sammanställning av
är det svårt att se några negativa konsekvenser av
Mobilt resursteam för multisjuka äldre i Karlstads

Det Mobila resursteamet togs fram till följd av en ambition hos
Karlstads kommun och Landstinget i Värmland att finna en ny
vårdform för de mest sjuka äldre. Vårdformen är en ny tillämpning av
det grundansvar som vilar på respektive huvudman. Målen för
projektet, som beskrivs i bakgrundsavsnittet, har till stora delar
uppnåtts framförallt när det kommer till arbetssätt och teambildning.
Teammedlemmarna uttrycker att det är en styrka att arbeta nära och
tillsammans utifrån olika professioner. De har utifrån detta
gemensamt skapat en ny organisationskultur på kort tid.
Teammedlemmarna upplever att de har lärt sig av varandra utifrån
sina olika professioner och att de har fått en utvidgad syn kring de
äldre och sin egen yrkesroll, något som leder till ett personcentrerat
arbetssätt. Resultaten i utvärderingen överensstämmer med vad
tidigare studier, utvärderingar och kartläggningar har visat (Gurner
2012; Hagman 2014; Pöder & Wadensten 2013; Wikström 2009;
Wånell 2004).
De äldre uttrycker i intervjuerna en nöjdhet med att ha valt att tillhöra
gruppen som får stöd av det Mobila resursteamet. De intervjuade
äldre lyfter fram hembesöket av teamet och inskrivningssamtalet som
en viktig del i modellen. Läkarkontakten i hemmet gör att barriärer
som upplevs på sjukhus och vårdcentral försvinner och de äldre
uttrycker att det blir ett samtal som leder till konkreta hjälpåtgärder i
just deras situation. Vilket också framkommer i tidigare studier där
läkare bedriver vård i hemmet (Gurner 2012; Hagman 2014; Pöder &
Wadensten 2013; Wikström 2009; Wånell 2004).
Vidare uttrycks en lättnad och en trygghet av att man når teamet vid
behov och att teamet kan deras sjukdomshistoria. KASAM-begreppet
med deras tre komponenter av att de äldre upplever att deras
livssituation blir begriplig, hanterbar och meningsfull träder fram när
de känner att de får kontroll och stöd. Eriksson och Häger (2012) och
Westlund och Sjöberg (2005) betonar även KASAM-begreppet i sin
forskning runt äldre.
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Svårigheterna som framkommit under utvärderingsarbetet är
användandet
av
teamets
läkarresurser
i
Gripens
primärvårdsverksamhet och att särskilda boenden har inkluderats. De
äldre som bor på särskilda boenden har visserligen ett eget
boendekontrakt men har tillsyn och vård dygnet runt av
omsorgspersonal. Ursprungstanken med det Mobila resursteamet var
att ta fram ett arbetssätt som skulle finnas som ett komplement till
befintliga vårdformer för de mest sjuka äldre i eget boende.
Målgruppen de mest sjuka äldre i eget boende är i behov av att få
tillgång till vård i hemmet för att känna trygghet och tillit. Denna
grupp har till skillnad från de som bor i särskilda boenden, inte
tillgång till vård och omsorg dygnet runt. I och med att särskilda
boenden har inkluderats till läkarresurserna i teamet riskeras stödet
till de mest sjuka äldre i eget boende att reduceras. Teamtanken med
ett sammanhållet arbetssätt undermineras då distriktssköterskorna i
teamet inte inkluderas i arbetet mot de särskilda boendena. I en
förlängning kan detta leda till att de som arbetar i teamet söker andra
arbetsuppgifter då de har sökt sig till teamet utifrån att de ville arbeta
med målgruppen ”de mest sjuka äldre” i hemmiljö.
Vad som även har framkommit i utvärderingen är att det Mobila
resursteamet inte har fått tillgång till en samordnare och apotekare
från landstinget från start. Ett mottagningsrum, som från start var
tänkt att användas i teamets arbete, har inte utnyttjats under
utvärderingstiden då fokus har kommit att legat vid hembesök.
De svårigheter som har upplevts kan förklaras med brister i
implementeringsprocessen. Att implementera ett nytt arbetssätt är
något som tar tid och under vidmakthållandefasen är det viktigt att tid
och resurser ges för att den nya organisationen ska kunna
förverkligas. Vikten av kontinuitet bland de som arbetar under
implementeringsprocessen har betydelse för hur arbetet fortskrider,
vilket även betonas av Socialstyrelsen (2012) och Christensen,
Lægreid, Roness och Røvik (2010). Personalomsättning kan påverka
arbetssättet negativt under den första tiden då personer är viktigare
än funktioner i vidmakthållandefasen. Särskilt när flera aktörer ska
samverka, vilket exempelvis Haraldson (2016) har belyst.
Resursbrist och förändrade arbetsförhållanden för läkarna i teamet,
