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Författarens förord 
 
Denna rapport är författad inom deltagarorienterad 
aktionsforskning. Den undersökningsmodell för 
närsjukvårdsutveckling som ramar in rapporten har därför vuxit 
fram genom empiriska studier där de inblandade aktörerna har 
bidragit med sin kunskap. Från dessa utgångspunkter måste 
naturligtvis ett tack riktas till många medskapare, även om jag själv 
är ansvarig för denna rapport. 
 
Först och främst vill jag tacka professor Jane Springett som genom 
sina visioner bidragit till utveckling av forskningsplattformen och 
därmed möjliggjort seminarier och forskardialoger med synpunkter 
på tidiga versioner. Grundläggande synpunkter på olika 
rapportutkast har också kommit i de dialoger som vi har haft i 
lednings- och arbetsgrupper för Region Skåne och 
omsorgsförvaltningen Bromölla kommun. Ett stort tack också till 
alla medborgare som i Dialog Forumet ”en kall och dimmig 
januaridag” har bidragit till idéutvecklingen. Särskilt tack till Sara 
Säthersten Haraldsson som var min fältskompanjon och som med 
sin skicklighet och designsinne kunde få ordning på krånglande 
IT-teknikalier. Slutligen vill jag rikta ett tack till Lisbeth Lindell, 
lektor vid Malmö högskola, Institution för hälsa och samhälle för 
slutgiltiga synpunkter på rapporten.  
 
Kristianstad december 2007 
 
 
Irena Dychawy-Rosner 
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Foreword 
 
This report represents an exciting step in the development of 
Närsjukvård. Using one of the most up to date participatory 
research and development tools, the World Café, Bromölla has for 
the first time successfully involved its citizens in the development 
of health and social care services. In doing so it has joined many 
other communities in other parts of Europe and the world in 
engaging in the development of Living Knowledge, that is, 
knowledge that is relevant, appropriate and citizen centered.  
 
In collaboration with representatives from legal authorities in 
Region Skåne, municipality department of social care, citizens and 
clients associations a  working plan for local health and social care 
service has been developed. In some respects the findings contained 
in this report are not unexpected; they reflect some key issues that 
all modern health services have to grapple with. However the 
results provide a basis for future action.  The challenge now is not 
only to take the necessary action but also to continue down the 
path of the engagement of local people in the improvement of local 
services in a way which the builds on the good practice that is 
already happening across the municipality.  From the first to the 
last step, this project was a joint effort of all participating parties. 
Kristianstad University would like to thank them all. We look 
forward to follow the future development of Bromölla 
Närsjukvård. 
 
Kristianstad december 2007 
 
 
 
Jane Springett, Professor  
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Sammanfattning 
 
Ett brett spektrum av faktorer påverkar verksamheter inom hälso- 
och sjukvård och socialtjänsten. Demografisk utveckling innebär 
en ökande äldre population och grupper som behöver hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst är heterogena med komplexa problem. 
Detta ställer krav på utveckling och förnyelse av såväl hälso- och 
sjukvård som hemsjukvård, hemtjänst och omsorg. Konceptet 
närsjukvård har utvecklats i Region Skåne för att möta de ökande 
kraven och hantera övergången mellan olika vårdaktörer samt att 
utveckla ett vårdsystem som skall anpassas till de lokala behoven. 
Denna studie har sin avstamp i utvecklingsarbete kring 
närsjukvården som bedrivs i Bromölla kommun. Det aktuella 
projektet är ett delarbete till ett projekt med en arbetstitel 
”Närsjukvården i full skala i Bromölla kommun fas 2”. Studien 
uppmärksammar det komplexa i hälsovårdssammanhangen utifrån 
både verksamhets- och medborgarperspektivet. Studien utgår från 
aktionsforskning som metod med betoning på en 
deltagarorienterad ansats. Datainsamlingen genomfördes genom en 
cyklisk process där organisering och handling samt reflektion 
varvades med systematisk genomförd explorativt faktainsamling. 
Kärnan i studien utgörs av ett Öppet Dialog Forum där 118 
medborgare i samtal med varandra inlämnade synpunkter på 
styrkor och brister i hälso- och sjukvården ”nära”. Som en 
kompletterande material användes även individuella 
dialogintervjuer med medlemmar i styr- och arbetsgruppen (n=11) 
samt löpande verksamhetsstatistik med relevans för studiens syfte. 
De personer som bidrog med sina kunskaper i studien hade olika 
bakgrund. Det var medborgare intresserade att bidra till 
närsjukvårdsutveckling i kommunen, professionella inom hälso- 
och sjukvård, sjukvårdsstrateger, verksamhetsansvariga inom hälso- 
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och sjukvård och omsorg, föreningsrepresentanter, 
förtroendevalda, forskare och politiker.  

 
Resultaten synliggör både styrkor och olika arenor för 
vidareutveckling av sjukvården ”nära” dvs närsjukvården. I 
resultaten framkom att medborgarna identifierade tio områden 
som de ansåg var viktiga för vidareutveckling. Önskemålen från 
medborgarna handlade bland annat om förbättrad tillgänglighet till 
vårdcentral och ökade möjligheter för snabba och direkta kontakter 
med doktorn. En annan faktor som framkom var kopplad till 
önskemål om stöd från den lokala hälsovården i att utveckla 
hälsosamma livsstilar, hälsosamtal och utökade satsningar på 
skolhälsovården. Generellt har studiens resultat visat att 
medborgarna fokuserar på hälsofrämjande, hälsoförebyggande och 
egen vård i närsjukvårdens tjänsteutbud. I den professionella bilden 
däremot uppenbaras strävan kring gemensam kraftsamling för att 
åstadkomma förbättringsarbete inom organisationen och kring 
vårdprocesser och vårdlogistik. Antal läkarbesök på vårdcentralen 
vid det egna primärvårdskommunala området motsvarade 71.7 
procent av totalt konsumerad primärvård. Den totala 
konsumtionen av läkarvården i distriktet uppgick till 53 procent.  

 
Sammanfattningsvis kan konstateras att projektet genom sitt 
innovativa angreppssätt att bjuda in medborgarna till dialog har 
kunnat hjälpa till att utveckla kunskapen kring uppbyggnad och 
förändringsarbete av närsjukvårdens organisering av vård, omsorg 
och folkhälsoarbete. Den stora utmaningen för framtida 
hälsostrateger för närsjukvårdens tjänsteutveckling blir att hantera 
förhållandet mellan åtgärder till människor med omfattande behov 
och satsningar på hälsosamma livsprodukter och hälsofrämjande 
miljöer. 
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1. Inledning 
 
Forskningsplattformen för Närsjukvården, Högskolan Kristianstad 
har sedan några år fått i uppdrag att arbeta med frågor som rör 
utveckling av sjukvården ”nära” medborgaren. Samarbetet för att 
skapa ny kunskap i mötet mellan forskning och praktik bedrivs 
mellan Region Skåne, Högskolan Kristianstad och sex kommuner i 
Skåne Nordost; Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, 
Perstorp och Östra Göinge.  
 
År 2003 med hjälp av forskarstöd från Högskolan Kristianstad 
startades upp interaktiva forskningscirklar inom hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten i Bromölla kommun. Syftet med 
dessa projekt var att genom studier av olika vård- och 
omsorgssammanhang och därtill även gemensamma reflektioner 
och aktioner utveckla såväl omvårdnadsarbete som vårdgivarens 
kompetens. Ett bland dessa projekt var ”Närsjukvård i full skala i 
Bromölla kommun fas 1” som startade våren 2004 (Bilaga 1). 
Projektet inriktades på konkreta åtgärder för en förbättrad 
samverkan mellan närsjukvårdsaktörer: 
 
• Tydlighet vid informationsöverföring – dialog – 

vårdplanering 
 
• Kontaktmannaskap 
 
• Gemensamma utbildningar för kommunens och 

regionens personal 
 
• Förtydligande av kommunikationsvägar 
 
• Användande av närsjukvårdplatser 
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Även andra områden som samverkan mellan psykiatri – vårdcentral 
och kommun, (Lindell & Ek, 2006), och utvecklingsarbete för 
tvärprofessionell planering, samordning och integrering av insatser 
(Dychawy-Rosner, 2007) utvecklades framgångsrikt. Efter de 
fruktbara insatserna ville både beslutsfattarna och 
verksamhetsrepresentanterna fortsätta sitt arbete med att stimulera 
utveckling av närsjukvård i Bromölla kommun enligt målbilden för 
närsjukvården och Skånsk Livskraft – vård och hälsa (HSN, 2004). 
Den aktuella rapporten återger en förstudie till projektet med 
arbetsnamnet ”Närsjukvård i full skala i Bromölla kommun fas 2”. 
I utvecklingsarbetet användes ett ”Öppet Dialog Forum” som en 
arbetsteknik för medborgarsamverkan. Föreliggande projekt 
påbörjades i oktober 2006 för att pågå under 1 år.  

 
Rapporten disponeras så att efter det inledande kapitel ett, är 
kapitel två och fyra uppbyggd som en integrerad översikt över 
utveckling, forskning och litteratur med utgångspunkter relevanta 
för intresseområdet. I kapitel tre beskrivs projektets syfte och de 
frågeställningar som tjänar som utgångspunkt för 
utforskningsprocessen. Kapitel fem behandlar metodologiska 
ställningstaganden och datainsamlingsmetoder liksom de etiska 
överväganden som har gjorts. Kapitel sex lyfter fram projektets 
genomförande, analys och materialets tillförlitlighetsdimension. I 
resultat kapitlet presenteras det empiriska materialet och därefter 
följer en generell diskussion av resultaten i relation till de 
integrerade nivåerna av utvunna kunskapsobjekt. Avslutningsvis 
presenteras en tentativ modell för förbättringsarbete relaterad till 
folkhälsomålen, medborgarsamverkan och närsjukvårdens 
tjänsteutveckling 
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Kapitel 2 
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2. Bakgrund 
 
Hälso- och sjukvårdens förutsättningar förändras kontinuerligt. Ny 
teknisk och framgångsrik medicinsk utveckling ger förbättrade 
möjligheter till diagnosticering och behandling. Det påverkar 
överlevnadsfaktorer för människan i samband med ohälsan och har 
stor betydelse för uppbyggnad av vårdens struktur. Samtidigt 
innebär de kommande årens utveckling av demografiska 
utmaningar en ökande population av äldre. Förutom dessa faktorer 
har sjukvårdsorganisationen genomgått stora 
strukturomvandlingar, där sjukhus har lagts ner och tillgången till 
slutenvårdsplatser har minskat på många håll i landet till förmån 
för öppna vårdformer (SOS, 2007:2). Genom att människor med 
sammansatta, komplicerade och snabbt föränderliga behov vårdas 
allt långvarigare i det egna hemmet, ställs höga krav på tillgången 
av bred kompetens och en organisatorisk flexibilitet hos befintliga 
vårdaktörer. En annan viktig förändringsfaktor är att grupper med 
kroniska och komplexa hälsoproblem ställer olikartade krav på 
vårdinsatser vilket skapar behov av förnyelse och förbättringar 
inom såväl hälso- och sjukvård som hemsjukvård, hemtjänst och 
omsorg. 

