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1 Sammanfattning 
Slutrapporten redovisar en kartläggning av behov, arbetssätt och lärdomar som covid-19-

pandemin inneburit samt hur dessa kan skapa ytterligare drivkraft i utvecklingen mot en 

Effektiv och nära vård i Uppsala län. Projektet har genomförts i samverkan mellan Region 

Uppsala och länets kommuner under perioden oktober 2020 till maj 2021. Arbetet har ba-

serats på tjänstedesignmetodik för att ge en djupare förståelse för vad som skapar värde 

för invånare, brukare, patienter och medarbetare.  

Informationsinsamling har skett genom intervjuer och webbenkäter med invånare och 

medarbetare inom Uppsala län. Lärdomar från pandemin har formulerats i form av ett 

antal drivkrafter som omfattar ledning och styrning, digitalisering, nya kompetenser och 

arbetssätt, kommunikation, patientsäkerhet och forskning.  

Drivkrafterna påvisar utvecklingsbehov gällande exempelvis strukturer för gemensamma 

prioriteringar och uppföljning av beslut samt forum för samverkan på samtliga nivåer. De 

insatser som regionen och kommunerna utför behöver i högre grad samordnas, vilket kan 

innebära att utforma arbetssättet kring fördelning av medicinskt ansvar så att helhetssyn 

och patientsäkert arbetssätt möjliggörs. Huvudmännen behöver tydliggöra vilka medicin-

ska prioriteringar som finns och hur dessa ska tillgodoses. Det finns även behov av att 

tydliggöra hur insatser på primärvårdsnivå kan optimeras för att hantera tillstånd som är 

mindre vanligt förekommande samt att skapa en övergripande struktur för multiprofes-

sionellt omhändertagande i den nära vården.  

Det behöver finnas förutsättningar för verksamheterna att i högre utsträckning stödja in-

vånare att ta ansvar för sin egen hälsa. Digitala tjänster behöver anpassas utifrån de skilda 

behov som kan finnas hos användaren, detta kan även innefatta att utveckla 1177 utifrån 

de lärdomar pandemin gett. Genom att fortsätta tillgängliggöra forskningsresultat möjlig-

görs för invånare att ta del av aktuell kunskap och utifrån denna fatta informerade beslut.  

Generellt finns ett behov av att öka kunskapen och tillvarata engagemanget hos såväl 

invånare som medarbetare kring omställningen till en nära vård och vad den syftar till. 
 

Denna rapport finns även i en kortversion där innehållet komprimerats för att ge 

en mer övergripande bild av projektets resultat. I kortversionen saknas dock 

grundläggande information, metodbeskrivning samt resultatet i sin helhet med 

tillhörande citat från invånare och medarbetare. 
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2 Grundläggande information 

2.1. Bakgrund 

2.2.1 Effekter av covid-19   
Världshälsoorganisationen WHO klassade utbrottet av det nya coronaviruset som ett inter-

nationellt hot mot människors hälsa den 31 januari 2020 [1]. I Sverige sågs tecken på allmän 

smittspridning i början av mars 2020 [2]. Utbrottet av covid-19 medförde att läget blev oför-

utsägbart och svårhanterligt för Sveriges hälso- och sjukvårdssystem. Sveriges akut- och 

intensivvårdskapacitet behövde utökas, och annan vård behövde prioriteras ned för att 

göra plats och frigöra personal för vård av covid-19-patienter.   

Situationen satte även kommunernas krisberedskap på prov [3]. Den svenska krisbered-

skapen bygger på de ordinarie förvaltningsstrukturerna och på ansvarsprincipen, som 

innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer har motsvarande 

verksamhetsansvar vid en kris. Ansvaret inkluderar att vidta de åtgärder som krävs för att 

skapa både robusthet och krishanteringsförmåga. I ansvaret ingår även att samverka med 

andra, ofta sektorsövergripande [4]. Hantering sker i enlighet med respektive huvudmans 

krishanteringsplan.  

Delbetänkandet från Coronakommissionen (2020), där regeringen granskat äldreomsor-

gen under pandemin, visar att en fungerande samordning och samverkan mellan kom-

muner och regioner är av yttersta vikt, särskilt för att hantera en krissituation som en 

pandemi [5].  

Pandemin har även medfört många förändringar för invånare, patienter, brukare och när-

stående i kontakterna med vård och omsorg. Socialstyrelsens granskning visar att covid-

19 har påverkat bland annat vårdkontakter, operationer och väntetider [6]. Även insatser i 

enlighet med nationella riktlinjer har påverkats, främst vad gäller vården av personer med 

kroniska sjukdomar där i huvudsak nybesök fått prioriteras [7]. Vidare visar granskningar 

att personer inom exempelvis psykiatrin troligen dragit sig för att söka vård. Den speciali-

serade öppenvården har haft betydligt färre fysiska patientkontakter under pandemin, där 

de digitala kontakterna och telefonkontakterna istället har fördubblats [8]. 

Enligt en utvärdering av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2021) har omställning-

arna bidragit till att hälso- och sjukvården mött invånaren på nya sätt, till exempel genom 

fler digitala vårdbesök [9]. Även socialtjänsten har behövt arbeta på nya sätt och hantera 

flera nya utmaningar under covid-19-pandemin, exempelvis ökade krav på beredskap [10]. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har genomfört en granskning som visar att om-

ställningen under covid-19-pandemin bland annat rör resurser och personal, snabbt 

förändrad organisering, stärkt samverkan och samordning, förändrade arbetssätt och 
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digitalisering. Omställningen och kapacitetsökningen i hälso- och sjukvården har varit en 

förutsättning för att rädda liv [11].  

Även pandemins effekter på kompetensförsörjningen har utvärderats och Nationella vård-

kompetensrådet (2020) beskriver flera lärdomar som kan bidra till att stärka kompetens-

försörjningen framåt. Samverkan kring bemanning och fortbildning har stärkts och intres-

set för vårdutbildningarna ökat [12]. 

Utvärderingar av huvudmännens hantering av pandemin i Uppsala län visar att det utdrag-

na förloppet har varit påfrestande för många medarbetare som har arbetat intensivt med 

att förbereda och hantera pandemin och dess effekter. Dock har pandemin i många fall 

svetsat samman medarbetare som resulterat i ett lösningsorienterat arbete [13].   

Pandemin har ökat behovet av samverkan på olika nivåer. Länsstyrelsens roll i krisbered-

skapen är att samordna det regionala arbetet – före, under och efter en samhällsstörning, 

exempelvis genom att koordinera materialförsörjningen och bistå Region Uppsala i att 

säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 [14].   

Under pandemin har ledningsfunktioners fokus till stor del inriktat sig på samordning och 

strukturering. Ledarskapet på olika nivåer och i olika delar anses som mer samspelta efter-

som det gemensamma målet att bekämpa pandemin har varit helt dominerande [15].  Den 

länsgemensamma samverkansstrukturen mellan Region Uppsala och länets kommuner 

utgår från Regionalt forum för länets ledande politiker samt ett politiskt samråd för hälsa, 

stöd, vård och omsorg (HSVO) där information och samverkan sker i ärenden som berör 

Region Uppsala och Uppsala läns kommuner. Som stöd finns en tjänsteledning (TL) som 

bereder ärenden till samrådet och ansvarar för samverkan på tjänstenivå i frågor där 

Region Uppsala och en eller flera kommuner är berörda [16]. Under pandemin genomförs 

extra möten veckovis inom ramen för TL HSVO med fokus på att få en samlad och aktuell 

bild av läget samt att samordna insatserna mellan huvudmännen.  

Kunskapsstyrningen är en del av länets gränsöverskridande samverkan för att utveckla 

och förbättra verksamheter. Berörda huvudmän ska gemensamt följa upp, efterfråga 

resultat och föra dialog om kvalitet i verksamheterna [17]. Under covid-19-pandemin har 

tillgången till kunskap i hälso- och sjukvården och socialtjänsten varit central. Pandemin 

belyser vikten av kunskapsstyrning för att sprida och implementera evidens, skapa nya 

behandlingsriktlinjer och analysera förloppet [18].  

 

2.1.2 Omstart av arbetet med Effektiv och nära vård   
För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, 

samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, 

krävs en omställning av hela hälsosystemet [19]. Kommunerna ansvarar för en stor del av 

den nära vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs tillsammans över 
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huvudmannagränserna. Även socialtjänstens verksamhet ska kunna anpassas och samver-

kan mellan aktörer är nödvändigt för att samhällets resurser ska användas på bästa sätt 

[20].   

I den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län 2021–2024 beskrivs att framtidens 

hälso- och sjukvård ska vara effektiv, nära, samskapande samt hälsofrämjande och före-

byggande [21]. För att möjliggöra en hälsofrämjande och nära vård innebär det mer vård 

nära individen och på nya sätt, att individen är en aktiv och självklar part i sin egen vård 

samt att individen får stöd i att främja sin hälsa, att vård hålls samman med stöd av rätt 

kompetenser. 

Steg ska tas för att utveckla en förnyad vårdstruktur som ger stöd för egenvård samt 

tydliga och enkla ingångar i vården. Vård i hemmet ska vara samordnad och likvärdig i 

länet. Länets vårdsstruktur ska ha närmottagningar, hälsocentraler och vårdcentrum där 

olika aktörer samverkar utifrån ett invånarperspektiv. Utveckling ska ske av digitala stöd 

som ska vara en integrerad del i den förnyade vårdstrukturen samt av arbetssätt som 

syftar till att stödja samskapande och effektivt nyttjande av resurser.  

En förnyad vårdstruktur innefattar även utveckling och samordning av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser för att minska behoven av vård. Arbetet följer de inriktningsbeslut 

om gemensam målbild och vårdcentrumutveckling som fattats av länets kommuner och 

Region Uppsala 2018–2020 [22]. Omställningen förutsätter att Region Uppsala, länets kom-

muner och andra aktörer samarbetar och utvecklar arbetssätt för att systematiskt ta till-

vara erfarenheter och behov från såväl medarbetare som invånare.   

Utmaningarna under pandemin har drivit på behovet av vård genom digital kommunika-

tion, och videobesök som alternativ besöksmetod har på kort tid genomgått en kraftig 

ökning. Samtidigt är det viktigt att motverka det digitala utanförskapet, varför invånare 

som inte har tillgång till digital teknik och är i behov av stöd ska få möjlighet till detta.    

2.1.3 Drivkraft – innovativa arbetssätt och utveckling   
Rådande och kommande samhällsutmaningar ger behov av nyskapande och för att nyttja 

resurser effektivare behövs nya innovativa arbetssätt. Innovation definieras som ”förmåg-

an att ta fram och införa nya processer, tjänster och metoder som resulterar i betydande 

förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet” [23].  Innovativa arbetssätt 

skapas genom att ta tillvara den drivkraft som medarbetare och invånare kan bidra med 

utifrån sina unika förutsättningar [24].  För att behålla och attrahera medarbetare samt tryg-

ga kompetensutveckling är det avgörande att medarbetarna har möjlighet att vara delak-

tiga i förbättrings- och utvecklingsarbete [25].  

Pandemin har medfört behov av förändrade arbetssätt och lösningar. Medarbetare i 

patient- och brukarnära arbete har upplevt att de haft mandat att testa nya arbetssätt, 

vilket har skapat ökat engagemang och delaktighet [15]. Styrkan i att arbeta i team över 

professions- och organisationsgränser bidrar till att utveckla flöden och arbetssätt men 

även till gemensamt lärande [12].   



 

7 

 

2.2 Syfte 
Syftet med projektet var att identifiera behov, arbetssätt och lärdomar som covid-19-

pandemin inneburit samt hur dessa kan skapa drivkraft i utvecklingen mot en Effektiv och 

nära vård i Uppsala län.  

 2.3 Verksamhetsstrategi 

• Utgå från målbilden och de strategier som ingår inom ramen för Effektiv och 

nära vård.  

• Utgångspunkten för förhållningssätt är strategin för närvårdssamverkan. 

• Söka efter förändrade beteenden vi vill behålla samt vilka beteenden vi ska 

sluta med. 

• Utgå från invånarnas, systemhållarnas samt chefernas och medarbetarnas 

perspektiv genom att nyttja konceptet med tjänstedesign. 
 

