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Sammanfattning av översyn av GAP-UL 

Bakgrund 
Varför GAP-UL bildades 
När lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård1 (LUS, 2017:612) trädde i kraft 
inledde TKL (tjänstemannaberedningen kommuner och landsting i Uppsala län) ett 
länsövergripande projekt för att förbättra vårdprocessen enligt lagförslaget. Projektet Trygg och 
effektiv utskrivning från slutenvård2 inleddes 2015 med målet att patienterna skulle känna sig 
trygga vid utskrivning från slutenvården och att processen skulle följa bestämmelserna i det nya 
lagförslaget (LUS). Inom ramarna för projektet bildades en länsövergripande arbetsgrupp (TOEU) 
med uppdraget att analysera resultat och arbeta fram en modell som möjliggjorde kontinuerlig 
uppföljning av processmått och effektmål över tid. Utifrån förslag från projektet samt en 
uppföljande rapport3 bildades sedan den permanenta analysgruppen GAP-UL, Gemensam 
analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län.  

GAP-UL:s ursprungliga verksamhet 
Gruppen bestod, och består fortfarande, av representanter från relevanta verksamheter inom 
socialtjänst, kommunal och regional sjukvård, och tillfälliga representanter från pågående projekt 
av relevans. GAP-UL:s ursprungliga uppdrag var enligt deras verksamhetsplan4 att ansvara för 
kontinuerlig uppföljning av processmått och effektmål över tid. Fokus för det fortsatta arbetet 
skulle vara att skapa förutsättningar för effektivt, kontinuerligt och verksamhetsanknutet 
förbättringsarbete som berörde samverkansprocesser vid utskrivning. Uppdraget skulle också 
särskilt beakta de faktorer som påverkar flöden, utifrån lagen om samverkan (LUS).  

Bakgrund till uppdraget att göra en översyn av GAP-UL 
I samband med arbetet med införandet av kommunikationsverktyget Cosmic Link blev det tydligt 
att GAP-UL:s uppdrag vidgats och krävde mer resurser än de befintliga inom gruppen. Till följd av 
detta tillsattes en processledare, finansierad via FoU S, för att underlätta arbetet med Cosmic Link 
och en översyn efterfrågades.  

 
1 Vilken ersatte lagen om kommuners betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL, 1990:1404). 
2 Thordemann (2016). Projektrapport: Trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Regionförbundet Uppsala län.  
3 Lindskog (2018). Uppföljning av samarbetet vid trygg och effektiv utskrivning i Uppsala län. InRIkta Analys AB. 
4 GAP-UL (2018). Gemensam Analysgrupp för SamverkansProcesser i Uppsala län GAP- UL. Strategisk verksamhetsplan. 
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Uppdraget att genomföra en översyn av GAP-UL lämnades till FoU-S från HSVO under hösten 2021. 
Arbetet genomfördes under våren 2022 i enlighet med den uppdragsbeskrivning5 som upprättades 
i december 2021. I ett senare missiv6 förlängdes den planerade tidslinjen till följd av personal-
förändringar inom FoU-Socialtjänst. 

Ramar och avgränsningar för uppdraget om översyn 
HSVO TL:s uppdrag innefattar, utifrån uppdragsbeskrivningen: 

1. att en översyn7 av GAP-UL:s uppdrag genomförs  

2. och beaktas i relation till nya förutsättningar och behov som byte av  
kommunikationsverktyget för utskrivningsprocessen innebär.  

Översynen avgränsades till att gälla för GAP-UL:s uppdrag under perioden 2018-06-01 till 2021-05-
31. Ytterligare en avgränsning som gjorts mellan upprättandet av det första missivet och 
uppdragsbeskrivningen, är att mer allmänt fokusera på GAP-UL:s behov av resurser utifrån sina nya 
förutsättningar, snarare än behovet av just en administrativ resurs (som nämns i missivet). 

Översynens syfte 
Syftet har varit att synliggöra GAP-UL:s uppdrag från ledningen samt hur uppdraget genomförs, 
särskilt utifrån nya förutsättningar och behov. De vägledande frågeställningarna i arbetet har varit:  

1. Hur beskrivs uppdraget av ledningen, den regionala arbetsgruppen och 
berörda nätverk? 

2. Hur beskrivs genomförandet av den regionala arbetsgruppen och berörda 
nätverk? 

3. Vad fungerar och vad behöver utvecklas i uppdrag och genomförande? 
(problem och möjliga lösningar/åtgärder för regional arbetsgrupp och 
berörda nätverk) 

4. Hur ser regional arbetsgrupp och berörda nätverk på ändrade förutsättningar 
och behov i relation till GAP-UL:s uppdrag och genomförande? 