 

2.1 Samhällsutveckling och krav på hälsoservice 
Den stora befolkningsgruppen som utgörs av 40-talisterna ställer 
ansenliga krav på samhällsservice. Samtidigt, den generationen i 
dagens samhälle som håller på att bli vuxen formas i ett 
samhällsklimat där individens behov och rättigheter poängteras i 
såväl skola som samhället.  Den utveckling som har skett i 
arbetslivet från industrisamhälle till kunskapssamhälle har 
inneburit att människors behov har förändrats. Dessa sociala 
rörelser anses ha betydelse för hur mötet mellan vårdgivare och 
vårdtagare kommer att utformas i framtiden. Högre krav på service 
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och delaktigheten i vårdprocesser uppmärksammas som en växande 
trend hos befolkningen i alla åldrar men främst hos den yngre 
generationen. Teknologisk utveckling och tekniska möjligheter att 
kommunicera genom en utökad och varierande repertoar av olika 
media ställer nya krav på dialog i mötet mellan personal och 
patient/brukare1. För att lyfta in den enskilde vårdtagarens 
perspektiv genomförs ett stort antal enkätundersökningar som 
mäter befolkningens uppfattningar om vården genom 
Kommunförbundet och Statistiska Centralbyråns återkommande 
undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). ULF materialet 
tillåter analyser i relation till många faktorer, som kön, ålder, 
subjektivt uppfattat hälsotillstånd, vårdutnyttjande mm. Därmed 
finns det idag underlag till undersökningar som genomförs under 
arbetsnamnet ”Vård på lika villkor”, vilket även bearbetas 
långitiduellt då dessa undersökningar upprepas och därigenom 
tillåter utvärderingar av de mer långsiktiga trenderna.  

 
Undersökning av gällande tendenser utifrån vårdprocesser och 
antalet klagomålärenden påvisar bl.a. tillgängligheten inom 
primärvården som ett stort problem i Stockholm. En annan 
problematik som uppmärksammas inom kommunalt hälso- och 
sjukvård återspeglar växande vårdbehov som är knutet till antalet 
fallskador vilka har ökat med medföljande konsekvenser på såväl 
individ som organisationsnivån (Socialstyrelsen, 2001).  Enligt 
prioriteringsunderlag som föreslås gällande hälso- och sjukvården 
(prop.1999/2000), tillhör människor med svåra kroniska tillstånd, 
vård i livets slutskede och med nedsatt autonomi, den högsta 
prioriteringsgruppen. Prioriteringsarbete syftar på en process vilket 

                                                 
1
 Patient definieras som en sjuk person som är vårdsökande eller föremål 

för medicinsk behandling. Brukaren kan vara en person som utnyttjar 
kontinuerligt kommunal verksamhet som till exempel hemtjänsten, 
färdtjänsten, bor på servicehus eller är anhörig till någon som tar del av 
omsorger etc. (Cedergren & Bylund, 1998). 
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innebär att olika aktörer både politiskt, administrativt och i 
linjeorganisationen fattar rangordningsbeslut mellan olika 
verksamheter med konsekvenser för sjukvårdens inriktning och 
innehåll. Hälso- och sjukvård anpassad till dessa patientgruppers 
behov kommer att utgöra närsjukvårdens viktigaste uppdrag. 

 

2.2 Processtrategi i åtgärder för hälsa 
I den aktuella hälso- och sjukvårdsdebatten aktualiseras ett växande 
behov av nya former för samarbete kring insatser för 
hälsoprocessernas logistik, vårdkedjor och av att länka ihop 
insatserna mellan vård, rehabilitering och sociala omsorger.  Fokus 
på den enskildes önskemål och behov har fått en framträdande 
position genom behandlingsideologi som inriktas mot 
vårdprocesser och som kommer till uttryck i begrepp som 
”patienten i fokus” och ”obruten vårdkedja” (Socialstyrelsen, 
2006). I analyser av utvecklingstendenser inom hälso- och sjukvård 
har forskare börjat uppmärksamma motsättningar mellan 
sjukdomsinriktat synsätt kontra ett som tar fast på det friska hos 
individen i strävan för mer sammanhängande 
kvalitetssäkringsmodeller och en helhetssyn i 
implementeringsarbetet. Behovsexplosionen av vårdtjänster och 
komplexiteten i begreppen hälsa/sjukdom har betydelse för 
efterfrågan på vårdinsatser och vårdens organisering till följd att det 
påverkar dess karaktär. Borgenhammar (1993) i en helhetsansats av 
analys kring hälso- och sjukvård gör en uppdelning på horisontella 
och vertikala åtgärder för hälsa och välbefinnande.  De horisontella 
åtgärderna beskrivs som egenvård och de vertikala kan gälla olika 
vårdformer som socialtjänstens hemvård, högspecialiserad 
sjukhusvård mm. Ett annat tänkande kring egenvård bygger på en 
så kallad salutogen teori som lyfter fram betydelsen av de 
skyddsfaktorer som hjälper personen att förbli frisk (Antonovsky, 
2005). I det salutogena angreppssättet läggs stor vikt vid individens 
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egna resurser. Detta utesluter inte att man även måste 
uppmärksamma riskfaktorer av olika slag men känslan av ett 
sammanhang (KASAM) i samspelet med omgivningen anses ge en 
positiv drivkraft mot påfrestningar.  

 

2.3 Medborgarinflytande och delaktighet 
Delaktighet som begrepp används idag inom skilda områden med 
olika innebörder. I Svenska akademins ordlista beskrivs begreppet 
delaktighet i vid betydelse som: har del i, eller av något. Idén om 
det goda medborgarskapet rymmer demokratiteoretiska inslag där 
vi som individer i samhället, bland mycket annat, har rätten att 
konstituera ramarna för hur samhället skall styras men också 
förpliktas att låta sig styras av de andra medborgarna (Dahlberg & 
Vedung, 2001). För att förstå delaktighetens olika innebörder bör 
begreppet relateras till intressenter samt deras bakgrund och 
koppling till de processer och institutionella ramar utifrån vilka 
delaktighets infallsvinklar förväntas.  

 
Som medborgare och brukare av en rad olika tjänster inom 
offentliga förvaltningar har vi skiftande möjligheter till inflyttande 
och påverkan. Det kan ske dels genom politiska processer till 
exempel allmänna val och genom att ha insyn i olika 
verkställighetsförlopp av de politiska beslut som fattats.  En 
definiering av delaktighet kan innebära spännvidden mellan att 
”känna medverkan, delaktighet och deltagande” i nånting, till 
”strävan att påverka”, exempelvis strävan att påverka politiska 
beslut. United Nations Research Institute for Social Development 
beskriver medinflyttande och delaktighet som ”the organised effort 
to increase control over resources and regulative institutions on the 
parts of groups and movements hitherto excluded from such 
control” (INVOLVE, 2005 s 16). Delaktighet och medinflyttande 
enligt denna definition bygger på antagandet att resurssvaga och 
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exkluderade grupper organiserar sig för att kunna påverka och få 
inflyttande över olika institutionella och offentliga sammanhang. 
Begreppets vidare innebörd som anförs i växelverkan mellan det 
individuella och gemenskapens nivå är starkt kopplad till sociala 
band och det sociala kapitalet.  Ju mer individen deltar och är aktiv 
i den medborgerliga gemenskapen desto mera ökar det 
gemensamma förtroendet (ibid).  

 
Människors möjligheter till delaktighet och inflyttande i samhället 
har uppmärksammats utifrån bland annat folkhälsopolitiska och 
folkhälsoarbetes aspekter (Liljeberg, 2005). Medborgarnas 
delaktighet och medinflyttande kan skilja sig mellan olika 
samhällsgrupper och påverkas av faktorer som socioekonomisk 
tillhörighet, kön, etnisk ursprung, ålder mm. Engagemang i 
lokalsamhället och människors tillgång till sociala nätverk och 
social delaktighet kan visa, även om individuella faktorer är av 
betydelse, positiva effekter för hälsotillståndet i generell 
bemärkelse. Det innebär att frågor kring det goda medborgarskapet 
i form av demokrati, delaktighet och inflyttande sammankopplas 
som indikatorer för ett strukturellt arbete kring olika målområden 
för folkhälsoarbete (SOU, 2002/03:35). Aspekter kring 
patientinflytande och delaktighet har under de senaste åren allt 
oftare förts fram även i den sjukvårdspolitiska diskussionen. 
Delaktighets- och medinflyttandedimensioner har fått betydligt 
större utrymme och blivit viktiga som några av de bärande 
verksamhetsideologiska begreppen inom hälso- sjukvård och 
folkhälsoarbete (Prop. 2002/03: 35). Många initiativ genom 
exempelvis lagstiftning och reformer har stärkt brukarperspektiv i 
vården och den enskilde individen har fått större möjligheter att 
påverka vårdens och omsorgens utformning. Aktuell forskning 
visar att patienterna respektive brukarna själva bäst kan bedöma 
om vården är bra eller inte – bortsett från vissa delar som ingår i 
den medicinska behandlingen (Green & Davis 2005, Tannenbaum 
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et al., 2005). Föreställningen om medinflyttande och delaktighet 
har sin styrkekedja i att den förda offentliga verksamhetens mål 
fastställs i beslutande församlingar av folkets representanter. 
Offentliga verksamheter utvecklas dynamisk och inledande mål 
måste oftast förändras under det pågående verksamhetsarbetet. I 
den processen är det viktigt att bygga upp strategier för att 
förskjutningen av målrelaterade värden inte bara sker hos politiker 
eller de professionella. Vid ett helhetsgrepp av 
verksamhetsprocesser är det särskilt angeläget att även brukare av 
offentliga tjänster har möjlighet att påverka både tjänstens innehåll 
och dess kvalitet (Vedung, 1998).  

 
Socialt kapital i betydelsen engagemang och deltagande samt 
samhällets, nätverkets och de sociala relationernas inflyttande för 
demokrati och hälsa har uppmärksammats i 
demokratiutredningens betänkande (SOU, 2001:1) samt i 
utredningar inom folkhälsoområdet (SOU, 2000: 91). Nutida 
statsvetare som exempelvis Rothstein (2001), lägger tonvikten på 
värdet av medborgarnas förtroende för de politiska institutionerna, 
offentliga myndigheter och de som har ansvar för genomförandet 
av offentliga uppgifter som en av demokratins nycklar.  I 
diskussioner kring primärvårdens förändring betonas vikten av att 
se helheten och inte ta över totalansvaret för den enskilda patienten 
eller brukaren. Utifrån de professionella grupperna inom hälso- 
och sjukvården är det kanske lättare att bedyra att patienten är i 
centrum men det kan vara mycket svårare att släpa ifrån sig makten 
i praktiken (SKL, 2005). Det gäller både politiker, administratörer 
och de professionella grupperna.  