3 Projektorganisation 
Styrgrupp 

Övergripande styrgruppen för Effektiv och nära vård 

 
Operativ styrgrupp (utsedd av TL HSVO) 

Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård, Region Uppsala  

Susanne Söderberg, samverkanschef, Uppsala kommun  
Rebecca Fredriksson, kommunikationsdirektör, Region Uppsala  

Louise Arodén, enhetschef, Digitaliseringsavdelningen, Region Uppsala 

Lena Ring, FoUU-chef, Nära vård och hälsa, Region Uppsala  

Emma Nicholls, koordinator för programkansliet Effektiv och nära vård  

 

Projektägare   

Åsa Himmelsköld, programchef Effektiv och nära vård, Region Uppsala  
 

Projektledare    

Helena Wallin Eriksson, verksamhetsutvecklare, FoUU-enheten, Nära vård och hälsa  
Lena Sjöberg, närvårdsstrateg, Region Uppsala/Uppsala kommun  

 

Projektgrupp 
Rebecca Ell, kommunikatör, Region Uppsala 

Louise Arodén, enhetschef, Digitaliseringsavdelningen, Region Uppsala  

Mikael Landsten, HR-strateg, Region Uppsala 

Anette Frode, MAS, Östhammars kommun 
Mattias Alsiö, närvårdsstrateg, Region Uppsala/Enköpings kommun 
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4 Metod 
Arbetet i projektet baserades på tjänstedesignmetodik för att säkerställa att invånares och 

medarbetares behov och upplevelser legat till grund för de analyser som utgör projektets 

resultat. I rapporten används definitionen invånare och/eller medarbetare om informan-

terna. Dessa begrepp innefattar patienter, brukare, närstående, chefer och medarbetare 

etcetera. Alla medarbetare tillhör dessutom gruppen invånare vilket kan bidra till flera 

perspektiv.  

Tjänstedesign innebär en strukturerad arbetsprocess som möjliggör att fokusera på att 

lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas (figur 1). Centralt i metodiken 

är att undersöka de olika informanternas behov, upplevelser och idéer. Genom att bearbe-

ta denna information kan hållbara samskapade lösningar presenteras och testas.  

Innovationsguiden är benämningen på den tjänstedesignmetodik som SKR utarbetat för 

att användas inom offentlig sektor. 

Figur 1. Innovationsguidens sex steg.  

 

 

 

De beslutade strategierna för Effektiv och nära vård har utgjort fokusområden för projek-

tets informationsinsamling. Strategierna är: Utvecklad ledning och styrning, Förnyad vård-

struktur, Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling, Nya kompetenser och arbetssätt, Digitali-

sering, Forskning för en god och nära vård, Kommunikation utifrån invånarnas perspektiv. 

Ytterligare ett område har lagts till då det förekommit i många av informanternas berättel-

ser: Patientsäkerhet.  

4.1 Genomförande 
Första steget, som kan benämnas ringa in, är att betrakta som en förstudie där drygt 60 

individer, såväl invånare som medarbetare, tillfrågades vad de upplevt under pandemin 

och som är relaterat till hälso- och sjukvård och vård och omsorg. Tre öppna frågor använ-
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des i personliga intervjuer och i en Forms-enkät. I detta steg gjordes även omvärldsbevak-

ning i material som samlats in i lokala och nationella utvärderingsprocesser. 

I undersöka-steget har informationsinsamling genomförts i form av intervjuer med cirka 40 

medarbetare och chefer på olika nivåer, enskilt och i grupp, där frågeställningar formule-

rats utifrån de insikter som gjordes i föregående steg. Till detta har också en webbenkät 

publicerats på Region Uppsalas Samverkanswebb där 220 invånare och medarbetare 

besvarat samma öppna frågor som användes i första steget. 

I ett tredje steg har sammanställning av det insamlade materialet genomförts och ett antal 

drivkrafter har formulerats. Dessa drivkrafter utgör underlag för fortsatt utvecklingsarbete 

där idéer till nya lösningar genereras och testas. 

4.2 Metoddiskussion 
Denna rapport redovisar en kartläggning som genomförts under perioden oktober 2020 till 

maj 2021. Under den tiden inträffade andra och tredje vågen av covid-19-pandemin vilket 

innebär att verksamheternas förutsättningar har varierat under arbetets gång.  

Då samskapande är en viktig komponent i den nära vården har invånare och medarbetares 

perspektiv varit centrala i kartläggningen. SKR:s metod för tjänstedesign, Innovations-

guiden, lämpade sig väl för behoven i kartläggningen och delar av tjänstedesignprocessen 

har använts. Datainsamlingen har skett i en iterativ process där insamlat material har på-

verkat kommande frågeställningar och fördjupningar.  

Resultaten kan inte anses vara representativa för alla medarbetare eller för alla invånare i 

länet då tid och resurser att nå olika målgrupper varit begränsad. De intervjuer som 

genomförts har till största delen berört den regionala och kommunala primärvårdsnivån. 

Slutenvården är underrepresenterad i denna rapport vilket varit en avgränsning utifrån 

projektets resurser. De drivkrafter som formulerats utgör underlag för fortsatt 

utvecklingsarbete där fördjupade undersökningar bör göras.  

Kartläggningen har ett samverkansperspektiv där det delade projektledarskapet, en med-

arbetare från Nära vård och hälsa samt en närvårdsstrateg, varit en framgångsfaktor i ar-

betet. Olika perspektiv och förförståelse har varit en tillgång i såväl planering som genom-

förande av projektet. 

Intresset för att bidra i denna kartläggning har varit stort från såväl invånare som medar-

betare på olika nivåer. Några har särskilt valt att påtala att de uppskattat att bli tillfrågade 

och att de ser stort värde i att få bidra med sina erfarenheter och tankar. 
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5 Projekt- och effektmål 
Det övergripande målet för Effektiv och nära vård är att länets befolkning år 2030 har 

tillgång till en nära vård som präglas av att: 

• Jag får vård nära mig på nya sätt. 

• Min vård är samordnad med stöd av rätt kompetenser och på rätt vårdnivå. 

• Jag har möjlighet att vara en självklar och aktiv part i min egen vård. 

• Jag får stöd i att främja min egen hälsa [18]. 

5.1 Effektmål 
Genom att tillvarata erfarenheter och lärdomar av pandemin skapas underlag för fortsatt 

utveckling som kan bidra till att snabbare och mer effektivt nå målen för Effektiv och nära 

vård 2030.  

5.1.1 Effekter på individnivå 
Perspektiv från invånare och medarbetare blir kända och beaktas i det fortsatta utveck-

lingsarbetet inom Effektiv och nära vård. 

5.1.2 Effekter på organisationsnivå 
Kännedom ska finnas gällande de olika systemhållarnas1 och chefernas erfarenheter av 

förändrade arbetssätt. Resultat tillvaratas i delprojekten inom Effektiv och nära vård.  

5.1.3 Projektmål  

• En kartläggning, hur olika intressenterna uppfattar de förändrade arbetssätt som till-

ämpats under pandemin samt vilka som är önskvärda att behålla, har genomförts.  

• En analys av resultaten från kartläggningen har genomförts utifrån målbildens fyra 
delar samt utifrån olika intressenters perspektiv.  

• Åtgärder och förutsättningar som behövs för att skapa drivkraft att uppnå målbilden 

snabbare har presenterats. 

• En beskrivning av konsekvenser av de olika förslagen har formulerats. 

5.1.4 Utfall mål 
Resultatet har formulerats som ett antal drivkrafter där var och en behöver fördjupning 

och vidare arbete med att ta fram förslag till åtgärder. Detta innebär att de två projekt-

målen ”Åtgärder och förutsättningar som behövs för att skapa drivkraft att uppnå mål-

bilden snabbare har presenterats” och att ”En beskrivning av konsekvenser av de olika 

förslagen har formulerats” delvis har uppnåtts. 

 
1 Som systemhållare eller systemledare är man ansvarig för systemets resultat och utveckling, utan att vara 

traditionell linjechef över alla aktörer. 
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6 Resultat 
Nedanstående text utgör en sammanställning av intervjuer och enkäter som genomförts 

inom projektet. Resultatet presenteras utifrån de strategier som tagits fram inom ramen 

för Effektiv och nära vård, till dessa har ytterligare ett område lagts till utifrån att det lyfts 

särskilt av informanterna. Resultaten sammanfattas som ett antal drivkrafter med förklar-

ande text, i vissa fall presenteras flera drivkrafter tillsammans med en gemensam text. 

6.1 Ledning och styrning 
Det finns behov av ökat samspel inom och mellan respektive organisation för att få till en 

effektiv, nära och personcentrerad vård och omsorg. De drivkrafter som framkom baserat 

på resultatet redovisas nedan.  

Drivkrafter – ledning och styrning 

• Gemensam reflektion och handlingskraft skapar förutsättningar för en god 
samverkanskultur. 

• Genom en tydlig, flexibel och etablerad samverkansstruktur på alla nivåer 

skapas delaktighet och bästa effektiva omhändertagande utifrån invånarnas 

olika behov.  

• Väl fungerande strukturer för stöd och uppföljning skapar förutsättningar för en 

god och reflekterande systemledning på alla nivåer.  

• Att alltid följa upp och utvärdera effekterna för helheten underlättar ansvars-

tagande på alla nivåer. 

• Genom ökad delaktighet från medarbetare och invånare tillvaratas kunskap 
och engagemang på alla nivåer vilket bidrar till välgrundade beslut och imple-

menteringsprocesser.  
 

Gemensam reflektion och handlingskraft skapar 

förutsättningar för en god samverkanskultur 

Förtroendevalda har uppgivit att det politiska samrådets roll stärkts under pandemin men 

att de digitala mötena gör att nyanser försvinner, försvårar dialog och det relationsbyg-

gande samtalet i pauserna. Några förtroendevalda har uttryckt att de gärna hade velat 

vara mer aktiva kring frågor i samverkan kring pandemin och att det behöver finnas en 

flexibilitet gällande frekvensen av möten.  

TL HSVO har upplevt att forumet fungerat väl för att kunna utbyta aktuell information, det 

har också gått att fatta gemensamma beslut med ett kort tidsperspektiv. Viktiga frågor har 

avhandlats även om de inte hunnit beredas den vanliga vägen. Deltagarna i HSVO uttryc-

ker att de ser ett värde i att de själva behövt sätta sig in i frågeställningarna på ett djupare 
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plan. Generellt beskrivs att de ärenden som lyfts hanterats konstruktivt men att beslut 

ibland stressats fram och inte byggts på samverkan. Pandemin har även satt mer fokus på 

frågor kring ledning och styrning i samverkan och att huvudmännen inte kan fatta beslut 

inom varandras ansvarsområden.  

Vissa beslut har tagit lång tid att hitta formerna för, exempelvis provtagning av 

kommunens medarbetare. Det tog tre månader att komma på att det endast är 

ett anställningsavtal som behövs. 

Mötena inom TL HSVO ses som viktiga att delta på och det har upplevts framgångsrikt att 

kunna stämma av ofta. Ökad kunskap om varandras uppdrag är positivt för en gemensam 

utveckling. Deltagarna uttrycker att det ibland varit svårt att uppnå samsyn eftersom 

huvudmännen kan ha olika perspektiv kring en fråga och olika lagstiftning att beakta.  

Balansgången har varit ett tillsammansperspektiv. 

Behovet av gemensamma prioriteringar har lyfts som en viktig lärdom av pandemin. I 

dagsläget gör varje huvudman och förvaltning i huvudsak sina egna prioriteringar. Om ett 

arbete står högst på en förvaltnings lista så kan det ligga lägre på någon annans vilket 

påverkar genomförandet.   

Det har funnits en tendens att slutenvården tar ett övergripande ansvar för vårdprocesser, 

såsom vård och behandling av vissa sjukdomstillstånd som även behandlas i öppenvård. I 

och med pandemin blev öppenvårdens processer i fokus och begreppet övergripande fick 

en ny betydelse. Flera informanter har uttryckt att delar av organisationen har en vana att 

fatta beslut men inte att samverka. Trycket från media kan vara en bidragande faktor där 

huvudmännen ofta svarat för sin del av organisationen utan att visa upp en enad front. 

Kunskap om den andra huvudmannens ansvar har lyfts som en viktig del av samverkans-

kulturen.  

Kan vi inte samverka när det blir ansträngt läge kommer vi aldrig kunna skapa 

nära vård. 

Flera informanter har uttryckt att pandemin tydliggjort att mycket landar på den offentliga 

vården när det blir tal om ökat ansvarsområde. Det är de offentliga aktörerna som agerar i 

första hand. Vidare uttrycks att denna fråga behöver belysas även kring delar som inte av-

ser pandemin så att mer robusta arbetsprocesser skapas. Det finns behov av ökad tydlig-

het kring hur samverkan ska bedrivas och att exempelvis vårdcentralerna i en kommun 

ska samverka oavsett om verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi. Om detta sak-

nas påverkas kommunens förutsättningar att samverka. Vårdgivarna är inte systemhållare 

utan det behöver finnas en systemledning som ansvarar för helheten. Detta är en lärdom i 

det fortsatta omställningsarbetet till en nära vård. 