sent tillsatta personkategorier (samordnare och apotekare från
landstinget), materiella resurser och förutsättningarna för
implementeringen kan leda till att projektets syfte ej uppfylls. Syftet
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att prova en ny vårdform för att öka tryggheten för de mest sjuka äldre
i eget boende kan då äventyras och den vårdform som var tänkt blir
något annat.
Kvarboendeprincipen i kombination med att befolkningen blir allt
äldre kräver nya vårdformer. I utvärderingen har de intervjuade, både
de äldre och professionella, uttryckt att arbetssättet som det Mobila
resursteamet utför ger en bättre livskvalitet för de multisjuka äldre i
eget boende. Hembesöken, tillgängligheten, kontinuiteten och
samverkan mellan olika vårdinstanser ger de äldre en trygghet och de
professionella en trygghet och förhöjd kompetens. I utvärderingen
framkommer även att behovet av kontakter med akutvård minskas
eftersom teamet är tillgängligt både för de äldre och för den
kommunala hemsjukvården.
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Värdering
Denna utvärdering har haft som uppdrag att studera Mobilt
resursteam Karlstad under uppstarten och teamets första arbetsår.
Den första delen av uppdraget var att utvärdera om de multisjuka
äldre som var aktuella för teamet fick hjälp och stöd som var relaterat
till deras hälsa.
De äldre som deltagit i utvärderingen upplevde att de med det Mobila
resursteamets arbetssätt med bland annat hembesök av läkare,
tillgänglighet och kontinuitet kände att de fick hjälp med de problem
som de relaterade till sin hälsa. De äldre kände ett fördjupat stöd av
teamet jämfört med tidigare vårdkontakter, då teamet och den
kommunala hemsjukvården har haft ett nära och fungerande
samarbete. I utvärderingen framkom att de äldre kände ökad trygghet
då det varit lätt att komma i kontakt med teamet och teamet hade
uppdaterad bakgrundskunskap om deras hälsosituation. Detta har
även lett till att de äldre har känt en trygghet i att vara kvar hemma.
För de äldre har tillgången till teamet gjort att de inte har behövt ha
kontakt med vårdcentral och akutvård i samma utsträckning som
tidigare. I intervjumaterialet från de äldre uppges att de tidigare ofta
känt en frustration och svårighet i kontakterna med vårdcentralen.
Detta har inte upplevts i kontakterna med teamet.
Den andra delen av utvärderingsuppdraget var att utvärdera om de
patientansvariga sjuksköterskorna med stöd av teamet kunde ge de
äldre en god vård. I gruppintervjuerna med de patientansvariga
sjuksköterskorna framkom det att de flesta upplever att de har kunnat
ge de äldre en god vård i och med att de har haft tillgång till teamet.
Teamet har med sin kompetens och tillgänglighet bidragit till att en
förbättrad vård har kunnat ges i hemmet, då återkoppling har kunnat
ges snabbt och att uppföljning gjorts.
Den tredje delen av utvärderingsuppdraget var att utvärdera hur
medlemmarna i det Mobila resursteamet upplevde arbetssättet och
möjligheten att ge multisjuka äldre en god vård. Upplevelsen var att
sammansättningen av teamet har fungerat väl och att de olika
professionerna har kompletterat och lärt sig av varandra. Arbetssättet,
att ge vård i hemmet utifrån de upparbetade arbetsprocesserna, har
fungerat väl och god vård har kunnat erbjudas. Den goda vård som
teamet har erbjudit har upplevts som hotad av medlemmarna i det
Mobila resursteamet pga förändrade organisatoriska förutsättningar.
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Den sista delen av utvärderingsuppdraget var att utvärdera hur den
kommunala samordnaren upplevt arbetet med det Mobila
resursteamet. Samordnaren uttryckte från start fördelar med att
kunna erbjuda flerprofessionell vård i hemmet för multisjuka äldre.
Det Mobila resursteamets arbetssätt fungerar väl enligt samordnaren
och det ger förutsättningar att ge multisjuka äldre en god vård i
hemmet. Samordnaren har uttryckt oro och viss frustration över att
det under en stor del av utvärderingstiden inte har funnits någon
samordnare från landstinget.
En ytterligare del som oroar
samordnaren är utvidgningen av läkarnas arbetsområde till att
inkludera särskilda boenden och hur det kommer att påverka teamet.
Resultaten av utvärderingen visar att både de multisjuka äldre och de
professionella som arbetat, eller har kommit i kontakt med teamet,
upplever att det Mobila resursteamets arbetssätt ger förhöjd upplevd
kvalité i vården.
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Bilaga 1
Informationsbrev till yrkesverksamma