 

2.4 Helhetsperspektiv 
Krav på demokratiska värden som ställs på den offentliga 
verksamheten framhäver ökade kontaktytor i åtskilliga former av 
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brukarmedverkan. Ett starkt sätt att inhämta medborgarnas åsikter 
och erfarenheter, för offentliga verksamheter, är enligt Cedergren 
och Bylund (1998) att engagera de berörda brukargrupperna i 
debatter och diskussioner. När vi engageras får vi känna oss 
delaktiga genom vårt deltagande i bland annat de 
kommunikationsprocesser där vi har möjlighet att diskutera, 
utbyta budskap, upplevelser, känslor och tankar med andra.  
Utgångspunkter för nutida vårdorganisationer är oftast 
organisatoriska huvudmannaenheter och dessa organisationers 
regelverk. För att möta dagens krav på att utgå från den enskildes 
behov och medinflytande måste ett helhetsperspektiv skapas. 
Helhetsperspektivet kan ge förutsättningar för att kunna ställa 
individen i centrum, där olika aktörer och huvudmän samverkar 
för förbättrat kvalité och effektiv användning av de gemensamma 
resurserna (Ramström, 2001; SKL, 2006a). Förvaltningslösningar 
måste i dessa sammanhang ta hänsyn till relationer till 
medborgarna genom tyngdpunktsförskjutning mot den 
brukarorienterade förvaltningsmodellen. Brukarorientering bygger 
på tanken att brukaren av offentliga tjänster också skall ges tillfälle 
till medverkan och mer direkt och omedelbart inflyttande över 
utformningen av desamma. 

 
Det finns idag konsensus om vikten att skapa ett lokalt vård- och 
omsorgssystem som kan ombörsörja huvuddelen av hälso- sjukvård 
och omsorgsinsatserna. Kommunförbundet uppskattar att ett 
sådant system kan omfatta omkring 70 procent av de resurser som 
landstinget avsätter för hälso- och sjukvården (SKL, 2006b). Det är 
särskilt viktigt att den lokalt baserade tjänstesystemet för 
folkhälsovård bygger på medborgarinflyttande och delaktighet 
(Prop. 2002/03: 35).  
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Kapitel 3 
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3. Syfte 
Målsättningen med projektet var att stimulera till utveckling av 
närsjukvård i Bromölla kommun och att tillsammans, med både 
medborgare och representanter från olika förvaltningar och 
organisationer i Bromölla och övriga som har ett aktivt intresse av 
närsjukvårdsutveckling, finna förslag på åtgärder för en närsjukvård 
i full skala.  
 
Syftet var att besvara frågorna: 
 
• Hur kan sjukvårdsstrateger och verksamhetsansvariga 

genom dialog med medborgare få hjälp med planering av 
närsjukvårdsutveckling i Bromölla kommun? 

 
• Vilka förslag på utvecklingsstrategier kan genereras 

utifrån det empiriska datamaterialet?  
 
Genom att: 
• Skapa ett påverkansforum kring utformning av 

närsjukvården för Bromöllaborna och andra som har 
intresse för dessa frågor. 

 
• Identifiera och lyfta fram det som upplevs som viktigt för 

medborgaren i den lokala individnära sjukvården.  
 
• Diskutera och ge förslag på hur den nära hälso- och sjukvård 

samt omsorg kan bli bättre för medborgarna  
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Kapitel 4 
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4. Utgångspunkter 
 
De ramar som kort introduceras här beskrivs i tre teman; 
närsjukvårdskoncept, professionella angreppssätt i primärvården 
och det goda samtalet.  
 

4.1 Konceptet närsjukvård 
Utifrån dagens krav på hälso- och sjukvårdsverksamheter har flera 
sjukvårdshuvudmän påbörjat ett utvecklingsarbete där begreppet 
närsjukvård förekommer som ett inslag av närhet och samverkan 
mellan olika vårdaktörer och som ett alternativ till specialiserad och 
ofta till ett sjukhus ansluten vård (Socialstyrelsen, 2003:15). Hos 
vissa huvudmän betonas närsjukvård som en utvidgning av 
primärvården där resurser överförs från den specialiserade vården 
till öppna vårdformer i patientens/brukarens hemmiljö. Bland 
annat i Östergötaland har man valt att dela in länet i 
närsjukvårdsenheter där primärvården utgör basen som sedan har 
byggts på med enheter från specialistvården 2 Andra huvudmän 
lägger tonvikten på samverkande arbetsformer i vårdsystemen 
mellan vårdaktörerna organiserade i landstingets specialistvård, 
primärvård och primärkommunal hälso- och sjukvård. Somliga 
landsting markerar att närsjukvård, liksom primärvård, skall ges i 
öppna vårdformer och rimligtvis i patientens hemmiljö. Samverkan 
mellan landsting och kommuner betonas i samtliga 
närsjukvårdskoncept (Socialstyrelsen, 2003:15). 

 
Region Skåne i arbetet med närsjukvårdsreformen satsar på att 
utveckla samverkan, vårdkedjor och vårdprocesser (HSN, 2004). 
Närsjukvård i Skåne förankras genom omfattande 
utvecklingsarbete där både organisatorisk samverkan mellan 

                                                 
2
 http://www.fammi.se/fammi-web/jsp/polopoly.jsp?d=1241 
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kommun, primärvård och specialistvård sätts i fokus och där den 
enskilde individens perspektiv tas tillvara. Utvecklingsarbetet har 
beskrivits som processorienterat där nyckelaktörer från 
verksamheter och brukarråd genom bred politisk förankring, 
seminarier och dialogkonferenser definierade vårdens vertikala 
strukturer till fyra vårdlogiker. Dessa är närsjukvård, akutsjukvård, 
elektiv vård och högspecialiserad vård. Den problembild som har 
identifierats är splittrade vårdprocesser och behovet av ett aktivt 
arbete med prioriteringar, exempelvis en förskjutning av hälso- och 
sjukvården mot det hälsofrämjande arbetet (SKL, 2006 s 10). 
Intentionen i en organisatorisk målbild som Region Skåne har tagit 
fram innebär att närsjukvårdens omfattning skall inkludera hela 
primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården samt viss 
specialistisk öppenvårdsverksamhet.   

 
Närsjukvårdens uppdrag genomförs just nu i Regionens 
linjeorganisation, där ideologin och förändringsprocesser leds av 
lokala styrgrupper. Information om utvecklingen av det pågående 
arbetet presenteras kontinuerligt3. Utvecklingsförloppen sker 
utifrån lokala förutsättningar under skiftande samverkansformer 
och intensivt arbete pågår i flera projekt där både visionen, 
vårdbehovet, vårdlogistiken och näsjukvårdsbegreppet prövas. Det 
pågående lokala utvecklingsarbetet utgår från en övergripande 
målbild för närsjukvården i Skåne som arbetats fram gemensamt av 
regionen och kommunerna i Skånsk Livskraft – vård och hälsa 4 
 

4.2 Närsjukvård i full skala i Bromölla 
Viktig förutsättning för utveckling av tjänstesystemet är att 
forskning och utveckling och nya arbetssätt bedrivs såväl vid sidan 

                                                 
3 www.skane.se/närsjukvård-nu 
4 www.skane.se/närsjukvård-nu 
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av ordinarie arbete som integrerat. En sådan process omfattar ofta 
kunskapsutveckling, kunskapstillämpning och anpassning av redan 
befintliga system in i en ny tjänstelogik. Inom olika verksamheter 
och områden har man i Region Skåne bildat utvecklingsnätverk 
och bedriver tvärprofessionella utvecklingsprojekt samt forskning 
(FoU, 2007). 

 
Springett med sitt forskarteam (2006) genomförde en studie kring 
hur lokala aktörer tolkar närsjukvårdsidén. I studien genomfördes 
97 intervjuer med medborgare, medarbetare och beslutsfattare om 
vad de lade i begreppet närsjukvård. Forskargruppen fann att man 
ser konceptet utifrån fyra teman där närsjukvården uppfattas som 
en förbättring av ett befintligt öppenvårdssystem, genom utökat 
antal vårdcentraler och förbättring av deras tillgänglighet. 
Resultaten återger närsjukvårdskonceptet utifrån fyra 
utgångspunkter: sjukhuset, vårdcentralen, hemmet och idén om 
det nya. I upplevelsen av konceptet återgavs också associationer i 
förhållandet till det ”nära” och ”hemmet”. Deltagarnas tolkning av 
närsjukvården som ”nära” och ”hemmet” avsåg en återgång till 
tidigare hemvårdsystem, genom tillskapande av anställningar som 
distriktsköterskor och läkare. För en majoritet betydde närsjukvård 
närhet i tid eller avstånd i tillgången på vård. Detta uttryck av 
närhet kom till skillnad från den specialistiska vården där 
närsjukvårdsbegreppet uttrycktes i föreställningen av sängplatser 
för närsjukvård. Närsjukvårdsbegreppet ”gränsöverskridandet” 
uppfattades som ett nytt sätt att tänka och handla exempelvis 
utökat samarbete kring vårdtagaren och dess komplexa 
problembilder med stöd av ny kommunikationsteknologi. Genom 
utveckling av nya arbetssätt och samverkan skulle 
närsjukvårdsvisionen förverkligas och närsjukvården överskrida 
gränser mellan yrkesgrupper, organisationer och huvudmän 
(Blomqvist, 2007). Idén om närsjukvården som ”det nya” var dels 
sammankopplad med sjukhusen men också med en utvidgning av 
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befintlig sjukhusvård. Genom att låta primärvården flytta in på 
sjukhuset tolkades närsjukvården som skapande av en ny 
organisation och ett nytt vårdsystem där genom delaktighet, nya 
gränsöverskridande arbetssätt, nätverksarbete och användning av 
ny teknologi skulle nya arbetssätt kunna växa fram (Springett m. 
fl., 2006). 

 
Michaeli (2006) genomförde medarbetarintervjuer i samband med 
införande av närsjukvården lokalt i Hässleholm, Osby och 
Perstorp, det så kallade HOP-projektet.  Studien visade att fast 
projekten var mycket olika och hade olika strukturella villkor 
kunde de uppnå goda resultat genom den gemensamma 
utgångspunkten i ett samarbete utan gränser med 
patienten/brukaren i fokus och där man såg personens 
sjukdomsförlopp som en helhet. Arbetet med att konkret realisera 
förändringarna har också ställts inför utmaningarna. Under 
förändringsprocessen upplevde alla arbetsgrupper intresse- och 
kulturkrockar i relation till andra aktörer i projektens 
verksamhetsomgivning. Konflikt- punkterna kunde ge upphov till 
spänning mellan olika professioner och mellan central och lokal 
verksamhetsnivå.  