Privata vårdgivare ser sig mer som mottagare av information. 

År 2017 sjösattes en ny samverkansstuktur i Uppsala län. Denna struktur har givit goda 

förutsättningar att stärka samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner under 
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pandemin. Flera informanter har dock uttryckt att det är lätt att falla tillbaka i förhand-

lingskulturen när pressen ökar. Det är viktigt att öva på ett nyfiket undrande och resone-

mang. Generellt uttrycks en god samverkan kring olika sakfrågor men det blir också tydligt 

att det saknas dialog om själva samverkanskulturen, något som sannolikt öppnar för nya 

tankar och nya effektivare arbetssätt.  

Viktigt att hålla i och hålla ut och ju fler man inkluderar desto mer implementerat 

blir det. Varje gång vi går in i någonting så ska kulturfrågorna finnas med på 

agendan.  

Jag upplever att vår organisation måste börja jobba med ledning och styrning 

och då verkligen jobba med detta och inte bara prata om det. Var är vi och vart 

ska vi och hur ska detta gå till?  

Genom en tydlig, flexibel och etablerad samverkans-

struktur på alla nivåer skapas delaktighet och bästa 

effektiva omhändertagande utifrån invånarnas olika 

behov  

Genom att skapa tydliga och ändamålsenliga samverkansforum även på mikro- och meso-

nivå 2 möjliggörs såväl effektivare arbetssätt som bättre omhändertagande av patienter. 

Detta är en förutsättning för att skapa kraft, engagemang och delaktighet i arbetet med 

Effektiv och nära vård.  

Utbyte mellan första linjens chefer ses som angeläget för att bidra till god samverkan. 

Medarbetare på verksamhetsnivå, men även de så kallade stödfunktionerna, uttrycker ett 

behov av tydliga samverkansforum såväl inom egen förvaltning som med angränsande 

organisationer. Då dessa saknas uppstår arbete i parallella spår samt en frustration över 

att inte veta vem eller vilka som egentligen är inblandade i olika processer. Samverkan 

upplevs bygga på egen kännedom om andra individer i angränsande organisationer och 

för dem som saknar nätverk riskerar arbetet att bli ineffektivt och resurskrävande. 

Det spelar inte roll vilka beslut som fattas på den strategiska nivån om den 

verksamhetsnära nivån inte är delaktig. Vi måste skapa gemensamma lösningar 

som fungerar över gränserna. 

Liten andel kliniskt aktiva som deltar i organisationen av vården medför 

svårigheter att förutse problem och utmaningar. 

De nya mötesformer som initierats mellan medicinskt ansvariga sjuksköterskor och Nära 

vård och hälsa har upplevts underlätta samverkan och informationsutbyte på primär-

vårdsnivå. Det har lyfts att dessa mötesformer bör följa samma struktur som övriga sam-

 
2 Mikro-, meso- och makronivå är organisatoriska nivåer där mikronivån är den individnära samverkan. 
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verkansforum, det behöver också tydliggöras vilken nivå som kan fatta beslut i en fråga 

och när forumet är rådgivande. 

Väl fungerande strukturer för stöd och uppföljning 

bidrar till gott och reflekterande ledarskap på alla 

nivåer  

Pandemin har inneburit att sträckan från beslut/uppdrag till praktiskt genomförande har 

kortats betydligt. De snabba förändringarna har ökat förändringstrycket på chefer och 

medarbetare. Exempel på detta är tillskapandet av covid-avdelningar då en verksamhet 

skulle ställas om på några dagar. Flera informanter har lyft att beslut som fattas skynd-
samt när en verksamhet ställer om måste följas upp löpande och revideras i samråd med 

verksamheten när utfallet blir tydligt. Ett sådant arbetssätt kan ge viktiga lärdomar och 

snabba på omställningen mot en nära vård. 
 

Praktiskt att ställa om avdelningen, göra slussar, information till medarbetare 

och fördubbla personalstyrkan. Det har varit en utmaning. Fysiskt men också att 

leda gruppen på ett tryggt sätt.  

Under pandemin har många chefer särskilt prioriterat daglig verksamhetsnära styrning 

vilket lyfts som en positiv effekt av pandemin. Där ledningen tagit ansvar för att trygga 

informationsflödet har förutsättningarna för att snabbt kunna ställa om efter ändrade 

förutsättningar ökat. Att hitta en balans mellan de inkomna instruktionerna och flödet i 

verksamheten har upplevts som en utmaning. Det har vilat ett stort ansvar på första 

linjens chefer när det gäller att säkra och följa upp att det som beslutats efterlevs.  

Under pandemin har det varit en utmaning för första linjens chefer att hitta balansen 

mellan de pandemirelaterade uppdragen och kärnverksamheten, vilket lyfts av flera 

informanter. Genom att säkerställa att chefer på olika nivåer har utrymme för reflektion 

och förutsättningar att se helheten i den kontext man är verksam, ökar effektiviteten och 

möjligheterna att arbeta med verksamhetsutveckling. 

Vi chefer har varit väldigt ensamma i vår situation under pandemin. 

Vi är en liten kommun och har en liten äldreomsorg och hälso- och 

sjukvårdsorganisation. Ändå har precis lika många frågeställningar behövt 

hanteras här. Mycket stor arbetsbelastning i linjen, främst på chefer. 

Ur ett ledarskapsperspektiv har det framförts en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och 

patientsäkerhet. Ett exempel är e-postkulturen i organisationerna där den stora mängden 

meddelanden medför risker för att akuta ärenden tappas bort. Med väl genomtänkta 

kanaler för informationsöverföring, men även kollektivt ansvarstagande för hur e-post 

används, bör denna riskfaktor kunna minska och bidra till en bättre arbetsmiljö. 



 

15 

 

Många mail är för kännedom, några kräver åtgärd och ett mindre antal är akuta. 

Tid finns inte att hantera mail – viktigt att ta en funderare på hur information ska 

flöda i organisationen. Någon annan direktkanal som organisationen beslutar 

om behövs.  

Mailkorgen sätter agendan för min arbetsdag (första linjens chef). 

Arbetsbelastningen har under pandemin varierat för olika medarbetare. Olika nivåer inom 

organisationerna har varit olika påverkade av det pandemirelaterade arbetet vilket inne-

burit att vissa processer kunnat fortgå ungefär som vanligt. Detta har medfört att viktiga 

funktioner på verksamhetsnära nivå inte haft möjlighet att delta vilket påverkat arbete och 

processer negativt, det har även skapat stress hos dem som varit tvungna att prioritera 

annat arbete.  

Det har uttryckts en önskan om en helhetsbild över behov och resurser. Det upplevs att 

medarbetare slumpmässigt tilldelats arbetsuppgifter medan andra inte tillfrågats. I vissa 

fall har kollegor själva tagit initiativ och skapat arbetsgrupper för att lösa olika behov 

vilket varit lyckosamt. En önskan från medarbetare är att berörda chefer skapar en tydlig 

bild av vilka resurser som finns till förfogande samt var och hur dessa kan bidra på bästa 

sätt. Detta är en framgångsfaktor i pandemin men sannolikt även i det ordinarie arbetet. 

 

Att alltid följa upp och utvärdera effekterna för 

helheten underlättar ansvarstagande på alla nivåer 

Det finns behov av att följa samverkansprocessernas effekt på helheten. Chefer följs upp 

inom respektive ansvarsområde och svarar för sin avgränsade del. Under pandemin har 

dock detta satts ur spel och samverkan fått ett större fokus vilket upplevts stärka ledning/ 

styrning. Om styrningen ska utgå från omställningen så behöver även uppföljningen ha 

denna utgångspunkt.  

Vi måste våga följa upp på helheten. Styrningen kan inte bara utgå från 

ekonomisk styrning. Man måste följa upp kvalité på annat sätt inom ramen för de 

pågående uppdragen.  

Innehållet på 1177.se lyfts aldrig på tjänsteledningen. Hur kan vi ha missat en så 

viktig funktion?  

I början av pandemin var processen för upprättande av riktlinjer och rutiner oklar och den 

befintliga strukturen användes inte fullt ut. Det blev tydligt att det inte gick att gå förbi 

ordinarie samverkansstruktur även om processen behövde gå snabbare än tidigare.  

Rörigt i början – hann inte med att implementera förrän det ändrats. Kom i spridda 

skurar. 
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Arbetet kring styrande samverkansdokument har fungerat bra och effektivt när berörda 

aktörer verkligen fokuserat på individens behov. Generellt har pandemin satt fokus på att 

styrande samverkansdokument behöver göras kända och inkluderas i ett ledningssystem 

med ansvar och roller för alla nivåer. Det har också blivit tydligt att insatser behöver göras 

för att säkerställa att riktlinjer och rutiner i högre grad efterlevs i det dagliga arbetet. 

 

Genom ökad delaktighet kan viktig kunskap och 

engagemang på alla nivåer tillvaratas, vilket bidrar till 

väl grundade beslut och implementeringsprocesser 

Det upplevs positivt med snabba beslutsprocesser men det innebär också att det blir 

särskilt viktigt att rätt parter involveras i beredningen. Vid intervjuer med informanter på 

olika nivåer i organisationerna har behovet av att inkludera mer verksamhetsnära funk-

tioner i ledning och styrning lyfts för att få med ett tydligt konsekvenstänk kring hur utfal-

let av ett beslut skulle kunna bli. Stöd för beslut bör i högre utsträckning inhämtas från 

sakkunniga, exempelvis yrkesföreträdare och olika former av nätverk. Detta är också ett 

sätt att underlätta implementeringen av de beslut som fattas.  

Liten andel kliniskt aktiva som deltar i organisationen av vården vilket gör det 

svårt att förutse problemen. 

Väldigt lite delaktighet. Möten på högsta ledningsnivå. Inte hittat formen för att 

få ut detta i våra verksamheter. 

Flera informanter har uttryckt behov av att i högre utsträckning involvera verksamhets-

nära medarbetare och chefer i det gemensamma omställningsarbetet till en nära vård. Det 

är viktigt att medarbetare i verksamheterna får forum att uttrycka behoven de ser för att 

nå målbilden, vilket bidrar till delaktighet, ägandeskap och förståelse för den nära vården. 

Upplevelsen är att olika projekt ”landar” i verksamheten men att det kan saknas 

beredskap att ta emot dessa.  

Stor skillnad att ha lämnat synpunkter på något eller att ha deltagit. 

Pågående ledarskapsprogram som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 

lyfts som mycket givande och erbjuder bra verktyg. 

Ex en person från en regional del sa att – ja det där hoppas man att man blir inbjuden 

till. Vi måste vända det och tänka att ”det är ju vi”. 

Det är även angeläget att i högre grad involvera invånarna i omställningen. Tydliga 

strategier/metodval för invånarmedverkan och intressentanalyser bör vara en självklar  

del i planeringen av olika utvecklingsprojekt och aktiviteter.  
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Genom att ge invånare möjlighet att kontinuerligt följa utvecklingen mot den nära vården 

skapas möjligheter att tillvarata spontana uttryck av behov och perspektiv från dem som 

vanligtvis kanske inte kommer till tals.  

Alla chefer och medarbetare behöver ha en förståelse för sin egen roll i den kommunika-

tion som ständigt sker med invånare, såväl i det enskilda mötet med invånaren som gent-

emot hela befolkningen. Att utnyttja kraften i denna kommunikation, där en känsla av att 

vi skapar en nära vård tillsammans ger driv och engagemang framåt. 
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6.2 Digitalisering  
Digitalisering behöver vara en tydlig del av verksamhetsutvecklingen där invånarens 

behov driver på utvecklingen. De drivkrafter som framkom baserat på resultatet redovisas 

nedan.  

Drivkrafter – digitalisering: 

• Genom att digitalisering är en komponent i det verksamhetsnära utvecklings-

arbetet skapas en naturlig process där behov och funktionalitet kan samspela. 

• Invånarmedverkan skapar förutsättningar för en behovsdriven utveckling av 

publika digitala plattformar i syfte att öka tillgängligheten till dessa. 

• Olika former av distansmöten med länets invånare ökar tillgängligheten till 

olika tjänster förutsatt att de anpassas utifrån invånares behov och förutsätt-

ningar. 

• Digitala mötesformer och ändamålsenlig digital teknik kan bidra till ökad 
delaktighet och tillgänglighet för såväl medarbetare som chefer.  