 
5 FoU-S (2021). Uppdragsbeskrivning översyn av GAP-UL. Daterat 16-12-2021. 
6 FoU-S (2022). Missiv till TL HSVO: Information gällande Översyn av GAP-UL:S uppdrag. Daterat 26-01-2022. 
7 Denna sammanfattning utgår från en mer omfattande rapport, där tidigare forskning, utvärderingar på området, urval av 
material, och redogörelse av resultatet beskrivs mer utförligt. 
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Metod och material 
Dokument 
Relevanta dokument, såsom verksamhetsplaner, projektrapporter och uppdragsbeskrivningar 
producerade för eller av GAP-UL, har analyserats för att få ett grepp om hur uppdraget beskrivits 
över tid i officiella och olika interna dokument, och hur det förändrats. Analyserna har även 
innefattat förarbeten till den samverkanslag som ligger till grund för GAP-UL:s arbete, och tidigare 
forskning och utvärdering på området utskrivning och samverkanslagen. Detta för att synliggöra 
den kontext som arbetet sker inom.  

Intervjuer  
Intervjuer genomfördes med relevanta aktörer kopplade till GAP-UL:s arbete. Dessa aktörer har 
utgjorts av personer som är representanter i GAP-UL, för att fånga gruppens bild av arbetet, andra 
representanter i de nätverk som ingår i GAP-UL, för att fånga arbetets räckvidd, och representanter 
från TL HSVO, för att få ett ledningsperspektiv på arbetet. Vi har även genomfört intervjuer med 
sakkunniga i ämnet, för att få en tydligare bild av GAP-UL och dess förlaga.  

Resultat 
Detta är en kvalitativ översyn vilket innebär att resultat visar på den bredd av olika uppfattningar 
som finns bland de som intervjuats. Detta innebär att visa resultat kan uppfattas som ”felaktiga” 
eftersom de representerar de olika synsätt som finns. I tillägg har den information som finns i de 
olika styrande dokument analyserats vilket visar på det uppdrag som finns fastställt idag. 

God samverkan men delvis bristande samsyn 
Översynen visar att GAP-UL:s uppdrag har utvidgats över tid, både gällande fokusområde, 
ansvarsnivå och arbetsbelastning. Detta har lett till att det råder delade meningar om vad det är 
gruppen bör arbeta med. Det finns en relativt hög grad av kontinuitet bland deltagarna i GAP-UL, 
vilket upplevs bidra till att en god samverkan och trygghet upprätthålls. Samtidigt betonas det att 
denna samverkan är en pågående process och att det måste ske ett aktivt arbete för att 
upprätthålla en god samverkan. En central aspekt i detta arbete är att skapa en samsyn gällande 
vilket arbete det är som GAP-UL ska genomföra.  

Enighet kring gruppens fokusområde: utskrivningsprocessen 
Utifrån både intervjuerna och dokumenten framkommer det att GAP-UL har som ambition att 
bedrivas i enlighet med samverkanslagens syfte, dvs att patienter som inte längre är i behov av 
slutenvårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt sätt.  Uppdraget 
beskrivs i termer av: 
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• kontinuerlig uppföljning av faktorer som påverkar flöden vid utskrivning 

• genomförandet av analyser som kan utgöra underlag för att initiera förbättringar i 
utskrivningsprocessen 

• att skapa förutsättningar för en kvalitetssäkrad process.  

Analysarbete – mål eller medel? 
Det finns dock vissa variationer i hur man beskriver vad GAP-UL är och förväntas åstadkomma. 
Grupperingen beskrivs på olika sätt, såsom nätverksgrupp, arbetsgrupp eller analysgrupp, vilket 
kan signalera något olika perspektiv på vad det är GAP-UL ska göra. En person beskriver GAP-UL 
som kulturarbetare och menade att gruppens arbete syftar till att förbättra samverkanskulturen i 
länet. I dokumenten beskrivs GAP-UL:s uppdrag främst i termer av analysarbete, och i viss mån 
också förbättringsarbete. Denna skillnad i perspektiv leder också till delade åsikter gällande vilken 
nivå GAP-UL ska arbeta på, då vissa av de intervjuade beskriver arbetet som framför allt ett 
analysarbete som ska titta på samverkansprocessen kring utskrivning från slutenvården och 
identifiera förbättringsområden. Andra benämner GAP-UL:s övergripande syfte, där arbetet ska 
leda fram till en förbättrad och välfungerande utskrivningsprocess, alltså snarare den effekt som 
arbetet förväntas resultera i.  