 
Lindell och Ek (2006) studerade samverkan mellan social- och 
omsorgsförvaltning och psykiatrisk klinik under uppbyggnad av 
klientnära psykiatrisk öppenvård. Syftet med samverkan över 
verksamhetsgränser var att bygga upp en verksamhet som kan 
bemöta behov av stöd till människor med svåra psykiska och 
sociala problem. Den kvalitativa utvärderingen visade att 
samverkanskonceptet med återkommande och kontinuerliga 
möten, samverkansgrupper, samlokaliseringen och det nära 
samarbetet kan ge goda implementeringsresultat. Brukarna har 
varit i hög grad nöjda och menade att de kunde påverka 
verksamheten och få det stödet som de upplevde att de behövde för 
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sin egen rehabilitering och välmående. Den samordnade vården, 
omsorgen och stödet från omgivningen i Bromölla har skapat 
förutsättningar som befrämjat den psykiska hälsan där den enskilde 
utan att känna för stora krav kunde använda sig av så lite 
mediciner som möjligt och ändå bygga upp en fungerande vardag. 
Studien visade också att det har stor betydelse för den berörda 
målgruppen att vården, omsorgen och sysselsättningen erbjuds 
nära hemmet. Flera av de berörda personerna klarar inte att åka 
kollektivt, har svårigheter med att bygga upp stödjande 
kontaktnätverk och är beroende av kontinuerliga relationer. 
Lindells och Eks studie tydliggjorde att framgångsrik utbyggnad av 
närsjukvårdsinsatser för människor med svåra psykiska och sociala 
problem bygger på samverkan där möjlighet ges till genomförandet 
av gemensamma utbildningsdagar för kommunens och Region 
Skånes personal. En annan viktig samverkansfaktor som 
exponerades var projektets bieffekt genom att den stärkte 
acceptansen för psykiska och sociala problem på hemmaplan. 
Verksamheten kunde på så viss både erbjuda behandling, förebygga 
återinsjuknande och undvika inläggning till slutenvården. 
Närsjukvårdsinsatser byggdes upp genom personalens engagemang 
för klient- gruppen, öppenhet för snabba ändringar i tidschemat, 
idogt arbete med bemötandefrågor och uppbyggande av tillit och 
förtroende. I den nära vården har personalen anpassat sin 
verksamhet efter enskilda individers behov och vid gemensamma 
samverkansmöten har hälsoförebyggande insatser planerats 
gemensamt över verksamhetsgränserna. 

 

4.3 Sammanfattning – närsjukvård lokalt i Skånsk 
Livskraft – vård och hälsa 
Tankar kring det målrelaterade programmet för vård och hälsa 
Skånsk Livskraft frambringades genom flera års arbete där 
utgångspunkten har varit att skapa innehåll i vården som på ett 
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tydligare sätt utgår från medborgarens och patientens behov och 
önskemål. Specialistvården, primärvården och den 
primärkommunala vård- och omsorgen utgör de tre viktiga 
områden idag som hälso- och sjukvården måste vila på för att 
kunna bemöta människors hälso- och vårdbehov. Alla dessa 
områden fyller olika funktioner, har säregna skyldigheter, 
sakkunskaper, resurser och avser komplettera varandra. 
Närsjukvården betraktas som basen i det nya systemets strukturer. 
De aktuella aktörerna i dagens närsjukvårdskoncept framgår i figur 
1. 
 
Patient och brukargrupper som kommer att beröras av systemets 
tjänster är de medborgare som har ofta återkommande och 
långvariga vårdinsatser samt sjukvårdsbehov som är vanligt 
förekommande i befolkningen och som kan behandlas lokalt. 
Regionfullmäktige (2003) antog en vårdlogistik där närsjukvården 
formulerades som basen för hälso- och sjukvård som skall ansvara 
för huvuddelen av människors vardagliga sjukvårdsbehov. 



 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1. Samverkan och kompetensöverföring mellan aktörer i befintliga 
vårdformer.  
 
Att bedriva förändringsarbete kring närsjukvårdsreformen är bland 
annat att ifrågasätta den gällande ordningen och föreställningar om 
hur det är att arbeta i en organisation och att pröva fram nya 
arbetssätt. Sammanfattningsvis kan den regionala och lokala 
utvecklingsprocessen i Skåne tolkas utifrån ett förändringsarbete 
där människor dels ser det nya närsjukvårdskonceptet genom att 
blicka bakåt men också genom sin vilja att förbättra det som redan 
finns och genom att sikta framåt och våga ge sig i kast med nya 
gränsöverskridande arbetssätt. Enligt den utredning som 
sammanställdes av Kommunförbundet (SKL, 2006) är närsjukvård 
framförallt ett funktionellt begrepp. Den idag existerande 
indelningen behöver kompletteras med ett system där 
nätverksbyggande uppmuntras och där resurserna kan kopplas ihop 
för att få till stånd en ny helhet.  Det genomgående i utveckling av 
närsjukvård är att det är landstingen som initierar utvecklingen och 
sedan bjuder in kommunerna till samarbete (ibid, s 25). 
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4.4 Professionella arbetsmodeller 
Kravet på ökade medicinska insatser och sjukvård nära hemmet gör 
att paramedicinsk rehabiliteringspersonal och sjuksköterskor får en 
utökad central roll i den kommunala hälso- och sjukvården samt i 
omsorgens organisation och arbete (Socialstyrelsen, 2003:1). Dessa 
personalgrupper har i allt större omfattning flyttat sitt 
verksamhetsområde från institutionell till primärvårds- och 
primärkommunalt arbetsfält. Ungefär 63 procent av socialtjänstens 
totala kostnader under 2005 avsåg vård och omsorg i särskilda 
boendeformer (SOS, 2006). I socialstyrelsens olika programskrifter 
som exempelvis HS 80, HS 90 (SOU, 1984; Spri, 1978) har under 
årens lopp primärvårdskonceptet utvecklats att omfatta all vård 
som kunde bedrivas utanför storsjukhusen. De huvudprinciper 
som lyfts fram är helhetssyn samt primärt ansvar för 
samhällsinriktade preventiva hälsoåtgärder, tillgänglighet och 
samverkan (SFS,1982).  

 
I en primärvårdskartläggning genomförd av kanadensiska 
forskarteam identifierades fyra mönster för folkhälso- och 
sjukvårdsarbete lokalt i kommunerna och i primärvården 
(Lamarche et al., 2003)5. Den typologin som har längsta 
traditioner är professional primary health-care modells, 
professionella primärvårdsmodeller. Grundformen för de tjänster 
som tillhandahålls inom förfarandet bygger på det arbetssätet som 
tillämpas av de professionella vårdgivarna. Inom 
primärvårdstypologin särskiljs två professionella modeller. Den ena 
modellen karaktäriseras av att den har sin grund i den direkta 
kontakten, exempelvis läkaren – patienten. Exempel på 
kontaktmodeller återfinns bland vårdgivare som tillämpar olika 
listningssystem till familjeläkare eller privata praktiker och 
vårdgivare. Det andra professionella förhållningssätet bygger på 

                                                 
5
 Rapporten och bilagor finns tillängliga på www.chsrf.ca 
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koordineringen av de åtgärder som genomförs. Koordineringen 
innebär att det är helhetsansvaret och att det är att arbeta i team 
som sätts i fokus.  

 
Blount (1998) föreslår en integrerad primärvårdsimplementering 
som bygger på ett vidsträckt kontinuum av professionell samverkan 
och samarbete kring olika hälso- och välfärdsprogram.  Den ena 
sidan av kontinuum innebär att olika professionella vårdgivare 
arbetar helt självständigt, oberoende och ofta också ovetande om 
varandras åtgärder. Den andra sidan av kontinuum innebär att 
vårdgivare utvecklar åtgärder tillsammans med varandra och med 
patienten för att sedan genomföra dessa i samverkan. Kontinuum 
uppfattas olika beroende om man är vårdtagare eller vårdgivare. 
För patienten innebär det en vidsträckning från åtgärder där man 
har flera olika behandlingsplaner med olika behandlingsgivare till 
en enda behandlingsplan där olika vårdgivare står samordnat för 
olika delar av samma åtgärdsplan. För de professionellas del 
innebär detta kontinuum av arbetssätt en vidsträckning från ett 
arbete som helt oberoende åtgärdsgivare till att arbeta som en aktiv 
medlem i ett samordnat hälsoteam. Mot det professionella 
angreppssättet ställs institutionsövergripande primärvårds- 
kommunala modeller – community primary health-care models. 
Dessa modeller kan återspegla ett integrerat arbetssätt – integrated 
community model. Vid tillämpningen av denna modell betonas 
samarbete samt integrationen mellan olika vårdresurser och lokala 
nätverk (Lamarche et al., 2003) 5.  

 
Det integrerade arbetssättet lokalt ställs mot den ”icke – 
integrerande” modellen vilket kännetecknas av bristande 
integration och resursutnyttjande. Anell (2005) har i sin analys av 
primärvården noterat att befintliga brister i samverkan mellan både 
primärvård och sjukhus samt mellan primärvård och kommunal 
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vård tyder på att den första linjens hälso- och sjukvård i praktiken 
har följt en icke-integrerad modell. 
 

4.5 Det goda samtalet 
Samtalandet är en av människors grundläggande handlingar. 
Samtala är något vi gör dagligen och en del forskare menar att vår 
tillvaro är dialogisk uppbyggd, där vi genom samtal med andra 
formas till sociala varelser. Ett grundläggande antagande i ett 
samtal är att det handlar om att förmedla något till andra. En del 
av samtalet kan vara avsiktig men ett budskap kan också följas av 
en känsla eller en avsikt som vi oplanerat eller planerat beslutat oss 
att förmedla. Det människor säger till varandra kan ha en 
varierande grad av abstraktionsnivå. Samtalspartners kan förmedla 
konkreta och specifika fenomen eller högt abstrakta och mer 
vidsträckta betydelser på olika företeelser. En del uttryck som vi 
använder kan också återge känslomässiga valörer och upplevas som 
positivt värdeladdade, mer negativa eller neutrala.  

 
Just det att vi språkligt förknippar orden med skilda företeelser 
eller att vi ger dem olika känslomässiga innebörder gör att samtalet 
kan få ett djup och väcka inlevelseförmågan men även bli 
mångtydig och svårtolkat vilket gör att missförstånd kan uppstå. 
Det är därför som vi kan ha skäl att tro att den berättelsen som 
återges i samtalet skall lyckas få människorna att tänka, inte bara 
rutinmässigt som att ge givna svar på givna frågor, utan mer 
insiktsfullt och reflekterande. 
 