 

Genom att digitaliseringsfrågor är en komponent i det 

verksamhetsnära utvecklingsarbetet skapas en natur-

lig process där behov och funktionalitet kan samspela 

Digitaliseringen behöver ha sin naturliga plats i den verksamhetsutveckling som bedrivs 

på olika nivåer i alla verksamheter. Detta för att tillvarata värdefull kunskap hos användar-

na, vilka kan vara såväl invånare som medarbetare. Ett exempel från pandemin är den 

automatiska lösningen för journalföring av covidvaccinering och smittspårning där akuta 

behov i verksamheten ledde till utveckling och effektivisering. Nu finns fler förslag från 

medarbetare på hur denna typ av lösning skulle kunna användas i andra sammanhang. 

Digitaliseringsutvecklingen bör drivas på utifrån fokus på invånarnas behov och ske i takt 

med den digitala mognaden i befolkningen. Invånarna ska sitta med i förarsätet i utveck-

lingen, för att skapa förståelse för de utmaningar användaren ställs inför i handhavandet 

av olika system och tjänster. Ett gemensamt utforskande av behov och möjligheter ger 

tyngd i dialoger med leverantörer och skapar driv i utvecklingen av de digitala lösningar 

som erbjuds.  

Nära vård online startades upp men efterfrågan från invånarna var låg. Fler 

funktioner i den hade varit en framgångsfaktor.  
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Invånarmedverkan skapar förutsättningar för en 

behovsdriven utveckling av publika digitala platt-

formar i syfte att öka tillgängligheten till dessa 

Strategin för digitalisering anger att stödstrukturer ska utformas för att stävja digitalt 

utanförskap i samhället och e-tjänster ska utvecklas och anpassas så att de kan nyttjas av 

fler invånare, oavsett teknikvana, språk eller funktionsvariation. Dessa frågor har i hög 

grad aktualiserats under pandemin då vissa målgrupper inte haft möjlighet att själva logga 

in i olika digitala tjänster medan andra inte kunnat förstå hur tjänsterna fungerar.   

Inom Nära vård och hälsa och verksamhetsområde funktionshinder finns en rad olika 

specialistfunktioner med stor kompetens kring anpassningar för att underlätta tillgäng-

lighet. Liknande funktioner finns i länets kommuner. Genom att nyttja dessa kompetenser 

och involvera olika nätverk där invånare med funktionsvariation möts, ges möjlighet att 

fånga behov och kunskap hos dem som har insikt i hur bra och tillgängliga digitala tjänster 

utformas. 

Den digitala plattformen 1177.se innehåller tjänster som uppskattas av invånarna samti-

digt som många upplever utmaningar i handhavandet. Ett vanligt exempel som invånare 

påtalar är bokning av provtagning för covid-19. Vissa känner sig bekväma i att navigera i 

texter och instruktioner medan andra upplever det ologiskt och utmanande. Information 

finns på ett flertal språk i 1177.se men dess olika tjänster finns endast på svenska vilket 

varit utmanande för individer som har svårigheter att förstå instruktioner på svenska. 

Var komplicerat att boka tid via 1177.se. Ingen positiv upplevelse, skulle vara 

så enkelt men det var komplicerat trots att jag är van att använda tekniken. 

Invånarna har förväntningar på digitala tjänster utifrån hur det fungerar hos andra organi-

sationer, exempelvis svar i realtid och direktbokning. Här behöver verksamheter organise-

ras för att möta upp förväntningarna och därmed undvika att invånaren söker kontakt i 

flera olika kanaler ifall återkopplingen inte sker på det sätt eller inom den tid som 

förväntas. 

Om jag skickar ett meddelande och får svar från vårdgivaren vill jag kunna svara 

på detta meddelande, men nu stängs ärendet och jag måste skicka ett nytt med-

delande om jag har en följdfråga eller behöver förtydliga något.   
 

Det stora förtroendet för de olika funktionerna på 1177.se kan sannolikt öka genom konti-

nuerlig invånardialog. Under våren 2021 har Region Uppsala lanserat en invånarpanel som 

är ett sätt att kommunicera med invånare, flera olika sätt bör användas för att säkerställa 

att olika målgrupper bereds möjligheter att påverka. 
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Olika former av distansmöten med länets invånare ökar 

tillgängligheten till tjänster förutsatt att de anpassas 

utifrån invånares behov och förutsättningar 

Pandemin har gett skjuts åt olika former av digitala möten med invånarna, ett exempel är 

digitala vårdmöten. Dessa nya mötesformer har bidragit till ökad tillgänglighet för vissa 

individer medan det blivit tvärt om för andra. Behovet av särskild anpassning av digital 

teknik vid kognitiva, psykiska eller intellektuella funktionshinder har lyfts som en viktig 

fråga. 

Man hamnar i ett virtuellt rum vilket du inte vill utsätta någon för som har 

kognitiv funktionsnedsättning. Mkt kurser och grupper har fått ställas in. 

Vården och omsorgen har gjort så gott de har kunnat men tappat vissa 

målgrupper.  

Inom verksamhetsområde psykiatri har en utveckling kring digitala distansmöten skett 

utifrån att det var många patienter som inte ville komma på fysiska besök under den 

inledande delen av pandemin. För vissa grupper finns svårigheter att byta till digitala 

möten och ett fördjupningsarbete gjordes för att identifiera behoven hos olika patient-

grupper.  

Behov och förmågor varierar, således finns stora behov av att utröna i vilka situationer och 

för vilka individer/målgrupper digitala möten är lämpliga. Inom kommunal verksamhet 

har rehabiliteringsinsatser på distans testats med gott resultat och pandemin upplevs ha 

givit skjuts åt att utforska nya arbetssätt.  

Pandemin gjorde att vi vågade detta, det fanns inget alternativ – antingen gjorde 

vi detta eller inte alls. 

Digitala mötesformer och ändamålsenlig digital teknik 

kan bidra till ökad delaktighet och tillgänglighet för 

såväl medarbetare som chefer 

Pandemin har inneburit en successiv grad av mognad gällande möten på distans. De 

digitala verktygen har blivit en självklar del i arbetet. Dock är tillgången till lämplig it-

utrustning varierande för verksamhetsnära funktioner. Flera informanter har efterfrågat 

ett gemensamt beslut kring vilken digital plattform som ska gälla för kommunikation 

mellan huvudmännens medarbetare i länet. Juridiska aspekter kring sekretess i olika 

plattformar och system har aktualiserats och behöver ses över för att trygga användning 

och utveckling av digitala mötesformer. Genom att säkerställa tillgång till modern 

ändamålsenlig utrustning och programvara ges medarbetare möjligheter till delaktighet, 
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tillgänglighet och samverkan. För att driva utvecklingen behövs övergripande beslut om 

inriktning samt tydliga beslutsmandat. 

Särskilt positivt upplevs det av verksamhetsnära medarbetare att cheferna finns tillgäng-

liga i högre grad då dessa nu slipper resa iväg för att delta i olika möten. Genom att satsa 

på att öka kunskaperna om hur man genomför effektiva, kreativa och tilltalande digitala 

möten och workshops skapas förutsättningar för god samverkan och utveckling på alla 

nivåer. Då fysiska utbildningar och konferenser ställts om till digitala forum har fler med-

arbetare kunnat delta utan att det krävs stora resurser i form av resor och produktions-

bortfall. Här uppstår nya effektiva möjligheter till fortbildning och erfarenhetsutbyte för 

medarbetare på alla nivåer. 

Användningen av digitala samarbetsytor, exempelvis Teams, har ökat som en naturlig följd 

av att i stort sett alla möten hastigt digitaliserades. Dessa verktyg bidrar till samarbete och 

skapar förutsättningar för gemensam överblick. Det bidrar även till att hålla nere mängden 

e-post som kan upplevas som en stress för många medarbetare och chefer. Genom att 

prioritera utbildningsinsatser i syfte att öka den digitala mognaden hos alla medarbetare 

kan sannolikt arbetet effektiviseras och även bidra till en god arbetsmiljö. 

Gruppchef: blir så glad över att höra alla pling i Teams-chatten – det betyder att 

samarbete pågår och att olika behov kan tillgodoses genom teamarbete. 

Under pandemin har en mängd arbetsuppgifter utförts på distans i syfte att minska risker-

na för smittspridning. Till stor del handlar det om administrativa arbetsuppgifter och 

möten. Även i mer patientnära verksamhet har distansarbete testats med gott resultat. 

Vissa enheter har skapat möjligheter för medarbetare att utföra exempelvis telefonråd-

givning på distans, vilket inneburit att medarbetare som annars behövt vara frånvarande 

på grund av smittrisk har kunnat utföra sitt arbete. Genom att utveckla dessa arbetssätt 

kan medarbetare erbjudas möjligheten att arbeta i situationer som vanligtvis innebär 

frånvaro, så som smittrisk och tillfälliga fysiska hinder för arbete på plats.  

Tror att distansarbete är här för att stanna, mer flexibel syn. Välkomnar att 

slippa sjuknärvaron. Vi har smittat ner varandra enormt. Tävlat om att den som 

är sjukast och är på jobbet är den mest trogna medarbetaren.   
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6.3 Nya kompetenser och arbetssätt 
Invånare och medarbetare kan tillsammans synliggöra viktiga perspektiv på hur nya 

arbetssätt, som stämmer överens med behov och förväntningar, bör utformas. Genom att 

samverka över gränser och på alla nivåer tas olika kompetenser tillvara och blir en resurs i 

utvecklingen av den nära vården. De drivkrafter som framkom baserat på resultatet redo-

visas nedan.  

Drivkrafter – nya kompetenser och arbetssätt: 

• Genom kunskap och acceptans för variationerna i invånares behov och för-
mågor skapas incitament till utveckling av personcentrerade arbetssätt och 

metoder.  

• Möta invånaren på nya sätt genom att nyttja olika professioners kompetens.  

• Organisering av vården för att möjliggöra ett multiprofessionellt omhänder-
tagande.  

• Primärvårdsnivån består av en mängd olika kompetenser – genom att synlig-

göra dessa och utöka möjligheterna till teamarbete skapas bästa effektiva 

omhändertagande.  

• Genom helhetssyn mellan vårdnivåer och huvudmän stärks förutsättningarna 
att tillvarata den enskilde medarbetarens drivkrafter och kompetenser.  

• Fokus på autonomi i alla processer för att stärka individens egna förmågor.  

• Länsperspektivet ska alltid beaktas i utvecklingsarbete för att skapa en jämlik 

vård.  

• Länets invånare väljer 1177 som kontaktyta – om vården möter upp där kan 

trycket minska på enskilda enheter.   

• Att 1177, som en del av primärvårdsnivån, blir dirigenten som säkerställer att 

invånaren når rätt vårdnivåer och tjänster.  

 

Genom kunskap och acceptans för variationerna i 

invånares behov och förmågor skapas incitament till 

utveckling av personcentrerade arbetssätt och metoder  

Varje patient har en unik kunskap om sina behov, förväntningar och resurser. Att patienten 

blir en jämbördig part i teamet och att levd och lärd kunskap värderas lika är grundläg-

gande i personcentrerat arbetssätt. Om detta förhållningssätt fungerar stärks även andra 

processer. Under pandemin har det funnits behov av att arbeta snabbt och att följa rutiner 

strikt vilket minskat individens möjligheter till inflytande över sin vård.  

Eftersom målbilden handlar om ett helhetsperspektiv – under pandemin har vi 

istället blivit detaljfokuserade och gjort väldigt lika allihop – istället för en ökad 

flexibilitet där individens vilja och unika behov sätts i centrum. 



 

23 

 

För att säkerställa en jämlik, patientsäker och personcentrerad sjukvård och omsorg be-

höver kunskapen om olika funktionshinder breddas hos medarbetare och beslutsfattare. 

Även personer med stora funktionsnedsättningar ska kunna påverka planeringen av sina 

insatser och det är individen själv som avgör vad som är en rimlig nivå för delaktighet.  

Många faktorer kan påverka individen i mötet med vården; sociala, kognitiva och fysiska. 

Under pandemin har användningen av skyddsutrustning försvårat kommunikationen, med 

barn och personer med hörselnedsättning för att nämna några, vilket ställer krav på flexi-

bilitet och vilja att hitta lösningar som blir så bra som möjligt för individen.  

Grundläggande kunskaper saknas i delar av organisationerna och förutsättningar behöver 

skapas så att hänsyn kan tas till individuella behov så som anpassad information och kom-

munikation i mötet med individen.  