Otydliga ramar för uppdraget 
Även i dokumentation av GAP-UL:s arbete kan syfte, mål och aktiviteter ibland flyta ihop, vilket 
innebär att uppdraget beskrivs som ett bredare uppdrag än analysarbete. Då det saknas konkreta 
och tidsbegränsade målsättningar för arbetet blir uppdraget otydligt, vilket innebär att det också 
blir otydligt vad man ska uppnå. 

Cosmic Link-införandet ledde till fler operativa åtaganden 
Arbetet inom GAP-UL beskrivs ursprungligen i termer av ett analysarbete. I samband med att GAP-
UL fick ansvaret för införandet av kommunikationsverktyget Cosmic Link har dock arbetet blivit 
mer operativt och en stor del av den tid GAP-UL har haft avsatt för sitt arbete har behövt gå till 
införandet.  

En fortsatt operativ inriktning kan kräva mer resurser 
Gällande behovet av resurser diskuteras detta både i relation till de enskilda representanternas 
möjlighet att utföra sina uppdrag inom GAP-UL och i relation till GAP-UL:s arbete i stort. För de 
enskilda representanterna bygger deras arbete i hög grad på eget engagemang och intresse för 
arbetet, snarare än faktisk avsatt tid i deras befintliga tjänster. Det sker alltså en krock mellan 
förväntningar eller önskemål för arbetet och tillgängliga resurser. Resursproblemet blev särskilt 
uppmärksamhet i samband med Cosmic Link-uppdraget, då förväntningarna på GAP-UL ökade. 
För att underlätta detta arbete tillsattes en processledare vilket innebar att arbetet kunde 
genomföras med högre arbetstakt. Arbetet med Cosmic Link ledde också till att frågan om GAP-
UL:s uppdrag, och dess avgränsningar, uppmärksammades. Flera representanter upplevde att 
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GAP-UL successivt tilldelats fler uppgifter som ligger utanför kärnuppdraget, vilket i sin tur ökat 
arbetsbelastningen utan att representanter hade möjlighet att avsätta mer arbetstid åt arbetet.  

Huruvida GAP-UL ska arbeta mer operativt, strategiskt eller analytiskt, eller en kombination av 
dessa, är därför en fråga som behöver diskuteras ytterligare. Oavsett vilket fokus som arbetet tar, 
behövs dock tydlig samordning av uppdraget med konkreta målsättningar och kommunikation 
mellan grupperingar inom GAP-UL så att det är tydligt vilka som arbetar med vad. 

Sammanfattningsvis: Förbättringsarbete eller en grund för förbättringsarbete? 
Den stora frågan gällande GAP-UL:s uppdrag är således vad fokus ska vara. Om GAP-UL förstås som 
en analysgrupp, består uppdraget av analysarbete med syfte att förbättra samverkan vid 
utskrivning. Om GAP-UL är en samverkansgrupp, består uppdraget både av detta analysarbete och 
ett mer aktivt arbete med att utveckla samverkan kopplad till utskrivning. Frågan är alltså om GAP-
UL:s arbete ska ligga till grund för förbättringsarbete eller om förbättringsarbetet också ingår i 
uppdraget.  

Nästa steg – frågor att diskutera och fatta beslut om 
Vår analys tyder på att vissa ställningstaganden behöver göras när det gäller GAP-UL:s uppdrag, 
ansvar och mandat. Följande punkter bör följas upp: 

• Nivå: Är GAP-UL:s uppdrag främst är att bedriva ett analysarbete med syfte att förbättra 
samverkan vid utskrivning eller är det att både bedriva ett analysarbete och ett arbete för 
att utveckla samverkan vid utskrivning? GAP-UL:s uppdrag kan alltså breddas eller snävas 
av, och definieras på ett spektrum mellan följande: 

o Ett snävare uppdrag skulle kunna bestå i av att GAP-UL är en analysgrupp som 
främst ansvarar för att ta fram analyser som kan ligga till grund för förbättrings- 
och utvecklingsarbete.  

o För att återspegla bilden av ett bredare uppdrag som vissa dokument och 
intervjupersoner beskrivit, kan uppdraget breddas i olika omfattning: 
Alternativ A: Att utöver analysarbetet även arbeta med utvecklingsarbete direkt 
kopplat till utskrivningsprocessen, med operativa åtgärder som leds av GAP-UL. 
Alternativ B: Att utöver ovanstående punkt även arbeta med annat 
utvecklingsarbete som berör samverkan och utskrivningsprocessen. Detta 
utvecklas mer under rubriken Möjliga utvecklingsområden vid ett utökat uppdrag. 