4.6 Tekniker för det goda samtalet 
Norrby (1996) framhåller att samtalet eller samtalandet är en 
organiserad och strukturerad aktivitet, där det finns regler för 
turordning och värdering av samtalsbidraget. Samtalandet 
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innefattar även en viss dialogisk process och typ av diskurs, 
exempelvis offentlig – privat eller formell – informell, som 
deltagarna på ett mer eller mindre omedvetet sätt orienterar sig 
efter. Det finns samtalsregler och språkstrukturer i de vardagliga 
samtalen som vi följer utan att tänka. Vi vet till exempel när vi kan 
ta ordet eller lämna det till någon annan. Vi känner också oss fram 
när vi får tillstånd från andra samtalsdeltagare att berätta om något. 
Alla samtal har struktur som beskrivs dels i form av global struktur 
exempelvis olika samtalsfraser och dels en mikrostruktur som 
uppbackningar och stödsignaler (Norrby, 1996). För att underlätta 
kommunikationen och samtal samt öka förståelsen av varandras 
perspektiv kan de personer som samtalar använda sig utav en rad 
olika tekniker som exempelvis informationsutbyte, reflektivt 
lyssnande och den reflekterande dialogen.  
 
Informationsutbyte 
När informationsutbyte sker, kan själva informationen uppträda i 
många olika former. Den kan exempelvis vara tryckt, skriven, 
lagrad elektroniskt eller berättad. Det som sägs dvs. det som 
människor förmedlar varandra innehåller ett budskap. 
Informationsutbyte innebär att kommunikationspartners försöker 
utforska varandras ståndpunkter. Sedan har man möjlighet att 
resonera kring innehållet, dess relevans för de inblandade och 
utbyta information för att öka kunskap eller förståelse kring det 
aktuella kommunikations- och samtalsområdet. Det innebär att 
det försiggår nånting i samband med informationsutbytet vilket 
kan beskrivas som ett kunskapstillskott av någon form. På så sätt 
tillförs en processaspekt direkt i samband med den typen av 
kommunikation (Soafer & Gurman, 2003).  

 
I det kommunikativa informationsutbytet är kunskapsbegreppet 
inte definierat utan ligger inom ramar för faktorer relaterade till 
uppfattningen av informationen och utifrån det innehållet som 
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förmedlas. En ytterligare kunskapsaspekt rör sig om på vilket sätt 
den aktuella informationen kommer att användas i relation till 
användaren men även i relation till kunskapsutbyte mellan andra 
aktörer. Informationsutbyte som en process innebär att den 
personen som bär och förmedlar kunskapen blir viktig genom att 
han eller hon kommunicerar och förmedlar de personbundna 
kunskaperna och erfarenheterna (Toofany, 2006). Det bör dock 
uppmärksammas att det finns en skillnad mellan kunskap och 
information och att samma information kan ge olika kunskap 
beroende på sammanhang. 
 
Reflektivt lyssnande 
Komplicerade vårdsituationer och organisering av hälso- och 
sjukvårdinsatserna ställer krav på, förutom teknisk kunskap, en 
mer reflekterande problemformulering där kritiska utgångspunkter 
i en situation eller omställningsprocesser kan uppmärksammas. 
Professionella grupper ställs ofta inför situationer som kräver 
beredskap och förhållningssätt som bygger till stor del på att ur 
mångfald av alternativ välja de åtgärder som är mest lämpade och 
motiverade i ett visst sammanhang. Därför har olika aspekter av 
kliniskt reflekterande och reflektion i hälso- och sjukvårdsarbetet 
börjat få allt mer framträdande position. Detta främst i olika 
former av professionaliseringsprocesser men även för att bemöta 
behov relaterade till organisering, integritet och distans, respektive 
bemötande av de aktörer som är inblandade i olika hälso- och 
vårdförloppen (Paget, 2001).  

 
Att lyssna reflektivt är att återspegla det man har fått berätta i sin 
egen och den andres erfarenhetsvärld. Lyssnaren försäkrar sig om 
att han eller hon har uppfattat rätt vad berättaren menar med sin 
berättelse för att kunna reflektera över den beskrivna situationen. 
Ett reflektivt lyssnande innebär att sätta sig in en annans 
människas situation och vara beredd att släppa in andra tankar och 
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lyfta blicken mot nya perspektiv. Reflektion kan ses som en 
summering och förtydligande av det sagda, där både lyssnaren och 
berättaren bjuder in till fördjupning och bekräftelse på att man har 
förstått varandra och där berättelsen får möjlighet att fördjupas 
genom bådas perspektiv. Reflektionen över det som sägs eller har 
sagts handlar också om att positionera, relatera och förhålla sig till 
den nyvunna insikten. Bateson (1972) talar om multipla perspektiv 
och att just skillnader mellan olika perspektiv gör skillnad i de 
enskilda perspektiven. Det krävs ett gemensamt eftertänksamt 
åsiktsutbyte där de medverkande ifrågasätter och problematiserar 
varandras sätt att förstå och tolka det som kommuniceras. Det 
innebär att reflektivt lyssnande är starkt kopplat till sitt 
sammanhang och innehåll. I situationer där reflektionen är 
bortkopplat från sitt sammanhang är risken stor att den avsedda 
informationen aldrig bearbetas på ett sätt som formar den till en 
kontextuellt förankrad och användbar kunskap (Carlander & 
Carlander, 2004).  
 
Den reflekterande dialogen 
Benämningen ”dialog” kommer från grekiskan och betyder 
samtal6. Dialogens och samtalets gång brukar ha ett visst förlopp. 
För det mesta finns alltid ett öppningsskede innan dialogen 
kommer riktigt igång. I litteraturen uppmärksammas även 
dialogsamtalens huvudmoment och kulmen vilket senare brukar 
övergå i en avslutningsfas. Deltagarna i en dialog brukar också inta 
olika roller vilka byts och anpassas till situationen. Dessa kan vara 
att inta en roll som lyssnare och talare, opponent, supporter eller 
åskådare mm. 

 
Reflektion och dialog är oumbärliga komponenter i 
människovårdande yrken. Att lyssna reflektivt i olika 

                                                 
6
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Dialog 
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kommunikativa situationer är vanligt förekommande företeelse 
vilket också tar sig olika skepnader i hälso- och 
sjukvårdssammanhang. Mest vanliga är situationer förbundna med 
olika utrednings- och diagnosticeringsprocesser där exempelvis 
vårdpersonal måste lyssna in och i dialog med patienten reflektivt 
skapa en bild kring patientens upplevelser av ohälsa och relatera 
samt förankra den bilden till sin egen kunskap om fenomenet och 
symtomen. I samtal och dialog kan vårt frågande vara en 
upplysning och information tillbaka till vår samtalspartner. I dessa 
processers gång finns situationer där man stannar upp, 
sammanfattar det man har hört och tydliggör det för att skapa sig 
en bild av ”den andres” situation. Den nya bilden tjänar som en 
tolkning och grund för en egen teori om vad det är som ligger 
bakom den andres dilemman. Samtidigt genom frågandet förs 
samtalsdialogen vidare bort mot nya områden i deltagarnas 
berättelse och livssituation (Carlander & Carlander, 2004). Genom 
den reflekterande dialogen får kommunikationspartners hjälp att 
uppmärksamma och synliggöra det aktuella fenomenet eller vad 
som händer i den berörda situationen (Scholes & Freeman, 1994). 
Att reflektera med hjälp av dialog kan vara till hjälp för oss att 
relatera till omvärlden, transformera och betrakta en frågeställning 
utifrån andra perspektiv än våra egna. Genom att föra en 
reflekterande dialog öppnar vi för delaktighet, stävar efter att nå vår 
egen och ömsesidig förståelse och kommer till nya insikter (Gray, 
2006).  

 
Sammanfattningsvis innebär den reflekterande dialogen i yrkeslivet 
en gemensam bas för att integrera nya synsätt och kunskaper vilket 
kan skapa utvecklingsförutsättningar. Människor, genom att mötas 
och dela erfarenheter kring hälso- och sjukvårdssituationer, kan 
skapa utrymme för att överföra sina kompetenser och 
vidareutvecklas. Det är dock inte meningen att i reflekterande 
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dialoger att alla skall vara av samma åsikt. Det är kritisk diskussion 
och skillnaderna som främjar fortsatt förnyelse.  
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Kapitel 5 

 
 
Kristianstadsbladet, (2007) 
http://www.kristianstadsbladet.se/article/20070201/BROM
OLLA/101311239 
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5 Metod 
Olika problemområden kräver oftast olika metoder och teoretiska 
metodverktyg för att fördjupa kunskapen om den arena som 
undersöks. Den aktuella studien av en pågående utvecklingsprocess 
ställde krav på förståelsen av dynamiken i en förloppsutveckling 
och projektprocessens flera lager. Det innebär bland annat 
klargörande av vad som hade hänt, vilka aktörer var inbladade, hur 
de har tolkat och uppfattat händelsen mm. Forskarens roll och 
inblandning i den aktuella utforskningsprocessen svarade mot en 
rådgivande och uppföljande funktion vilket har inneburit 
processuppföljning och ett så kallad snöbollsurval av de datakällor 
som har uppstått allteftersom studien utvecklades.  

 
Undersökningen var begränsad till ett geografiskt 
upptagningsområde inringat till Nordöstra Skånes 
sjukvårdsdistrikt. Det exakta området baseras på en avgränsning 
innefattande Bromölla kommun. Urvalet innebar en viss 
begränsning då andra kommuner inom området inte inkluderades. 
Fördelarna med urvalet var att det skapade realistiska möjligheter 
att hantera projektet tidsmässigt och bättre förutsättningar för att 
återföra det utvunna resultatmaterialet till sitt sammanhang. 
Bromölla kommun har en omfattande underlag av skiftande hälso- 
och sjukvård och omsorgsinsatser varför det också bedömdes som 
vara en relativt stabil och bred utgångspunkt för att kunna samla 
det underlaget som åsyftas. Kommunen har 12 000 invånare. Det 
finns flera stora och framgångsrika företag, ett rikt föreningsliv och 
ett stort utbud av hälso- och sjukvård och socialtjänstservice. 

 

5.1. Aktionsforskning 
För att som forskare medverka till att utveckla praktiken och bidra 
till kunskapsutveckling är det viktigt att forskningsaktiviteterna är 
nära praktiken och stödjer så kallade fältanknutna projekt 
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(Svensson m fl., 2002). Begreppet aktionsforskning står för olika 
forskningstraditioner som ett alternativ till traditionell forskning 
och där en av inriktningar, participatory action research (PAR) 
innebär att de som berörs av forskningen eller dess följder skall i 
möjligaste mån få möjlighet att vara delaktiga i genomförandet av 
forskningsprocessen (Lundberg & Starrin, 2001). Aktionsforskning 
förutom att vara en deltagarorienterad ansats också är en metod i 
bemärkelsen att man kan urskilja några huvuddrag i det praktiska 
genomförandet. Dessa huvuddrag beskrivs som en kontinuerlig 
växling mellan handling, återföring och reflektion i genomförandet 
av utforskningsprocessen (Stringer & Genat, 2004). Ett annat 
viktigt huvuddrag för aktionsforskning är att den används som en 
metod för förändringsarbete i organisations- respektive 
praktikförbättring. Förbättringsprocesser brukar genomföras till 
följd av öppenhet mot olika intressenter, där förbättringar i små 
steg utvecklas genom en numera klassisk  Plan-Do-Study-Act- 
cyckeln också känd som Demning- cykeln (Nilsson, 1999).  