Vård och omsorg behöver funktionshindersäkras. Arbetet med detta blir mer 

effektivt om det sker parallellt med utvecklingen.  Krav ska ställas på tjänste-

personer och politiker att beakta funktionshinderfrågorna.  

Närstående har en viktig roll i att stödja individen såväl praktiskt som för att skapa trygg-

het och förståelse. Arbetssätten i vården behöver utvecklas för att tillvarata den viktiga roll 

som nätverken runt individen kan bidra med. Under pandemin har närståendes delaktig-

het i vårdmöten begränsats ur ett smittspridningsperspektiv. Flera invånare har uttryckt 

att de önskat större flexibilitet och att kontakten i högre utsträckning hade kunnat lösas 

digitalt.  

Vissa känner sig ensamma/otrygga vid vårdbesök eftersom man inte får ha 

någon med sig. Använt "Whatsapp" och dylikt för att ha någon med sig. 

Möjligheten att bli erbjuden en fast vårdkontakt är värdefull för många patienter i olika 

livssituationer och blir alltmer viktigt för individen i takt med att vårdkonsumtion och 

ålder ökar. Denna roll behöver utvecklas och bli mer känd för patienterna, sannolikt 

erbjuds den inte till alla som skulle ha dessa behov. Den fasta vårdkontakten kan utgöra 

en stadig grund för ett ökat teamsamarbete kring patienten.  

En sambandscentral för dem som inte kan hålla ihop sin vård. Förutsättningar för 

direktinläggning, ja det finns mycket att arbeta med. Vi måste spänna över hela 

ålderskedjan. Det är inte rätt patienter som hamnar på slutenvårdsavdelning.  

Att vi ser hela människan. Behövs det specialkunskap så ska det in men annars 

ska vi undvika att ”dela upp” människan. Samverkan mellan professionerna 

behöver stärkas. 

Patientkontrakt och sammanhållen individuell plan är exempel på arbetssätt som ska 

bidra till patientens möjlighet till överblick och förståelse för sin egen vård och behand-

ling. Detta är något som även efterfrågas av medarbetare. 
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Vi borde kunna hitta nya arbetssätt även framöver. För att korta telefonköer och 

spara tid och undvika onödig stress för patienter: Lämna information till 

patienter "patientkontrakt light" med information – det här sökte du för idag – 

det här kom vi överens om – du får svar inom x dagar, och på vilket sätt svaret 

kommer ges. 

Det behövs bättre rutiner för att informera om vad man kommit överens om vid 

besöket, titta igenom patientens recept så att patienten slipper ringa och fråga 

om sådant som de hade kunnat få veta på en gång, eller sådant de fått veta men 

glömt. 

Nedanstående text utgör grunden för följande tre drivkrafter: 

Möta invånaren på nya sätt genom att nyttja olika 

professioners kompetens. 

Organisering av vården för att möjliggöra ett 

multiprofessionellt omhändertagande.  

Primärvårdsnivån består av en mängd olika kompeten-

ser – genom att synliggöra dessa och utöka möjligheter-

na till teamarbete skapas bästa effektiva omhändertag-

ande.  

Pandemin har belyst att de patienter/brukare som får vård- och omsorgsinsatser i hemmet 

har omfattande och ibland komplexa behov. Den vård- och omsorgspersonal som är på 

plats i hemmet har inte tillgång till kollegor på samma sätt som inom andra vårdformer. 

Kunskap om de förutsättningar som råder vid vård i hemmet är en viktig förutsättning för 

god samverkan liksom tillit till varandras kunskaper.  

Flera informanter har lyft att förutsättningar behöver stärkas för ökad samordning mellan 

de olika aktörer som ger vård och omsorg i hemmet. I dagsläget kan samma profession 

från olika huvudmän utföra olika insatser hos samma individ under en dag. Om resurserna 

samordnas ökar kompetensnivån liksom förutsättningarna att arbeta personcentrerat.  

Som medarbetare har det varit tydligt att alla parter inte har omsorgsbiten i 

fokus. För mycket sjukhusperspektiv och okunskap om hur det kan se ut i 

individers hem.  

Vi måste tänka bredare och samverka kring personal, även med kommunerna.  

Ett annat resonemang som förts är vikten av att se den specialiserade hälso- och sjuk-

vården som bedrivs i hemmet utifrån ett bredare perspektiv och inte enbart den palliativa 
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vården. Vidare har flera informanter uttryckt behov av att de olika mobila teamen ska 

kunna samarbeta mer med varandra och med den kommunala primärvårdsnivån. 

Teamsamverkan mellan den regionala och kommunala primärvårdsnivån har också lyfts 

av flera informanter. I samband med den inledande fasen av pandemin har fokus i huvud-

sak varit medicinska frågor med tonvikt på läkarens och sjuksköterskans förutsättningar 

för samverkan. I efterförloppet har det dock blivit särskilt tydligt att teamsamverkan vid 

vård i hemmet inte bara handlar om läkarinsatser. Det handlar i allra högsta grad om 

insatser från andra professioner som är av stor betydelse för en effektiv samordnad nära 

vård, inte minst för det hälsofrämjande arbetet och för en effektiv rehabilitering.  

I kommunen är det vanligt att arbetsterapeutens resurser i första hand används 

för att förskriva hjälpmedel och inte för de rehabiliterande insatser de utbildats 

till. Mkt av den funktionella rehabiliteringen sker i hemmet. 

Utvecklad samverkan med fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, 

logopeder, psykologer och kuratorer med flera är önskvärt såväl inom som mellan 

organisationerna. Att just arbetsterapeutens specifika kunskap saknas i delar av vård-

strukturen har lyfts av flera informanter. Arbetsterapeuternas kunskap kring patient-

grupper som exempelvis fibromyalgi, stroke, smärtpatienter, depressioner etcetera 

adderar värdefull kompetens till teamarbetet. 

Förundrad att man inte nyttjar arbetsterapeut mer. Deras kunskap borde 

användas mer effektivt och bredare. Arbetssättet har blivit ålderdomligt. 

Gruppen blir mer osynlig. 

Det finns en rad förutsättningar som behöver ses över om fler verksamheter ska kunna 

fungera som en helhet, inte minst ledning och styrning. Det är viktigt att inte bara titta på 

profession utan även på kompetens. Kompetensinventeringar baseras i dagsläget i huvud-

sak på profession men för en fullständig kompetensinventering gäller det att utgå från 

medarbetarna själva. Det kan handla om förvärvade kunskaper om olika sjukdomstill-

stånd, it-kunskaper och andra färdigheter som annars kanske inte tillvaratas.   

Pandemin har satt fokus på behovet av att centralisera viss rehabilitering, där omhänder-

tagandet av patienter som drabbats av post-covid är ett exempel. Antalet patienter som 

varit i behov av post-covid-rehabilitering har varit få per vårdcentral och det har upplevts 

utmanande för enskilda medarbetare att bygga upp nödvändig erfarenhet och kompetens.  

Vi är muskeloskelletalt inritade i Nära vård och hälsa men här var det mer lungor, 

den enorma tröttheten, syrgasmättnad, kognitiva och neurologiska symtom. Vi 

försökte tänka verksamhetsnära då ett kunskapsunderlag skapades: Vilka frågor 

behöver jag ställa, vilka tester behöver jag göra.   

En stor andel patienter har inte haft sjukhuskrävande syrgasbehov men var 

funktionshindrade i sin andning. Den regionala primärvården behöver möta 

sjukhuset för att se över samarbetsformer.  
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Pandemin har medfört förändrade arbetssätt inom rehabiliteringsområdet. I de fall 

gemensamma möten genomförts mellan primärvårdsnivån och specialistnivån kring olika 

rehabiliteringsfrågor har dessa varit mycket uppskattade för att utbyta kunskap och hitta 

lösningar tillsammans. En annan form av samverkan som föreslagits är att det borde 

skapas ett utökat uppdrag för vissa vårdcentraler att, oavsett patientens listning, hantera 

tillstånd som är mindre vanligt förekommande, exempelvis vissa neurologiska tillstånd. 

Dessa vårdcentraler skulle då även kunna fungera handledande gentemot medarbetare 

och studenter.  

Primärvården har varit för ängslig för att nischa sig. Inte kalla det specialisering 

utan kanske utökat uppdrag. Det håller inte längre att vara generalister. 

Det blir för tunt och ojämnt om det inte finns en mellannivå mellan specialistnivå 

och primärvårdsnivå: Specialiserad rehabilitering på primärvårdsnivå.  

Samverkan i team kan se ut på många olika sätt och teamarbete äger rum i flera olika sam-

manhang. Den gemensamma nämnaren är att olika kompetenser kompletterar varandra 

för att nå bästa resultat. Att utveckla teamarbetet kan vara ett sätt att möta den ökade 

förekomsten av kroniska sjukdomar med målet att patienten, med hjälp av egenvård, ska 

kunna leva ett så normalt liv som möjligt. För ett välfungerande och utvecklande team-

arbete behöver en tydlig övergripande organisation med formulerad målsättning och 

resursmässiga ramar utformas, utifrån vilka teamet sedan har stor frihet att pröva nya 

vägar och anpassa sitt arbete för individens bästa. När teamet ser vems kompetens som  

är viktigast i stunden möjliggörs bästa effektiva omhändertagandenivå.  

Om vi får in de personcentrerade vårdförloppen så blir det mindre revirtänk  

– den som har den medicinska kompetensen ger insatsen. 

Vad innebär det verkligen att arbeta enligt BEON 3 och utnyttja varandras 

kompetens. Ex tvärprofessionella utbildningsdagar.   

Vården av personer med kroniska sjukdomar har också lyfts utifrån ett läkarperspektiv där 

utökad samverkan mellan specialistnivå och primärvårdsnivå är önskvärt, särskilt gällan-

de yngre personer. Fördelning av medicinskt ansvar tydliggör hur medicinska insatser för-

delas mellan berörda vårdnivåer vilket bygger på att ansvaret delas upp när det egentligen 

är ett multidisciplinärt team som behövs.  

En vårdcentralsläkare kan inte få överblick – orimligt att varje enskild vård-

central ska ratta detta. Alla funktioner som dessa patienter ska ha åtkomst till  

– jag tar det här men inte det här. Behovet är ett helt annat. 

Det efterfrågas plattformar för samverkan på verksamhetsnivå, exempelvis med fokus på 

vissa patientgrupper. Plattformen kan vara samverkansgrupper, gemensamma webb-

platser eller kontaktpersoner (-funktioner). För att ge förutsättningar för medarbetare att 

utvecklas i sin roll bör uttalade strategier och möjligheter till kunskapsutbyte och auskul-

 
3 Bästa effektiva omhändertagandenivå.  
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tation skapas. När samverkan fördjupas blir det tydligt att det finns många gemensamma 

frågeställningar där utbyte skulle kunna förbättra vården. 

En del ser vidarehänvisning av patienter som samarbete. 

När saker inte diskuteras blir det – det här är inte mitt uppdrag.  

 

Genom helhetssyn mellan vårdnivåer och huvudmän 

stärks förutsättningarna att tillvarata den enskilde 

medarbetarens drivkrafter och kompetenser  

Pandemin har påvisat en stor initiativkraft och omställningsförmåga hos medarbetarna 

och det är viktigt att stärka medarbetarnas känsla av sammanhang och möjligheter att 

påverka sitt arbete. Nya situationer och utmaningar har uppstått där lösningar har utarbe-

tats med gemensamma krafter. Exempel som nämns är skapandet av yttre undersöknings-

rum, yttre receptioner och provtagningsstationer som anpassats utifrån lokala förutsätt-

ningar.  

Tydliga mål och alla förstår varför. Jag har sett enskilda medarbetare få en 

enorm kraft av detta. 

Finns så många historier bakom varje medarbetare – personcentrering. 

Detaljstyrningen upplevs ha minskat under pandemin och det är en viktig förutsättning för 

att våga driva förändring i den utsträckning som behövs. Det upplevs viktigt att förvalta 

denna inställning och att utbilda chefer i förändringsledning. I det fortsatta omställnings-

arbetet behövs fler kompetenser och där medarbetarnas kunskaper och tankar beaktas.  

Inom slutenvården upplevs pandemin ha ökat förutsättningarna för samverkan mellan 

olika vårdavdelningar. Även här ses teamsamverkan som en framgångsfaktor som gene-

rerar kunskapsutbyte och ökad flexibilitet. Flera informanter har uttryckt behov av att 

bevara detta även under normala omständigheter.  

Ökad flexibilitet i vården även när det inte är nytt och spännande. 