• Syfte: Vad är GAP-UL:s syfte på ett övergripande plan? En syftesformulering som preciserar 
varför gruppens arbete är viktigt. Detta utarbetas i samband med punkten ovan. 
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• Mål: Konkreta mål för arbetet som är avgränsade, realistiska och mätbara (utöver 
effektmål som en förbättrad utskrivningsprocess och samverkan). Att sätta mål som är 
mätbara är nödvändigt för att legitimera, utvärdera och vidareutveckla verksamheten. 

• Områden och aktiviteter: Vilka arbetsområden och typer av aktiviteter ryms inom 
ramarna för GAP-UL:s kärnuppdrag och mandat? Det behövs samtidigt en tydlig 
avgränsning: Vilka områden och aktiviteter ligger inte inom ramarna för GAP-UL:s arbete 
och mandat? 

• Resurser/roller: Roller och funktioner som ingår i GAP-UL behöver tydliggöras. Vad 
förväntas av medlemmarna? Vilket mandat har deras olika roller/funktioner? I översynen 
identifieras ett behov av ytterligare resurser i arbetet, men hur detta ska utformas måste 
ta avstamp i hur uppdraget formuleras framöver. 

• Gruppnamnet: I nuläget betonas arbetet med samverkansprocesser i gruppnamnet, utan 
avgränsning. Det är missvisande utifrån att vår översyn pekar på en huvudsaklig inriktning 
mot utskrivningsprocessen. Namnet bör ändras för att bidra till ökad samsyn om vad GAP-
UL är och gör. Nya definitioner av uppdragets nivå och syfte (se de två första punkterna) 
behöver givetvis också vägas in i valet av gruppnamn. Dessutom bör ”UL” i förkortningen 
undvikas, då det är varumärket för lokaltrafiken i Uppsala län och en del av Region 
Uppsalas verksamhet, vilket kan leda till onödiga felkopplingar. 

Möjliga utvecklingsområden vid ett utökat uppdrag 
Beroende på vilka ställningstaganden som görs i relation till de ovanstående punkterna, kan GAP-
UL:s uppdrag och fokus utformas på ett antal olika sätt. Utifrån utmaningar som vi identifierat i 
såväl intervjuerna som tidigare forskning och utvärderingar gällande utskrivningsprocessen och 
relaterade områden, skulle möjliga utvecklingsområden kunna vara: 

• Mer proaktivt och förebyggande arbete för att förhindra inflöde på sjukhusen.  

• Framtagande av riktlinjer gällande begreppet ”utskrivningsklar” (och hur detta förhåller 
sig till begreppet ”kommunklar” som ibland används i GAP-UL:s dokumentation). Tydligare 
riktlinjer för begreppet skulle kunna bidra till en förbättrad samsyn och samverkan i 
utskrivningsprocessen. Arbetet bör utgå från såväl forskning som klinisk erfarenhet och 
erfarenheter från slutenvård som primärvård och socialtjänst, med relevanta 
representanter från de olika verksamheterna som är involverat i utskrivningsprocessen. 

• Att följa vilka konsekvenser samverkanslagen har haft för brukares hälsa och 
patientsäkerhet. Dessa effekter handlar inte bara om undvikbara återinskrivningar, utan 
också om andra negativa konsekvenser som till exempel skador och dödsfall efter 
utskrivningen.  
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• Ett utvecklingsarbete kopplat mot patienters och brukares erfarenheter och behov för att 
i större utsträckning säkerställa att utskrivningsprocessen är personcentrerad. 

• Ett utökat fokus på området barn och unga kopplat till utskrivningsprocessen. 

• Ett systematiskt kvalitetsarbete för inhämtning av ny kunskap, i form av forskning på 
området utskrivning, preventivt arbete, samt uppföljning av lokala arbetssätt för 
förbättring av utskrivningsprocessen och samverkan. Detta kan också innebära ett mer 
utåtriktat arbete, i form av exempelvis fler utbildningsinsatser kopplat till GAP-UL:s arbete, 
något gruppen idag redan genomför. 

• Ett bredare fokus på samverkansfrågor mer generellt, utöver utskrivningsprocessen. Här 
är tydlig avgränsning viktigt, men om uppdraget breddas kan ett mer proaktivt och 
förebyggande arbete för att förhindra inflöde på sjukhusen genomföras. 

Förutsättningar för förändring  
För att GAP-UL:s arbete ska fortsätta att fungera bra, är det viktigt att beslutade förändringar 
förankras i de berörda verksamheterna (hemvisterna för de representanter som ingår i gruppen). 
Detta för att medlemmarna ska ha de organisatoriska förutsättningarna att fortsätta arbetet. 

En särskilt viktig aspekt vid ett eventuellt breddande av uppdraget är att det sker i samråd med 
programkansliet Effektiv och nära vård 2030, för att säkerställa att arbetet blir kompletterande 
snarare än ett överlappande dubbelarbete. 
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