 
Aktionsforskning är handlingsinriktad forskning där man förkastar 
ett funktionalistiskt angreppssätt i letande efter en problemlösning. 
En funktionalistisk förhållning till organisationsutveckling 
förespråkar att ansvaret för kvalitet läggs ut på specialister och 
kvalitetsavdelningar (ibid). Det dominerande synsättet i 
utgångspunkter för användning av aktionsforskning som verktyg 
för ett förbättringsarbete är att metoden lyfter fram betydelsen av 
förbättringar, där större förändringar sker i små steg och där 
samtliga medarbetare involveras i det pågående förbättringsarbetet. 
Involveringen sker oftast genom pågående diskussioner, 
strukturerad faktainsamling och lägesanalys samt problemlösning 
enligt Demnings cykler. Genom det participativa 
deltagarorienterande paradigmet samt genom att identifiera och 
analysera systemet för att sedan konstruera och/eller omorganisera 
processerna vilka utgör systemet, betraktas aktionsforsknings- 
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processen som en kärnpunkt i utvecklingsstrategi. Genom 
etablering, traditionellt förankringsarbete och genom den fasta 
utgångspunkten i praktiken samt engagemanget i 
förändringsarbetet, kännetecknas aktionsforskning av skapande av 
en nära relation till deltagare involverade i projektet och mellan 
själva utforskningen och aktionen.  
 
En viktig utgångspunkt för denna studie har med närheten och 
delaktigheten att göra. Den institutionella ramen för 
studieområdet handlar om ett arbete som utförs i en given 
organisation - en offentlig förvaltning nämligen Nordöstra Skåne 
sjukvårdsnämnd (NSS).  

 
Hur forskarrollen formas beror ofta på det sammanhanget som 
forskningen bedrivs i, vilket perspektiv som används eller vilka 
vetenskapliga traditioner som används. Forskarens närhet i den 
aktuella utforskningsprocessen relateras till den 
aktionsforskningsmetodologiska ansatsen. Metoden betonar 
flexibilitet och ett närmande i relation till det studerade fenomenet 
och de involverade aktörerna framför en förplanerad studiedesign 
och användning av rutinbetonade forskningsstrategier. Styr- och 
arbetsgruppens närhet har uppstått genom dess medlemmars 
strävan att nå sina målgrupper, att komma i dialog med dem och 
att försöka förstå deras behov och ståndpunkter för att sedan 
kunna justera, anpassa och utveckla hälso- och 
sjukvårdsverksamheter efter dessa behov och önskemål. Det är 
också styrgruppen som har tagit initiativet till projektet och 
samverkan med forskarsamhället. Medborgarnas närhet 
framkommer genom deras upplevda erfarenheter av hälso- och 
sjukvård och sociala tjänster i det dagliga livet samt viljan att delta i 
projektet och dela med sig av dessa erfarenheter. 
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5.2 Etiska resonemang 
Under senare decennier har etikfrågorna aktualiserats inom de 
flesta samhälls-, och hälso- och sjukvårdsområden. Med etiken 
avses i grunden individens medvetna val av handlingar som 
påverkar andra aktörer (Eliasson, 1997). Etiska dilemman kan 
behandlas utifrån begreppets reflekterande innersida och som en 
yttre handlingsberedskap. Etik visar sig inte bara i våra handlingar, 
utan också i våra tankar kring det vi gör. Föreställningar om det 
goda och onda kan tillämpas på handlingar, effekter av handlingar 
och levnadssätt. En handling betraktas som rätt om den stämmer 
överens med de plikter och det regelverk som finns och om den gör 
nytta och inte skadar. Konsekvenstänkande i etisk förhållningssätt 
brukar kallas för ontologisk, det vill säga, varandets etik. I den 
ontologiska etiken görs antaganden om tillvarons komplexitet där i 
varje etisk dilemma utgår man från det unika i situationen och där 
man menar att lösningen måste utgå från just den särskilda 
rådande situationen (Carlander & Carlander, 2004).    
 
Förvaltningsetiska resonemang 
Då studien genomförs i anknytning till ett offentligt förvaltnings- 
verksamhetsfält är olika aspekter av förvaltningsetiken av intresse. 
Det offentligas roll har stor betydelse för samhället eftersom dess 
verksamhet påverkar samhällsmedlemmarna. En viktig doktrin i 
förvaltningsetiken som gäller offentliga organisationer består av de 
demokratiska värdena, exempelvis öppenhet, politiska fri- och 
rättigheter, rättssäkerhet osv. Dessa doktriner genom sin effekt på 
förvaltningens organisering utgör stort inflyttande och betydelse 
även för andra förvaltningsetiska värden.  

 
Egenskaper hos organisationen eller tjänstemannens ageranden kan 
relateras till hans funktion och befogenhet dvs. den till 
tjänsteutövning kopplade handlingsfriheten, handlingsförmågan 
och beaktanden (Lundqvist, 1991). Etiken för individer i offentliga 
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förvaltningar brukar därför kopplas till frågan om ansvar för olika 
organisatoriska åtgärder. I dessa resonemang förs fram dels den 
hierarkiska ståndpunkten som ställer ledarna ansvariga för 
organisationens handlingar, dels den kollektiva ståndpunkten dvs. 
samtliga involverade aktörers och individ ståndpunkt vilket utgår 
från det personliga ansvaret. Mellan dessa ståndpunkter kan olika 
slags spänningar uppstå. Lundqvist (1991) i sin analys av 
förvaltningsetik menar att det finns i offentliga förvaltningar en 
dominans av passiv etik som förbjuder vissa processer och viss 
åtgärdssubstans. Det kan gälla oftast förbud mot vissa beteenden 
exempelvis inte ljuga, inte ta emot mutor osv. Den förekommande 
betoningen på processfrågor i vardagliga sammanhang skapar en 
målförskjutning som tenderar att omvandla den etiska substansen 
till processfrågor. Det kan ge sitt uttryck i exempelvis hänvisning 
till lagens krav - ”vi har våra regler som vi måste följa”. 
Processbetoning gör att den enskilde medarbetaren sliper ta 
ställning i frågor som har med hans/hennes egna värden och 
värderingar att göra vilket brukar kallas för deliberation av 
ansvarsfull etisk prövning (ibid s 16, 103).  

 
Det berörda sjukvårdsdistriktet har utarbetat visionsdokument där 
det anges flera etiska värden att hålla sig till i det fortlöpande 
arbetet. Viktiga nyckelbegrepp som lyfts fram är att verksamheten 
skall bygga på ”respekt för den enskildes rätt, värde och värdighet” 
(NSS, 2003).   
 
Forskningsetiska resonemang 
Förutom förvaltningsetiska aspekter understryks vikten av att föra 
etiska resonemang i all forskningsverksamhet där människor och 
olika sociala kontexter är inblandade (Eliasson, 1997). Den 
forskningsetiska debatten uppmärksammas som en effekt av 
bredare sociala och kulturella strömningar som bland annat riktar 
intresset på individen och dennes autonomi. Alver och Öyen 
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(1998) betonar vikten av etiska resonemang som följer en 
ansvarstagande och större medvetenhet i samband med avvägning 
av forskningsuppgiftens betydelse, risker och eventuella skador som 
forskningen kan medföra för berörda grupper och gemenskaper. 

 
I litteraturen uppmärksammas två olika forskningsideal: dels de 
som talar för forskarens distans och neutralt förhållningssätt i 
iakttagande och dels de som talar för närhet och inlevelse. Eliasson 
(1997) för fram argument att i forskningsarbete är det ofta viktigt 
att anlägga flera olika perspektiv för att kunna uppnå både inifrån- 
och utanförperspektiv i ambitionen att skaffa sig uppfattning om 
hur den verkligheten som studeras ser ut. Vid ambitionen att 
tillämpa fokus på enbart klienten eller ensidigt fokusera på 
verksamheten finns risker att perspektivet snävas in. En annan 
viktig aspekt som lyfts fram är att kunskapssökande om olika 
processer inkluderar även vilka forskaren väljer att lyssna till och 
kvaliteten i relationen till inblandade parter, så som exempelvis 
solidaritet, respekt och förmyndarskap (ibid). 
Forskningsaktiviteterna nära praktiken innebär att forskaren inte är 
en tillbakadragen elit med viss immunitet i förhållande till det 
omgivande samhället utan forskningen är en mer integrerad del av 
vardagen i förhållande till det sammanhanget som studeras. Då 
närheten till forskningsobjektet ökar och där alla inblandade är 
också rollinnehavare av medforskande aktörskap förändras de mer 
formella betingelserna och kraven. Forskarna kan möta större 
skepsis då de inte längre har monopol över kunskapen och de 
medforskande kan själva avgöra forskningens nyttovärde. Det 
kontextuella sammanhanget och skiftande mångfacetterade 
situationer gör att forskningshorisonten ständigt vidgas och det 
kan bli svårare att överblicka vad den egna forskningen kan få för 
konsekvenser inom andra sammanhang.  
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Etiska ställningstaganden 
Den aktuella studien kan betecknas som en utforskning och 
utvecklingsarbete, där forskaren samarbetar med berörda praktikers 
egna problem som utgångspunkt för forskningen (Eliasson, 1997) 
och har inte granskats av etisk prövningsnämnd, men etiska 
ställningstaganden har gjorts.  
 
Under utforskningsprocessens gång, fördes en ständig dialog 
mellan praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap, 
utvecklingsprocesser dokumenterades och insamlad och bearbetad 
kunskap återfördes till de av forskningen direkt berörda praktiker 
och brukare. Etiska ställningstaganden handlar alltid om 
valsituationer och förhållningssätt till dessa. I det här projektet har 
man utgått från konsekvensetisk bedömning för att inte skada och 
från forskningens nyttovärde för den enskilde och medborgarna 
generellt. Vidare ställningstagande gällde den enskildes rätt till 
autonomi, integritet, konfidentialitet och frivillighet i deltagandet. 
Genom att utgångspunkten i aktionsforskning är deltagarnas egna 
problem och att utvecklas i en fortgående dialog, var avsikten med 
studien att de berörda själva skulle få ut någonting av forskningen 
exempelvis förbättrad hälsovård. Stort värde sattes på forskningens 
nyttoaspekt för den enskilde medborgaren.  