Pandemin har ökat medvetenheten om att viss somatisk vård behöver kunna göras även 

inom psykiatrin, exempelvis provtagning, EKG etcetera. Denna kunskap kan tillvaratas i 

det fortsatta arbetet. Övriga förvaltningar behöver också få ökad kunskap om bemötande 

av patienter med speciella behov. Förutsättningar för gemensamt kunskapsutbyte 

behöver utvecklas utanför specifika verksamhetsområden och diagnosgrupper.  

Psykiatrins behov behöver beaktas. Det har riggats för infektionssjukvård och IVA-

vård men det är svårt att tillhöra ett universitetssjukhus med en tung somatik.  
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Pandemin har satt fokus på frågorna om hantering av personalförflyttningarna som beslu-

tats av den särskilda sjukvårdsledningen inom Region Uppsala. Det upplevs viktigt att 

personalfrågorna hanteras på övergripande nivå och att stödfunktioner så som HR och 

ekonomi samordnas. Flera informanter har uttryckt att det är viktigt att beakta att vissa 

förvaltningar bedriver verksamheter i hela länet vilket påverkar behovet av bemanning. 

Det behöver göras en kartläggning av vilka resurser som finns och hur de kan användas. 

Detta underlag kan kopplas till krishanteringsplanen. De största förflyttningarna har skett 

från förvaltningen Nära vård och hälsa. Flera informanter har beskrivit på vilket sätt för-

flyttningarna påverkat verksamheternas kärnuppdrag och har även lyft frågan om primär-

vårdsnivån hade kunnat avlasta slutenvården om den tvärtemot hade stärkts under pan-

demin. Personalförflyttningar har förekommit även inom kommunernas verksamheter.  

Det finns 200–300 sjuksköterskor men de befinner sig på väldigt små enheter där 

det blir ett stort tapp om någon försvinner. 

Vi måste ta lärdom av detta – minskad telefontillgänglighet på vårdcentralerna 

ökar risken för att människor söker akuten.  

Flera informanter har fört ett resonemang kring om fler mobila läkare i samverkan med de 

specialiserade teamen hade kunnat öka förutsättningarna för undvikbar slutenvård för 

personer med covid-19, särskilt en bit in i pandemin när kunskapen om olika behandlings-

metoder var större. När väl primärvårdsnivån tilldelat resurser till slutenvården blir ett 

omvänt flöde svårt att mobilisera. I det fortsatta omställningsarbetet kan en djupare 

analys inom detta område leda till viktig kunskap. 

Det finns en tydlig koppling mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Den psykiska och 

fysiska arbetsmiljön har varit ansträngd under pandemin, särskilt för verksamhetsnära 

medarbetare. Hur arbetsmiljöfrågor kommuniceras upplevs särskilt viktigt utifrån förut-

sättningar att rekrytera och behålla medarbetare. Invånare har lyft att personalfrågor 

måste kommuniceras till media på ett sätt som tydliggör att ledningen ser medarbetarna 

som en viktig resurs.  

Jag som medborgare känner mindre tillit till vården när jag ser hur personal-

frågorna hanteras. 

Det finns även exempel på när förflyttningarna upplevts positivt, som när medarbetare 

från Folktandvården hjälpt till att bemanna provtagningsstationer. Pandemin har även 

inneburit att nya medarbetare, med andra kompetenser än de traditionella, har kunnat 

erbjudas arbete i offentlig sektor. Det har upplevts positivt av medarbetare och handlar 

exempelvis om bemanning av vårdcentralers yttre receptioner, callcenter, provtagning 

och vaccinationslokaler.  

Gällande vaccinationerna mot covid-19 har flera informanter uttryckt att samverkan 

mellan Region Uppsala och länets kommuner fungerar väl. Det har funnits många 

logistikfrågor att hantera men tack vare en stor lyhördhet och gemensam målbild för vad 
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som ska uppnås har gemensamma lösningar gått att hitta. Även inom detta område har 

det blivit tydligt att gemensamma insatser i hemmet kräver särskild planering. När en 

person inte kan ta sig till vaccinationsinrättning så kräver bedömning och genomförande 

teamarbete av annat slag än att endast samverka i planeringen. Här finns lärdomar att ta 

med sig i det fortsatta arbetet inom Effektiv och nära vård.  

Patos – individen i fokus. Vi har en bit att gå kring hur resurser ska nyttjas på 

bästa sätt inom detta område.   

Nedanstående text utgör grunden för följande två drivkrafter: 

Fokus på autonomi i alla processer för att stärka indivi-

dens egna förmågor.  

Länsperspektivet ska alltid beaktas i utvecklingsarbete 

för att skapa en jämlik vård.  

Flera informanter har lyft att omställningens fokus från ett reaktivt – till ett proaktiv och 

hälsofrämjande arbetssätt – ännu inte fått genomslag i det praktiska arbetet. Vissa av de 

arbeten som påbörjats har fått stå tillbaka under pandemin eftersom fokus har varit sjuk-

vård istället för förebyggande arbete. Pandemin har också satt fokus på behovet av an-

passning till lokala förhållanden.  

Vi har sett hur pandemin slår. Trångbodd, sämre grundhälsa. 

Förtroendevalda har efterfrågat mer hälsofrämjande arbete i samverkan och ser stora 

vinster med detta. Processerna för detta arbetssätt behöver tydliggöras på alla nivåer.  

Vi behöver också ha ledningen med oss ”är det här sjukvård”? 

Det hälsofrämjande/förebyggande arbetet behöver ges plats och utformas med ett ”hela 

livet”-perspektiv. Genom ökad samverkan mellan den regionala primärvården och länets 

kommuner, exempelvis i skolorna, ges möjlighet att prata om livet och hur individen kan 

ta ansvar för sin egen hälsa. Viktiga arenor är familjecentraler, hälsoäventyren och ung-

domsmottagningar där samverkan är centralt för att främja hälsa i lokalsamhället. Nya 

lösningar behöver testas. Det har getts förslag om att fler förvaltningar än bara vård- och 

omsorgsförvaltningar bör samverka kring hälsofrämjande insatser inom en kommun. Det 

kan vara upplevelseförvaltningar/kultur och fritid som kan bli värdefulla samarbetsparter 

inom ramen för exempelvis det förstärkta geografiska hälsouppdrag som är under utveck-

ling i länet.  

Det blir lätt så att när individen passerat en viss ålder hamnar allt ansvar på 

vård- och omsorg.   

Under pandemin är upplevelsen att många ringt hälso- och sjukvården om enklare sym-

tom vilket lett till undanträngningseffekter för dem som haft behov av medicinsk rådgiv-
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ning. Det behöver tydliggöras hur medarbetare ska agera gentemot invånare som tar 

kontakt och som behöver stödjas i autonomi och egenvård. Analyser av vilka behoven är 

hos dem som väljer att kontakta hälso- och sjukvården bör ge värdefull information om 

vilka lösningar som behöver skapas för att tydliggöra vart invånaren ska vända sig med 

olika frågeställningar. 

Man förväntar sig att vården ska lösa något och gärna med ”quickfix”. Vi behöver 

få patienten med oss. 

Primärvårdsnivån måste ta reda på vilka egna resurser som individen har och 

stötta i dem. 

En reflektion som lyfts är att inställda aktiviteter vid exempelvis träffpunkter kan leda till 

försämring av kognitiva funktioner, därmed bör dessa aktiviteter ses som lika viktiga som 

medicinsk behandling. Gruppverksamheter inom olika former av öppenvård som helt eller 

delvis ställts in leder till sämre förutsättningar att stärka individens kunskap och färdig-

heter. Flera har kommenterat inställda föräldrautbildningar. Att inte få träffas i föräldra-

grupper har gjort att man känt sig ensam och isolerad. En lärdom är att utarbeta alterna-

tiva lösningar för genomförande av gruppverksamhet i samråd med den målgrupp som 

berörs av insatsen.  

Varför har vi inte erbjudit detta digitalt, det är 2020! Det handlar om miljö, 

integration, ekonomi med mera. 

Sambon har inte känt sig så inkluderad vid graviditet. 

 

Länets invånare väljer 1177 som kontaktyta – om 

vården möter upp där kan trycket minska på enskilda 

enheter  

1177 Vårdguiden på telefon och 1177.se är väl kända av invånarna och är för det flesta en 
självklar plats att söka information eller för att ta kontakt med vårdgivare. Dessa två verk-

samheter har samma namn men olika funktion och organisation vilket skapar förvirring. 

Det förekommer också att invånare hänvisas till 1177 utan att det specificeras vilken funk-
tion som avses. Detta leder till ökad belastning på 1177 Vårdguiden på telefon gällande 

frågor som skulle kunna hanteras via 1177.se.  

 

Tydliggör kontaktvägarna och stäng inte dörren mot invånarna. 

Det uttrycks förvåning från invånarna över att utbudet av tjänster via 1177.se varierar hos 

olika vårdgivare. Genom att möjliggöra fler e-tjänster bör trycket på andra kontaktvägar 

kunna minska.  
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Det borde finnas samma möjligheter till kontakt via 1177 oavsett vilken vård-

givare jag vill kontakta. Nu kan jag hos vissa endast boka av tider, andra 

erbjuder av- och ombokning, vissa kan jag skicka ett meddelande till att jag vill 

bli kontaktad, andra erbjuder inte detsamma.  

I pandemins inledande faser var trycket på 1177 Vårdguiden på telefon mycket högt. 

Förutom att tillgodose det enorma informationsbehovet till allmänheten möttes även 

behoven av en rådgivande roll för medarbetare inom olika verksamheter. Det är viktigt att 

fundera över hur information och stöd till vårdens medarbetare kan tillgodoses i liknande 

situationer i framtiden och vilken funktion som har detta ansvar. 

Vi upplever att vi är en samhällsviktig tjänst. 

 

Att 1177, som en del av primärvårdsnivån, blir 

dirigenten som säkerställer att invånaren når rätt 

vårdnivåer och tjänster  

Det är vanligt att invånare uttrycker att man önskar en väg in till vården, via 1177 Vård-

guiden på telefon, och att samtalet då ska kunna leda till exempelvis en bokad tid till rätt 

vårdinstans.  

Mer via 1177, det som sedan är just till min vårdcentral kan gå vidare i processen 

då. 

Ringer klockan 15. Jouren tar inte emot före 17 – hänvisar till vårdcentralen. 

Vårdcentralen har slut på tider. Blev ambulans ...  
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6.4 Kommunikation utifrån invånarnas 

perspektiv 
Pandemin har utgjort en unik situation då kommunikation har skett med hela befolk-

ningen samtidigt och över lång tid. De drivkrafter som framkom baserat på resultatet 

redovisas nedan.  

Drivkrafter – kommunikation utifrån invånarnas 

perspektiv: 

• Målgruppsanpassning av kommunikation via publika plattformar bidrar till 
stärkt autonomi och trygghet för invånaren. 

• Acceptans för, och kunskap om, kulturella och sociala förutsättningar som 

påverkar individens behov och beteenden skapar trovärdighet för avsändaren.  

• Möjligheten till personligt bemötande skapar trygghet för enskilda individer.  
 

Målgruppsanpassning av kommunikation via publika 

plattformar bidrar till stärkt autonomi och trygghet för 

invånaren 

Pandemin har tydliggjort behovet av att stärka individens autonomi, det vill säga tro på sin 

egen förmåga, genom att stödja och motivera invånaren att tillämpa allmänna råd. Detta 

bör ske på olika sätt och via olika kanaler. De presskonferenser som både Folkhälsomyn-

digheten och Region Uppsala arrangerat regelbundet uppskattas av invånarna men även 

av medarbetare, vilket påtalats i intervjuer och enkäter. I en tid då informationen var om-

fattande och ibland svårtolkad har dessa utgjort en trygg och pålitlig kanal. 

Chefsläkarna som svarar på invånares pandemirelaterade frågor i Radio Uppland tillgodo-

ser ett lokalt informationsbehov vilket blir tydligt då frågor fortsatt strömma in under hela 

pandemin. Det uttrycks önskemål från invånare om att bibehålla denna kanal även då det 

inte är pandemi. 

Chefsläkarna i Radio Uppland. Har varit lärorikt även om jag själv inte ringt in 

några frågor. Den typen är inget man ringer till 1177 för, det kan handla om hur 

man ska agera vid besök eller resor. Kanske finns ett behov i andra situationer 

också. Inför storhelger och semesterperioder kan finnas värde i att sjukvården 

hörs och kommer med råd samt svarar på frågor.  