Hej!
Du får det här mailet eftersom du i din yrkesroll har varit involverad eller kommit i kontakt med
projektet ”Mobilt Resursteam” i Karlstads kommun.
Vi heter Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch och arbetar med att göra en utvärdering av
projektet ”Mobilt Resursteam Karlstad”, på uppdrag av Gunilla Öberg, Vård- och omsorgsdirektör
Karlstads kommun. Till utvärderingen samlar vi in data från patienter, personal som arbetar i det
Mobila resursteamet, patientansvariga sjuksköterskor och från samordnare.
Utvärderingen av projektet redovisas för projektledningen i november 2018.
Vi söker nu efter läkare, distriktssköterskor och patientansvariga sjuksköterskor, som i sitt arbete är
kopplade till eller kommer i kontakt med det Mobila resursteamet, för deltagande i gruppintervjuer.
Enligt planen för utvärderingen, som din arbetsgivare har godkänt, skall gruppintervjuer göras vid 2-3
tillfällen, mellan december 2017 och juni 2018, med personal som arbetar i det Mobila resursteamet
och med patientansvariga sjuksköterskor. Tider för dessa gruppintervjuer bokas in i samråd med er
som deltar.
Gruppintervjuerna beräknas ta ca 1 timme och kommer att spelas in och sedan sammanställas
skriftligt. All skriftlig text kommer att anonymiseras och ljudfilerna raderas när utvärderingen är klar.
Att delta i gruppintervjuerna är frivilligt och man kan när som helst avbryta eller välja att inte svara
på frågor.
Behöver du mer information eller har frågor, tveka inte att ta kontakt med oss!
Våra kontaktuppgifter är:
Madeleine:
e-post madeleine.andersson@kau.se
telefon 054 – 700 19 57
Åse-Britt:
e-post ase-britt.falch@kau.se
telefon 054 – 700 24 13
Med vänliga hälsningar
Madeleine och Åse-Britt
Utredare
FoU Välfärd Värmland
Karlstads universitet
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Bilaga 2
Intervjuguide gruppintervju läkare och distriktssköterskorna
Arbetssättet
- organisering, uppstart, förutsättningar
- nuläget, styrkor och svagheter
- framåt
- samverkan, kommun-landsting, teamet-den äldre
- kvalitet

Vill ni tillägga något som vi inte har frågat om?

Kan vi återkomma om det uppstår följdfrågor?
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Bilaga 3
Tredje intervjutillfället med medlemmar i teamet
(samordnare, läkare, distriktssköterskor)
Har det blivit som det var tänkt ur ditt perspektiv?
- Varför?
- Varför inte?
(Styrkor och svagheter)

Utveckling framåt ur ditt/ert perspektiv?

Vill du/ni tillägga något?
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Bilaga 4
Informationsbrev till patient

Hej!
Vill du delta i en intervju som handlar om projektet ”Mobilt Resursteam Karlstad”?
Vi heter Madeleine Andersson och Åse-Britt Falch och arbetar på FoU Välfärd Värmland vid
Karlstads universitet. Vi arbetar med att göra en utvärdering av projektet ”Mobilt
Resursteam Karlstad.”
Utvärderingen kommer vi att redovisa för projektledningen bestående av representanter
från Karlstad kommun och Landstinget i Värmland. Redovisningen sker i november 2018.
Vi vill gärna träffa dig för en intervju då ditt deltagande är viktigt för att ge en bild av hur Du
som patient ser på och upplever det Mobila resursteamet.
En intervju tar ungefär 1 timme och vi ses vid en plats som vi tillsammans bestämmer. Att
delta är frivilligt och även om du tackar ja till intervjun kan du välja att inte svara på alla
frågor. Du kommer vara anonym när vi redovisar utvärderingen och det kommer inte att
synas vad just du har sagt i redovisningen. Totalt planerar vi att genomföra 20 intervjuer
med patienter.
Vill du delta i utvärderingen så kan du kontakta oss direkt eller prata med någon från det
Mobila resursteamet.
Våra kontaktuppgifter är:
Madeleine:
e-post madeleine.andersson@kau.se
telefon 054 – 700 19 57
Åse-Britt:
e-post ase-britt.falch@kau.se
telefon 054 – 700 24 13
Med vänliga hälsningar
Madeleine och Åse-Britt
Utredare
FoU Välfärd Värmland
Karlstads universitet
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Bilaga 5
Intervjuguide äldre
Inledning
- hur har du kommit i kontakt med det mobila teamet?
Hur upplevs hjälpen från det mobila teamet?
- vilken hjälp behöver man?
- vilken hjälp får man?
- hur ofta?
- hur ser planeringen ut framåt?
- finns det skillnader i hjälpen från det mobila teamet jämfört med
hur det har sett ut innan teamet kom in i bilden?
- kan det fungera på något annat sätt?/ hur vill du att det ska
fungera?
Hur ser stödet ut från det mobila teamet?
- känner du oro när det kommer till din hälsa?
- kan det mobila teamet stötta?
- kan det fungera på något annat sätt?/ vad behöver du för att du ska
känna stöd?
Känner du dig trygg i hemmet?
- varför/ varför inte?
- kan det fungera på något annat sätt?/ vad behöver du för stöd från
teamet för att du ska känna dig trygg?
Finns det något som du vill berätta som jag inte frågat om?
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Bilaga 6
Intervjuguide patientansvariga sjuksköterskor gruppintervju
Arbetssättet
- förändring/skillnader med eller utan teamet
(Patient med teamet/patient utan teamet)
- samverkan med teamet
- kvalitet för patienten
- förändringsområden?
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Bilaga 7
Figur 3, Tidslinje över insamlad data