 
Genomförandet av forskningsprocessen medförde heller inga 
ingrepp eller försök utan betraktas inom villkoren för en rationell 
korrespondens med sociala verkligheter (Odbratt, 2001). Den 
vetenskapliga praktiken relaterad till olika sociala verkligheter 
rymmes inte inom ramarna för traditionella principer och formler 
med krav på givna, absoluta och logiska referenser till verkligheten. 
Den socialt förankrade forskningspraktiken söker referenser för 
mänsklig åskådning och mänsklig förnuft i inriktningen mot det 
komplexa, instabila och icke-linjära i den sociala värden. I dessa 
sammanhang ställs krav på att forskningspraktiken utvecklar 
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mottagligheten och lyhördheten för framträdande av de specifika 
och enskilda dragen i den studerade specifika situationen. Kravet 
på att respektera intressenters rätt till autonomi och att göra det 
möjligt för individen att själv ta ställning till deltagandet i studien 
har fått stor betydelse i det här projektet och man var noga att 
undvika manipulativ information. I verksamhetstermer innebär det 
att styrgruppen gick ut med ett missivbrev till berörda hälso- och 
sjukvårds och primärkommunala verksamheter samt annonsering i 
dagspressen, offentliga lokaler och regionens webbsida. Missivet 
innehöll kort information om projektet och ramar för deltagandet 
(Bilaga 2: Missiv). Alla deltagare hade anmält sig frivilligt genom 
växel eller via Internet och det fanns möjlighet att ställa frågor för 
att få ytterligare information om så önskades. Alla personer har 
informerats om frivillighet och rätten att avbryta sitt deltagande 
utan att behöva ange skäl för detta. Utifrån förvaltningsetiska 
resonemang underströks vikten av demokratiska principer och 
rättviseaspekter, där tjänstekvalitén utvecklas på ett sådant sätt att 
en patient/brukare skall kunna ställa krav på en likvärdig 
närsjukvård oberoende på var den söks i Region Skåne (Skoog, 
2006).  

 
Medlemmar i styr-och arbetsgruppen tillfrågades om att delta i en 
personlig dialogintervju, som byggde på frivillighet. Alla som 
deltog i intervjun hade fått läsa den färdigskrivna intervjufilen och 
kommplettera med ytterligare kommentarer samt ge synpunkter. 
Materialet kodades och avidentifierades så att den enskilde 
informanten garanterades anonymitet. Den i projektet fortlöpande 
sammanställda kunskapen återfördes kontinuerligt både genom 
Region Skånes hemsida, posters, nyhetsbrev och 
forskningsrapporter (Bilaga 3. Exempel på återföring). 
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Kapitel 6 
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6. Genomförande 
Eftersom projektet är förankrat i aktionsforskningstraditionen, som 
kännetecknas av en hög grad av samspel mellan utforskning och 
handling, var det meningen att de erhållna resultaten skulle kunna 
användas direkt som beslutsunderlag i verksamhetsutveckling.  För 
att steg för steg systematiskt klarlägga utfallet för mera rationella 
beslut och insatser, illustreras här genomförandet av projektet, 
vilket utfördes i ett antal cykliska moment (fig. 2).   
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Figur 2. Olika moment i projektets genomförande  
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Dessa moment omfattade beslutsfasen, genomförande av Dialog 
Forum, analysprocessen, arbete med återkoppling samt beredning 
av nya beslut för hur den fortsatta utvecklingen kan fortskrida.  

 
Projektet bygger på ett tidigare påbörjat utvecklingsarbete med 
närsjukvårdsutveckling i kommunen (Bilaga 1; Dychawy-Rosner, 
2007; Lindell & Ek, 2006). Det aktuella projektet fick 
arbetsnamnet ”Närsjukvård i full skala fas 2”. I styr- och 
arbetsgruppen har ingått representanter fån NSS, 
primärkommunal hälso- och sjukvård i kommunerna nordost, 
hälso- och sjukvård Bromölla kommun, kommunens äldre- och 
handikappomsorg, vårdcentralen Hälsoringen AB samt Högskolan 
Kristianstad, Forskningsplattformen för närsjukvården (Bilaga 4. 
Styr- och arbetsgrupp).   

 
Eftersom olika former av forum för dialoger börjar vinna mark i 
sammanhang där man önskar medborgarinflytande och delaktighet 
(Pratt, Gordon & Plamping, 2000) och då det också fanns viss 
erfarenhet i gruppen från detta arbetssätt har man beslutat sig för 
att jobba med ett Dialog Forum som metod för 
medborgarinflyttande och påverkan över förbättringsprocesser i 
närsjukvården. Forumet skulle struktureras som ett kunskapskaffe 
för att uppnå ändamålsenlig påverkansmöjlighet och 
datagenerering. I beslutsprocessen betonades starkt vikten att 
inhämta medborgarnas synpunkter och att de medborgare som 
ställer upp med sin medverkan måste ha en reell möjlighet till att 
framföra sina synpunkter. 

 
Inför Dialog Forum, med projektets syfte som grund, utvecklade 
styr- och arbetsgruppen en frågeguide vilket efter ett par 
diskussionsmöten och analyser avgränsades till tre öppna 
kärnfrågor som skulle tjäna som utgångspunkt för forumet och 
som deltagarna skulle starta sina diskussioner med: 
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• Vad betyder hälso- och sjukvård ”nära” för dig och din familj? 
 
• Vad är det som fungerar bra och inom vilka områden? 
 
• Hur skall vi vidareutveckla den ”nära” sjukvården? 
 
På det sättet försökte man uppnå en öppen men ändå konsekvent 
struktur i utforskningsförfarande. 
 

6.1 Medverkande 
Urvalsprocessen av deltagarna skedde slumpmässigt genom 
inbjudningsannonsering i dagstidningar, Regions Skåne 
internetsida och inbjudningsblanketter distribuerade till offentliga 
verksamheter som biblioteket, vårdcentral, skolor mm. (Bilaga 5. 
Inbjudan). Dialog Forum var öppet för alla medborgare vilka ville 
vara med och/eller har visat intresse för utveckling av hälso- och 
sjukvård på lokalplanet i Bromölla kommun.  
 
Alla åldersgrupper var representerade. Både ungdomar, medelålders 
och äldre människor var med för att påverka 
närsjukvårdsutvecklingen. Det fanns de medborgare som bodde i 
Bromölla eller i närliggande samhällen och de som inte bodde i 
Bromölla men arbetade där. Det fanns människor vilka arbetade 
inom offentliga verksamheter och de som representerade privata 
företag. Deltagarna som var verksamma inom hälso- och sjukvård 
arbetade inom primärvården eller primärkommunalt hälso- och 
sjukvård samt hemtjänsten. Förvaltningsrepresentanter från såväl 
sjukvårdförvaltningen som kommunförvaltningen var också 
representerade under den dagen.   
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Tabell 1.  Beskrivning av deltagarna (n=118) så som de definierade sig själva.  
 
Beskrivningskategori Antal 

personer*  
 % 
 

 
Medborgare i Bromölla 
kommun 
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55.0 

Yrkesverksamma i 
Bromölla  

28 23.7 

Yrkesverksamma inom 
hälso-, sjukvård och 
omsorg  

15 12.7 

Förtroendevalda 6  5.0 
Ungdomsrådet/förening 6  5.0 
Pensionärsföreningen 15 12.7 
Företagare i Bromölla 6  5.0 
Högskolan Kristianstad  2  1.6 

 
Not: *En person kunde tillhöra flera beskrivningskategorier 
 
Den slutgiltiga populationen av medverkade i forumet bestod av 
118 personer. Alla åldersgrupper var representerade. Både 
ungdomar, medelålders och äldre människor var med för att 
påverka närsjukvårdsutvecklingen. Det fanns de medborgare som 
bodde i Bromölla eller i närliggande samhällen och de som inte 
bodde i Bromölla men arbetade där. Det fanns människor vilka 
arbetade inom offentliga verksamheter och de som representerade 
privata företag. Deltagarna som var verksamma inom hälso- och 
sjukvård arbetade inom primärvården eller primärkommunalt 
hälso- och sjukvård samt hemtjänsten. Förvaltningsrepresentanter 
från såväl sjukvårdförvaltningen som kommunförvaltningen var 
också representerade under den dagen.   
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6.2 Öppet dialogforum 
Att arbeta med dialog innebär aktioner under en pågående process 
där de medverkande har en mycket aktiv roll. Beroende på 
gruppens storlek är det också viktigt att processen får en så öppen 
form som möjligt vilket ställer krav på både planering och struktur.  

 
Dialog Forumet genomfördes som en dags diskussions- och 
kunskapskafé. Viktiga perspektiv i samband med uppläggning av 
dagen var strävan att uppnå öppenhet och tillit mellan deltagarna 
samt mod att våga uttala den egna sanningen7. Dessutom var det i 
ett sådant sammanhang ytterst viktigt att skapa ett öppet klimat så 
att deltagarna kunde känna att de kan vara uppriktigt öppna. 
Forumet leddes av en dialogledare med stor erfarenhet och expertis 
för tillvägagångssättet och arbete med att föra dialoger inom stora 
grupper8. I samband med dagens öppnande uppmuntrades de 
deltagande av ledaren till ett aktivt lyssnande, öppen 
förhållningssätt, till att visa förståelse för varandras synpunkter, 
förmåga att lyssna samt att våga stötta och visa uppskattande 
förhållningssätt till dialogpartners. Dialog Forumet har lagts upp i 
en seminarieform där diskussionerna kretsade kring ett fokuserat 
område ”Hälso- och sjukvården i Bromölla” och där kärnfrågorna 
utgjorde strukturen för dialogprocessen. Mötesplatsen ägde rum i 
folkets hus i Bromölla och dialogerna organiserades i form av ett 
kunskapskafé där 6-8 personer har samlats vid varje bord. Två 
forskare deltog i dagen som deltagande observatörer för att få en 
helhetsbild, uppmärksamma aktiviteter, konkreta händelser, 
samtala med deltagarna samt för att kunna förtydliga uppkomna 
aspekter och föra anteckningar.  