Sociala plattformar, exempelvis Facebook och Instagram, används av alltfler invånare för 

informationsinhämtning. Via dessa kommunicerar såväl traditionella medier och myndig-

heter som olika influencers. Denna blandning av avsändare med olika syften medför att 

det blir utmanande för mottagaren att värdera kvaliteten i de budskap som sprids. Dessa 
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plattformar innebär möjligheter att nå många med viktig samhällsinformation och sam-

tidigt ta del av, och bemöta, mottagarnas synpunkter och frågor.  

Ett område med särskilt fokus i den nära vården är hälsa och egenvård. Detta är alltid 

angeläget och har aktualiserats under pandemin då många invånare fått förändrade livs-

villkor. En god hälsa och goda levnadsvanor är skyddsfaktorer vid såväl psykiska som 

fysiska påfrestningar. Många samtal till vården grundar sig i oro och otrygghet och har 

emellanåt olika karaktär, yngre kan ha frågor och oro kring sin hälsa medan äldre ringer 

när de har behov av vård. Flera informanter lyfter behoven av att stärka egenvårds- och 

hälsoråd ytterligare och i olika kanaler för att råden ska vara lättillgängliga och bidra till 

att främja hälsa och autonomi hos invånare. Ett gott exempel från pandemin är den nume-

ra välkända ”Hemmagympa med Sofia” där SVT skapade ett program som är mycket upp-

skattat genom sitt hälsobudskap men även för att det bidrar till upprätthållandet av rutin-

er hos många invånare. 

Försöker skaffa oss rutiner med morgongympan på SVT och sen promenerar vi. 

Självklart för oss men vi har ju också fått information från samhället om att det 

är viktigt. 

Idag läggs stort fokus på att skapa tillgänglighet till vårdgivare, vilket är mycket viktigt ur 

ett patientsäkerhetsperspektiv. I detta sammanhang glöms det hälsofrämjande perspek-

tivet och individens ansvar för sin hälsa lätt bort, något som påpekas av medarbetare. Ge-

nom kommunikationsinsatser som går i takt med det hälsofrämjande arbetet i regionen 

och kommunerna skapas möjlighet till lärande kring egenvård och hälsa för alla länets 

invånare. 

Vi ska vara tillgängliga för allt, målet bör vara att skapa en trygghet och 

kompetens hos patienten: Jag kan ta hand om min hälsa! 

Nedanstående text utgör grunden för följande två drivkrafter: 

Acceptans för, och kunskap om, kulturella och sociala 

förutsättningar som påverkar individens behov och 

beteenden skapar trovärdighet för avsändaren. 

Möjligheten till personligt bemötande skapar trygghet 

för enskilda individer. 

Kognitiva och sociala färdigheter är avgörande för människors förmåga att ta till sig den 

information som ges och måste beaktas i större utsträckning. Det är av stor vikt för att 

säkerställa att råd och information tas emot så som avsett men även för individens 

upplevelse av att bli bekräftad. Att bli sedd och lyssnad på skapar trygghet vilket gör att 

drivkraften att komma i kontakt med en ”levande människa” är stark.  
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Det behöver vara lätt att få någon att prata med. Jag blir stressad av att 

cirkulera runt knapptryckningarna. Plötsligt tar alternativen slut och samtalet 

avslutas utan resultat.  

Vi bemöter patientens oro och ger tydliga besked om hur patienten ska agera. 

Personcentrerat sätt. Det handlar om vår generella otydlighet inom hälso- och 

sjukvården som blir extra problematisk nu. 

Det som passar en invånare passar inte en annan och informationen måste anpassas efter 

olika målgrupper.  

 

Det är som med läkemedel – man tittar på normalmänniskan, ser inte samhället 

utifrån den svagaste länken. 

Det (1177) är en bra mellanhand mellan vården och allmänheten. Både lugnar 

folk och kan förmedla tider. Unga kanske mest läser där och de äldre ringer dit. 

Det är lätt att tänka att utmaningar i kommunikation handlar om språklig kompetens men 

kommunikation är mycket mer komplext än så. Olika individer har olika kognitiva och 

sociala färdigheter som påverkar förmågan att ge och ta till sig information. Kommunika-

tion bör problematiseras mer i verksamheter och utveckling. Detta för att bidra till lärande 

och insikter om hur var och en kommunicerar med invånaren samt om kraften i de bud-

skap som kommuniceras. 

Den officiella kommunikationen under pandemin har skett via de kanaler som regioner, 

kommuner och myndigheter driver och där kommunikationsavdelningar har ansvaret. För 

att sprida information vidare har volontärer, referensgrupper och intresseföreningar varit 

behjälpliga.  

Ett exempel är SIU – Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala som 

bland annat sänt information i sina radiokanaler, ett annat är samarbetet där Röda Korset 

utbildat volontärer till hälsokommunikatörer som informerat och svarat på frågor om 

provtagning och vaccinationer i socioekonomiskt utsatta områden. Dessa samarbeten 

med lokalsamhället finns etablerade sedan tidigare och kan utvecklas för att spela en 

ännu större roll i den nära vården.  

I enskilda möten med patienter fick Cosmos asyl och integrationshälsa med kulturdoulor-

na 4 en viktig roll att informera och utbilda invånare som haft svårt att ta till sig informa-

tion på svenska.  

Alla förstår inte. Svårt att kommunicera – bemöta personer med symptom – att 

de inte ska söka sjukvård med förkylningssymptom. Om man är sjuk ska man 

söka sjukvård – men under pandemin är det inte självklart. 

 
4 En kulturdoula är en kvinna som har egen erfarenhet av förlossning och är tränad i att ge stöd och 

information under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt. 
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6.5 Patientsäkerhet  
Patientsäkerhet är inte ett ord som invånarna använder men det har blivit tydligt att det 

som ryms inom begreppet är en angelägen och engagerande fråga för invånarna i länet. 

För en ökad patientsäkerhet bör detta engagemang tas tillvara. De drivkrafter som fram-

kom baserat på resultatet redovisas nedan.  

Drivkrafter – patientsäkerhet: 

• En aktiv dialog om patientsäkerhetsfrågorna där invånaren känner sig delaktig 

bidrar till ökad trygghet och ansvarstagande hos den enskilde individen.  

• En helhetssyn kring de områden som innefattas av en god patientsäkerhets-
kultur skapar förutsättningar för medarbetare att bedriva en säker vård. 

• En förutsättning för en patientsäker vård är tydlighet och dialog om medicinskt 

ansvar och gemensamma prioriteringar inom, och mellan, alla vårdnivåer.  
 

En aktiv dialog om patientsäkerhetsfrågorna där 

invånaren känner sig delaktig bidrar till ökad trygghet 

och ansvarstagande hos den enskilde individen 

Informanter har påtalat att det i initialskedet av pandemin var vanligt att personer med 

frågor som inte var sjukdomsrelaterade hamnade i samma telefonkö till exempelvis 1177 

som personer som var sjuka och behövde rådgivning. Det är viktigt att det finns förutsätt-

ningar för att i högre utsträckning styra detta flöde.  

Telefonrådgivning är komplext när det gäller att identifiera och bedöma vilken åtgärd som 

kan vara lämplig, särskilt vid en ny sjukdom så som covid-19. Bedömningen upplevs sär-

skilt komplex om den behöver ske på annat språk. 1177 Vårdguiden på telefon erbjuds på 

svenska och engelska, i vissa fall har enskilda medarbetare ytterligare språkkompetenser. 

Förutsättningar för att rådgivning på flera språk behöver säkerställas. 

Det kan vara svårt att värdera olika symtom så som hosta, andfåddhet etcetera. Initialt 

upplevde informanterna en risk att triageringen för att bedöma behovet av insats blev för 

fokuserad på symtom vid covid-19. En lärdom av dessa inspel från informanterna är be-

hovet att snabbt uppdatera informationen i de olika beslutsstöden när nya sjukdomstill-

stånd dyker upp. Ett beslutstöd ska kunna förbättra patientsäkerheten genom att vara 

medicinskt uppdaterat, evidensbaserat och lättillgängligt.  

Även om patientsäkerhet inte är ett ord som invånarna använder så är det tydligt att det 

som ryms inom begreppet är en angelägen och engagerande fråga för invånarna i länet. 

Många invånare har kommenterat vikten av att personalen de möter tvättat händerna och 

använt handsprit. För en ökad patientsäkerhet bör detta engagemang hos patienterna tas 

tillvara – alla kan hjälpas åt för att skapa en sjukvård som är trygg.  
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Ett aktuellt exempel är några vårdcentraler som samarbetat i ett utvecklingsprojekt där 

invånare varit involverade för att ge sin syn på hur primärvården kan skapa en säker miljö 

för att undvika att besökaren drabbas av vårdrelaterade infektioner. Centralt i arbetet har 

varit att vårdens medarbetare och besökare tar ett gemensamt ansvar för sitt agerande vid 

besöket på vårdcentralen. De smittskyddsåtgärder som genomförts i hälso- och sjukvård-

ens lokaler med anledning av pandemin innebär en ökad trygghet för invånaren. Många 

har valt att påtala det som något positivt.  

Det har varit betydligt lugnare i väntrummen på vårdcentralen. I vanliga fall 

känns det som att förkylningar och annat lätt kan spridas i väntrum där personer 

samlas med helt olika sökorsaker. 

Möjligheten att på ett smittsäkert sätt transportera sig till vården är ett angeläget område 

för invånarna och det upplevs som en utmaning för dem som saknar egen bil och därmed 
är hänvisade till kollektivtrafik.  

 
Det kommer misstänkt smittade till mottagningen – de åker kollektivt.  

De som tillhör en riskgrupp på grund av ålder eller annan sjukdom har inte kunnat åka 

med kollektivtrafik och hade därför behövt sjukresa. Detta har inte varit en självklarhet 

och det har uppfattats att vårdgivare är restriktiva med intyg för sjukresa.  

 
Har fått mig att tänka till, har undvikit att söka viss vård. Avståndet och behovet 

av att åka med kollektivtrafik är en orsak till det då jag har långt till Akademiska. 

Har behov av kortisoninjektioner och det ges inte på min vårdcentral. Detta har 

medfört försämring i min sjukdom. 

Särskilt utmanande har det varit för dem som haft symptom och behövt resa för att få till-

gång till covid-provtagning. Initialt var provtagningen centraliserad till några få platser i 

länet men i takt med att Cruch Covid studien5  kunde ge tillförlitliga data om smittsprid-
ningen på postnummernivå byggdes provtagningskapaciteten ut med såväl fasta som 

mobila provtagningsstationer runt om i länet. Detta gjorde att tillgängligheten ökade,  

men trots detta har många individer fortfarande haft långt att resa till provtagningen. 
 

Ytterligare en aspekt av smittsäkra transporter är hygienen hos olika utförare av sjukresor. 

Invånare har påtalat att man i vissa fall känt en oro för att bli smittad under transport av 

olika slag.  
 

Väldigt stor skillnad på hygien på sjuktransporten, den ena var väldigt noga med 

handsprit och avstånd medan den andra var väldigt smutsig och föraren verkade 

inte ha något hygientänk.  

Pandemin har tydliggjort utmaningarna för invånaren att genomföra sina besök i vården 

på ett tryggt och säkert sätt. Det är av stor vikt att se över kunskap och ansvar för hela 

 
5 Syftet med projektet är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala 

utbrott av covid-19 i Uppsala län. CRUSH Covid Uppsala  

https://www.uu.se/forskning/projekt/crush-covid/
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kedjan som patientens vårdbesök består av och att inkludera transporter och ytor för 

väntetid i det förebyggande arbetet mot vårdrelaterade infektioner. Dessa utmaningar  

är också något som visar på behoven av att flytta vård närmare invånaren. 

 

En förutsättning för en patientsäker vård är tydlighet 

och dialog om medicinskt ansvar och gemensamma 

prioriteringar inom, och mellan, alla vårdnivåer  

Frågan om vårdhygien har lyfts av många informanter och kvalitetsarbetet för att för-

hindra smittspridning har utvecklats inom alla verksamheter sedan pandemins början. 

Detta intensiva samverkansarbete visar på kraften i ett gemensamt mål.  

Flera kommunala företrädare har påtalat att det skett en viktig utveckling inom patient-

säkerhetsområdet och frågorna har kommit i fokus på högsta ledningsnivå. Vid pandemins 

början synliggjordes behoven av riktlinjer och rutiner för vårdhygieniska frågor på alla 

nivåer, när dessa kom på plats har de utgjort ett gott stöd för verksamheterna. Exempel på 

utvecklingsarbete är de vårdhygieniska team som skapats i kommunerna för att utbilda, 

följa upp och göra händelseanalyser inom området. Detta kan med fördel skötas av res-

pektive huvudman/förvaltning med Vårdhygien som stöd. Utvecklingen har drivits på av 

pandemin och arbetssättet behöver förvaltas i det fortsatta arbetet.  