Figur 3, Tidslinje över insamlad data.
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Tidigare publicerade IKU-/FoU-rapporter
2017:1 Per Folkesson. Bostad Först i Karlstad
2016:1 Anna-Lena Haraldson. Organisering för samverkan – en introduktion
2015:3 Sara Johansson. Kartläggning av behov och förutsättningar för en
avhopparverksamhet i Värmlands län
2015:2 Ingrid Rystedt. Integrerad Psykiatri i Värmland (IPiV4) - En utvärdering med
fokus på unga brukare
2015:1 Per Folkesson & Ola Lindgren. En studie av verkan av samtalen vid
Samtalsakuten
2014:1 Per Folkesson. Projektet Stöd i arbete - En processutvärdering och
måluppfyllelseanalys
2013:1 Mia Hernell-Blomquist. Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom
området stöd till personer med funktionsnedsättning
2012:6 Victoria Lönnfjord & Mia Hernell Blomqvist. Hammarö kommuns
fortbildningsorganisation för baspersonal inom äldre- och handikappomsorgen
2012:5 Fredrik Hjärthag. BUP Värmland - En utvärdering av hur personalen uppfattar
effekterna av omorganisation och förstärkning av vårdgarantin
2012:4 Victoria Lönnfjord, Kristina Wennstam och Eva Karlsson. Utvecklingen av
stöd till anhöriga för personer med demenssjukdomi Karlstads kommun
2012:3 Per Folkesson. Projektet integrerad psykiatri i Värmland - en utvärdering
2012:2 Bengt G Eriksson, Birgit Häger. Salutogen omsorg och vård i praktiken - Omsorg
och vård för helt liv
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Utvärdering av Mobilt resursteam Karlstad
Denna FoU-rapport redovisar resultatet av en utvärdering av Mobilt resursteam
Karlstad som genomfördes vid FoU Välfärd Värmland under 2018 på uppdrag
av Karlstads kommun. Utvärderingens syfte var dels att studera hur de äldre,
som får hjälp genom Mobilt resursteam Karlstad, upplever att det påverkar deras
situation. Dels hur medlemmarna i det Mobila resursteamet upplever det nya
arbetssättet och hur det förändras över tid. Vidare avsåg utvärderingen att studera
hur patientansvarig sjuksköterska upplever att det nya arbetssättet påverkar
möjligheterna att med stöd av det Mobila resursteamet ge äldre en god vård.
Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltningen och Landstinget i Värmland
tog tillsammans under 2016 och 2017 fram en ny vårdform för de mest sjuka
äldre i Karlstad, Mobilt resursteam Karlstad. Teamet har under utvärderingstiden
bestått av fyra läkare, tre distriktssköterskor och en samordnare från Karlstads
kommun. Det Mobila resursteamet har riktat sig till äldre personer över 65 år
som har haft beviljad hemsjukvård och flera allvarliga sjukdomar.
Under utvärderingstiden har intervjuer genomförts med multisjuka äldre som
tar del av det Mobila resurstemates arbete, gruppintervjuer har genomförts
med läkare och distriktssköterskorna i teamet och enskilda intervjuer har skett
med den kommunala samordnaren som varit kopplad till teamet. Dessutom
har gruppintervjuer genomförts med patientansvariga sjuksköterskor som i sin
yrkesroll har kommit i kontakt med det Mobila resursteamet och deras arbete.
Resultaten av utvärderingen visar att både de multisjuka äldre och de professionella
som arbetat, eller har kommit i kontakt med teamet, upplever att det Mobila
resursteamets arbetssätt ger förhöjd upplevd kvalité i vården.
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