Hygienaspekter har även lyfts utifrån att närstående kan stå för den individnära omsorgen. 

Den stora grupp närstående som på olika sätt ger omsorg behöver beaktas i den vård-

hygieniska planeringen. Vilka är behoven och vilket stöd kan de närstående behöva för att 

smittspridning ska undvikas? Detta är viktiga frågor i en pandemi men även vid övriga 

återkommande sjukdomsutbrott i samhället. 

Smittrisk när man ska hjälpa sina äldre anhöriga som inte har insatser från 

kommunen, och som inte vågar ta emot ny hjälp under pandemin. Som 

privatperson har man ju inte tillgång till visir, plastförkläden och så vidare. 

Förskolan och skolans utmaningar i kring hygien och smittskydd har lyfts av flera infor-

manter, exempelvis att det tagit tid att få fram hygienrutiner. Lärare har upplevt en otrygg 

arbetsmiljö då de arbetar nära sina elever. 

Arbetar som lärare och undrar över smittspridning och smittskyddsarbete i 

skolmiljön … 

Väldigt konstigt att skolsköterskor när de utför patientnära vård (elevnära) inte 

ska använda visir eller munskydd. Det känns inte bra och sänder fel signaler till 

eleverna. 
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Olika aspekter av patientsäkerhet har varit i fokus i den kommunala hälso- och sjukvården 

under pandemin. Pandemin har tydliggjort behovet av att följa upp kvaliteten i det medi-

cinska innehållet för att säkerställa en jämlik hälso- och sjukvård oavsett boendeform och 

insats. Inom kommunerna är det reglerat att det ska finnas medicinskt ansvariga sjuk-

sköterskor (MAS). Några MAS:ar som intervjuats har lyft att den medicinska kompetensen 

kan behöva stärkas på övergripande nivå, exempelvis i form av läkare som rådgivande på 

ledningsnivå och i kommunala nämnder. Även utvecklingen av vårdcentrum är en viktig 

pusselbit där respektive huvudman kan bidra med specifik kunskap och former för att 

utveckla medicinsk samverkan inom den aktuella noden.  

Det är viktigt med stärkt ledarskap inom den kommunala primärvården så att de 

olika chefsnivåerna inom hälso- och sjukvårdsområdet stärks.   

Intervjuerna har belyst betydelsen av jämlik regional vård i länet. Det kan vara tillgång till 

insatser lokalt, förutsättningar för hembesök av exempelvis dietist, nya arbetssätt för att 

tillgängliggöra nödvändig tandvård, inställelsetid för mobila team etcetera.  

Skulle betyda mycket med möjligheten att få träffa specialisterna på hemmaplan 

ute i länet – i primärvården. 

Flera informanter har uttryckt att möjligheten till läkarkontakt innan exempelvis inskriv-

ning i hemsjukvården har fungerat bättre än innan pandemin. Dock har det av naturliga 

skäl varit svårt att få till mer långsiktig planering så som läkemedelsgenomgångar utifrån 

att de sjukaste har fått prioriteras. 

Var hade vi de svagaste länkarna – vi får det vi prioriterar.  

Skulle behöva gasa när vi nu bromsar. En del åtgärder som vi har behövt göra 

motverkar en nära vård.  

Vid pandemins början fanns få medicinska riktlinjer att förhålla sig till och ett stort ansvar 

vilade på den enskilda läkaren. Det uppstod behov av underlag för att göra medicinska 

bedömningar och ett tydligare stöd till läkargruppen gällande medicinska prioriteringar. 

I situationen i maj fanns väldigt få platser och vissa läkare tog beslut utifrån de 

riktlinjer som fanns. Man kastade läkarna framför tåget. Hade personen skickats 

in hade den ändå inte varit IVA-kandidat. Däremot skulle man ha gått in och gjort 

en bedömning. Vara tydlig med vad ett brytpunktssamtal är, vad räddas 

personen till.  

Speciellt i våras kände man av etisk stress. 

Flera informanter har lyft att individer vid gruppbostäderna inom LSS/socialpsykiatri inte 

har samma förutsättningar för jämlik vård och att pandemin tydliggjort detta ytterligare. 

Boendeformen skapar dessutom ökade risker för smittspridning. Det har också lyfts att det 

vid dessa enheter kan finnas individer med ett stort hälso- och sjukvårdsbehov och att det 

är viktigt att se över exempelvis förutsättningar för läkarmedverkan. Äldreomsorgen har 
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varit i fokus under pandemin men det dröjde innan det kom mer specifika instruktioner för 

hanteringen gällande LSS.  Det är viktigt att prioritering genomförs med utgångspunkt från 

behov baserat på medicinska risker och inte vilket socialtjänstbeslut en invånare har.  

Mkt frågor från LSS-barnboenden. Dessa grupper har hamnat tokigt inom både 

region och kommuner. 
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6.6 Forskning för en god och nära vård 
Forskning, utveckling och utbildning behöver följa med och understödja omställningen. 

Forskning behöver ägnas nya arbetssätt, metodutveckling och implementering. Struktur-

en för kunskapsstyrning behöver utvecklas och knytas närmre verksamheterna. De driv-

krafter som framkom baserat på resultatet redovisas nedan.  

Drivkrafter – forskning för en god och nära vård: 

• Forskning och utveckling har sin tydliga plats i den nära vården. 

• Tillgängliggörande av forskning skapar förståelse för aktuell kunskap och bidrar 

till ökat ansvarstagande hos invånarna. 

 

Nedanstående text utgör grunden för följande två drivkrafter: 

Forskning och utveckling har sin tydliga plats i den nära 

vården. 

Tillgängliggörande av forskning skapar förståelse för 

aktuell kunskap och bidrar till ökat ansvarstagande hos 

invånarna. 

Cruch Covid, som är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med syfte att kartlägga och 

försöka dämpa ökad smittspridning samt kraftiga lokala utbrott av covid-19 i Uppsala län, 

har varit en viktig resurs för att öka invånarnas kunskap och delaktighet kring hur smitt-

spridningen utvecklar sig. Med stöd av kontinuerlig rapportering har fakta kunnat kom-

municeras ned på stadsdelsnivå. Att tillgängliggöra forskning på detta sätt tros ha bidragit 

till att fler personer valt att testa sig för covid-19. Utifrån detta finns lärdomar att göra som 

kan användas för att tillgängliggöra kunskap från andra forskningsprojekt inom den nära 

vården.  

Behovet av mer forskning i den nära vården har lyfts under pandemin och flera informan-

ter anser att även andra professioner än läkare behöver uppmuntras att forska. Att stärka 

ytterligare forskning, utveckling och utbildning i den nära vården ökar förutsättningarna 

för att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte mellan individ och med-

arbetare. Ett mål är att forskningen ska vara en naturlig del av verksamheten. 

Individnära forskning skulle behöva göras. Det går med väldigt små steg.  

Forskning och utveckling behöver inkluderas i de dagliga verksamheterna och all 

personal ska ha grundläggande kompetens. 
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Spännande med forskning hur vården ska organiseras och strukturerats när vi 

går mot en nära vård. Vi behöver forska på processen och fundera över 

styrningen. 

Frågan hur kunskapsstyrningssystemet kan bidra till nära vård har ställts. Informanterna 

har lyft fördelarna med att modellen nu finns under HSVO-strukturen men att det ännu 

inte utkristalliserats fullt ut hur flödet ser ut och hur verksamheternas behov ska tydlig-

göras. Informanter har uttryckt att strukturen för kunskapsstyrning behöver utvecklas och 

knytas närmre verksamheterna.    

Viktigt att ha örat mot rälsen för att kunna bli ett bra stöd. Vi har inte hittat flödet 

fullt ut och det finns en resa att göra. 

Hur kan vi få till de hälsofrämjande, förebyggande arbetet. Här är kunskaps-

styrning en viktig del och om vi ska styra på helhet så ska vi även följa upp. 

Det är viktigt att använda hälsodata mer och hitta ett sätt att förmedla dessa på ett tydligt 

sätt. Det har lyfts att hälsodata och utvecklingsfrågor kopplat till detta tenderar att hante-

ras i parallella processer knutna till andra delar av huvudmännens ledningsorganisationer.  

Vi behöver använda hälsodata mer och hitta ett sätt att förpacka information – 

då kan en verksamhetsutvecklare göra detta. Det är viktigt att kunna omsätta 

forskning snabbt men utmaningen är att det tar tid. 

Utvecklingen av det förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbetssättet har 

lyfts som en del som behöver få en högre prioritet i det dagliga vård och omsorgsarbetet. 

Att bedriva forskning och stödja tillämpningen av evidensbaserade metoder ses som en 

viktig förutsättning för att kunna utveckla området. Det uttrycks också ett behov av att 

vara tydlig med vilket utfall olika prioriteringar kan tänkas få.  

En gemensam temadag kring förebyggande, hälsofrämjande och 

rehabiliterande arbetssätt som presenterar olika lösningar, uppmuntrar och 

inspirerar kan vara ett sätt. 

Öppna prioriteringar – beslutar ni det här så får ni det här resultatet.   

Det finns behov av att utveckla samverkan med länsstyrelsen som också har ett ansvar för 

folkhälsofrågor. I takt med att vårdstrukturen utvecklas är det viktigt att dessa delar förs 

samman för ett effektivare nyttjande av resurser.  

Man behöver gå via egna kanaler som man arbetat upp för några andra kanaler 

finns inte. Det är svårt att veta vilka som arbetar runt ett specifikt område. Mer 

kunskap om varandra underlättar flödena. 
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7 Diskussion 
Under pandemin har ett flertal utvärderingsrapporter publicerats av myndigheter, 

regioner och kommuner. Dessa ger viktig faktakunskap och stärker behovet av fortsatt 

omställning till en nära vård där en fungerande samordning och samverkan mellan 

kommuner och regioner är av yttersta vikt.  

Uppsala läns övergripande mål för Effektiv och nära vård är att länets befolkning år 2030 

har tillgång till en nära vård som präglas av att:  

• Jag får vård nära mig på nya sätt.  

• Min vård är samordnad med stöd av rätt kompetenser och på rätt vårdnivå.  

• Jag har möjlighet att vara en självklar och aktiv part i min egen vård.  

• Jag får stöd i att främja min egen hälsa.   
 

Arbetet med denna kartläggning har skett med ett tjänstedesignperspektiv. De informant-

er som intervjuats representerar medarbetare på olika nivåer i organisationerna samt 

invånare i Uppsala län. Dessa har visat stort intresse för att medverka och frikostigt delat 

med sig av sina upplevelser/insikter kring hälso- och sjukvård och omsorg under pande-

min. Utifrån de formulerade drivkrafterna behöver kompletterande kartläggningar i repre-

sentativa urval av informanter göras för att i nästa steg gå vidare med att ta fram och testa 

lösningar. Ett förslag från projektledarna är att designa fortsatta processer med utgångs-

punkt i de personas som SKR tagit fram och som beskriver beteenden och behov hos per-

soner i kontakt med vården.  

Projektet har haft ett tydligt samverkansperspektiv och de olika drivkrafter som beskrivs i 

resultatet spänner i många fall över samtliga målområden för Effektiv och nära vård.  Där-

med kan de beskrivna utvecklingsområdena, om de tillvaratas, potentiellt utgöra en driv-

kraft för att nå målbilden snabbare. Utvecklingsområdena har även bäring på interna pro-

cesser hos respektive huvudman och det fortsatta arbetet behöver därmed även sättas i 

relation till andra åtgärder som vidtas i pandemins spår för att inte motverka omställning-

ens intentioner.  

Rapporten påvisar behovet av att generellt öka kunskapen, och tillvarata engagemanget, 

hos såväl invånare som medarbetare kring omställningen och vad den syftar till. Det kan 

finnas ett värde i att fortsätta inhämta information regelbundet om hur de olika stegen i 

omställningen tas emot och förankras hos invånare och medarbetare. Ett citat från en 

medarbetare får illustrera detta: ”Bra att ni försöker samla erfarenheterna i detta projekt”. 

Invånarna har lämnat många positiva kommentarer kring det arbete som utförts av med-

arbetare inom vård och omsorg under pandemin.  

Rapportens resultat lämnas över till styrgruppen för Effektiv och nära vård och TL HSVO 

samt Region Uppsalas koncernledning och kommunledningarna. Materialet kan användas 

i det fortsatta utvecklingsarbetet av den nära vården.  
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