 

                                                 
7 Arbetsgruppen: Minnes anteckningar från arbetsmöten under beslutsfasen.  
8
 Se exempelvis compendium LearningLearning 2006 
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Dialogerna strukturerades upp i en cirkulär process där 
datagenerering och materialinsamlingen återkommande 
ambulerade fokus mellan individens egen och gruppens 
uppfattningar och perspektiv. Den fasta strukturen innehöll 
följande moment: 
 
• Diskussion i smågrupper – för respektive frågeställning 
 
• Sammanställning i gruppen av vad som skall föras fram 

till storgruppen 
 
• Storgruppsdiskussion och spegling av gruppernas 

produktion 
 
• Sammanställning av en gemensam dialogforumets 

produkt 
 
• Påverkansforum – moment innehållande debatt och 

möjlighet att föra fram individuella synpunkter  
 
• Individuell viktning och bedömning av framtagna 

resultat 
 
• Sammanställning av Dialog Forumets totala resultat 
 
• Utcheckning – avslutande runtgång med spegling av 

dagens dialog och dess innehåll 
 

6.3 Dialogintervjuer 
För att fördjupa diskussionerna kring projektprocessen och 
uppkomna förslag på förbättringar, tillfrågades medlemmar i styr- 
och arbetsgruppen om de ville delta i individuella intervjuer. 
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Intervjuerna genomfördes i form av en dialog där samtalet öppnar 
för en förändring och hänför till en konstruktiv kunskapssyn. Valet 
av metoden baserades på intresset av att få fram respondenternas 
egna bilder av problemområdet men också att utifrån 
samtalsperspektivet och dialogen tillsammans - informant och 
forskare - kunna åstadkomma bilder som kastar nytt ljus på 
utvunnen kunskap (Kvale, 1997). Alla var positiva och 
intervjuerna genomfördes i en kvalitativ semistrukturerad 
dialogform. De flesta valde att genomföra intervjudialogen i 
anslutning till arbetsplatsen och sina arbetsrum medan andra valde 
Högskolan eller andra platser som de ansåg lämpliga. Innehållet i 
intervjudialogen handlade om personernas reflektioner kring 
temaområden som behandlade resultaten, projektets aktiviteter och 
aktioner samt projektprocessen.  

 
Under intervjuerna har respondenterna kunnat fritt tala om 
innehållsområdena och tid gavs till både tystand och eftertanke och 
därmed även utrymme till att sätta ord på sina egna tankar och 
känslor (Kvale, 1997) vilket gjorde att intervjutiden skiftade mellan 
ca 1,5 till 3,5 timmar.  Stor vikt har lagts på att ställa följdfrågor 
för att få en djupare information om den subjektiva upplevelsen 
kring de uppställda teman och för att kunna fånga mer detaljerad 
information kring det som ansågs relevant för 
undersökningsområdet. Intervjupersonerna har getts tillfälle att 
korrigera eller bekräfta det utskrivna intervjuprotokollet i syfte att 
undvika missförstånd eller feltolkningar.  
 

6.4 Statistiskt underlag 
Övrigt material som användes i projektet i relation till analys och 
beslutsberedningsmomentet innehöll sammanställningar av 
verksamhets- statistisk över Regions Skåne sjukvårdsdistrikt 
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(Gustavsson, 2007). Materialet bygger på uppföljning av 
vårdkonsumtion och patientflöden i NSS verksamhetsområden.  
 

6.5 Analys 
När människan skall värdera de bilder hon möter, speglas dessa 
och prövas gentemot två perceptuella angreppssätt. Den ena 
handlar om spegling mot hennes konkreta yttre värld, så kallad 
externaliserad insikt, vilket påverkas av vissa specifika situationer. 
Det andra sättet att se sin verklighet bygger på den privata 
värderingsnormen som motsvaras av den internaliserade 
grundsynen och föreställningen om normer och kvaliteter hos oss 
själva och omvärlden. Ibland används horisontbegreppet vid 
beskrivning av människans erfarenhetsvärld. Horisontbegreppet 
introducerades av Husserl (1997) som menar att det finns både 
inre och yttre horisonter. Inre horisonter består av erfarenheter där 
varje upplevelse av möjliga egenskaper kan ha ett spelrum av 
möjligheter som inte är direkt erfarna. Den yttre horisonten utgörs 
av erfarenhetens spatiala och temporala villkor vilket därmed 
skapar en ram.  

 
Inom bland annat socialvetenskapen, förklaras människors olika 
syn på verkligheten i form av diskurser dvs. ett slags reglerad 
samtalsordning, framställningsprocedurer och logiker som 
bestämmer vad och hur inom sammanhangets ramar nånting kan 
betraktas med kulturell och social acceptans. Diskursen berör 
fenomenet och formas på olika nivåer och perspektiv. Utveckling 
av närsjukvården borde exempelvis genomtränga diskurser på både 
politisk, verksamhetsmässig och kundrelaterad nivå. Studiens 
kvalitativa analys bygger på en innehållsanalys av det stoftet som 
skall utforskas. Tolkning av det kvalitativa materialet genomfördes 
med avsikt att ta fram och belysa materialets förekommande 
olikhet, mångfald, alternativa förklaringar och variation. Som stöd 
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i tolkningsprocessen användes ansatsen från analytisk induktion 
(Carlsson, 1991). Ansatsen står för teorigenerering på empirisk 
grund. Med empirisk grund menas här ett konkret och autentiskt 
diskursmaterial. Analytisk induktion användes här som en generell 
analysmetod inkluderande datainsamling, där genom kodning av 
det empiriska materialet görs försök att identifiera nya element 
kring problemområdet. Det kvalitativa datamaterialet innehöll 
underlag från ett Öppen Dialog Forum, dialogintervjuer samt 
dokumenterad material från fälltsanteckningar, 
minnesanteckningar från arbetsgrupper och styrdokument.  

 
Diskursanalys grundas i en komplex samling av teoribildningar, 
vars gemensamma utgångspunkt är att kunskapen konstrueras i 
människors språk i pågående samtal. Analysprocessen av utsagor 
inriktades på funktionell diskursanalys. Det innebär att 
analysenheterna bestod av faktiska yttranden från verkliga 
situationer där samspråk mellan människor uppträder i visst givet 
sammanhang och där tonvikten läggs på deltagarnas egen 
produktion och tolkningar. Förklaringsförsök bygger på att: 
 
• Dialogerna och samtalen är strukturerade till formen och 

frågeställningen men öppna för fri ämnesutveckling och 
ämnesutbyte. 

 
• Alla bidrag till dialogen och samtalen betraktas som såväl 

kontextberoende som kontextförnyande. 
 
• Alla detaljer i yttranden är av potentiellt värde och inget 

således kan avfärdas som irrelevant eller felaktigt. 
 
En inledande dataanalys påbörjades omedelbart under det Öppna 
Dialog Forumet och de pågående kafédialoger kring runda bord. 
Deltagarna har tagit fram sina synpunkter, diskuterat dessa med 
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varandra i blandade små grupper samt genom återföring till 
storgrupp i reflektiv dialog fört fram både individuella och 
gruppens gemensamma utsagor, påståenden och slutsatser.  

 
Nästa fas av analysen bestod av en öppen kategorisering och 
narrativ strukturering av innehållet kring varje enskilt tema. 
Kategorisering innebar att alla deltagare fick gruppera påståenden 
till områden som de ansåg passade ihop. Dessa kategorier var djupt 
förankrade i de framkomna utsagor och de ursprungliga uttryck 
som uttalades av deltagarna direkt eller konstruerades under den 
pågående dialogen utifrån primära uttryck och begrepp.  Vidare 
bearbetning och analys bestod av en viktning där de medverkande 
själva var och en skulle individuellt utifrån sin egen synvinkel ange 
och rangordna betydelsen av de uppkomna utsagorna. Därefter 
genomfördes en uppsamling av all utvunnen material från både 
dialogforumet och olika arbetsgrupper samt intervjudialoger. 
Tolkningar och speglingar i arbetsgrupperna och styrdokument 
tillförde verksamhetsperspektiv vilket tjänade som ett kumulativt 
material. Den syntetiserande analysen hade en manifest ansats där 
explicita och tydliga mönster har genererats genom följande frågor:  
 
• Vad säger deltagarna om utforskningsområdet? Hur kan 

deras uppfattningar beskrivas?  
 
• Vilka kategorier kan användas för att beskriva 

helhetsinnehållet i utsagor?  
 
• Vilka slutsatser kan genereras med vägledning av svaren?  
 
Varje kategori och dess dimension tolkades utifrån ett antal 
egenskaper i vilka ingick det enskilda uttalandet, den individuella 
och kollektiva innebörden för att sen slutligen syntetisera 
materialet utifrån en mer övergripande helhetsperspektiv och 
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begreppsapparat. Deltagarna i Dialog Forum genom omröstning 
viktade fram de teman som man ansåg viktiga för 
närsjukvårdsutveckling. Det innebär att utöver den induktivt 
inriktade arbetsordningen har i analysarbetet utnyttjats även 
frekvensbeskrivningar och viktning av vilka förhållanden ansågs 
vara av störst betydelse för deltagarna. Verksamhetens statistiska 
underlag analyserades utifrån deskriptiv statistik av 
frekvensfördelningar. 

 

6.6 Tillförlitlighet 
Enligt en traditionell logik brukar kunskapen och fakta uttryckas i 
form av påståenden eller utsagor om sakförhållanden i tillvaron. I 
denna studie behandlas utsagor vars sanningsenlighet bygger på 
människors upplevelser, erfarenheter och uppfattningar. 
Tillförlitligheten i dessa utsagor kan avgöras genom förankringen i 
sammanhanget och beröringspunkter med andra utsagor vilket 
innebär att angreppssätet bygger på en kvalitativ analytisk logik 
och ansats.   

 
Validitetsdimensionen, det vill säga att studien behandlar på ett 
tillförlitigt sätt de fenomenen som har avsetts, betraktas utifrån dels 
en inre validitet och extern validitet. Den inre validiteten beskrivs i 
termer av den utsträckning med vilket resultatet som nås 
återspeglar och överensstämmer med den verklighet som råder.  
Den externa dimensionen är kopplat till dess stabilitet och 
konsistens. Tillförlitligheten i de framväxande resultaten anses vara 
stärkt tack vare den strikta strukturen i dialoger samt att alla 
deltagare följde samma skapande förlopp. Under den pågående 
dialogprocessen kunde alla uttalanden synliggöras och kontrolleras 
av de inblandade deltagarna. Det gjorde att alla var delaktiga och 
kunde påverka det framväxande resultatet. Det fanns också 
möjligheter att själv ändra, diskutera fram och skapa konsensus 
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eller driva egna förslag och påverka de framtagna områdena. Hela 
materialet klistrades upp på vägarna på blädderblock vilket gjorde 
det tillgängligt för alla. I intervjusituationen var det 
intervjudialogens temaområden som utgjorde den strukturella 
ramen för innehållet. 

 
Efter Dialog Forumet har medlemmar i styr- och arbetsgruppen 
jobbat med materialsammanställning i mindre arbetsutskott, vilket 
återfördes till alla forumets deltagare och ställdes ut i offentliga 
forum som bibliotek och Internet. Den snabba återkopplingen och 
möjligheter till kontakt gav utrymme för både inflyttande och 
möjligheter att påverka beslut förbundna med 
utforskningsområdet. Två forskare deltog kontinuerligt i 
utforskningsprocessens alla moment vilket skapade fördel med 
möjlighet att jämföra och kunna diskutera allt material och 
tolkningar såväl sinsemellan som i styrarbetsgruppen. 
Återkopplingar till de inblandade parter förde med sig möjligheten 
till ändringar och att missuppfattningar kunde undvikas och var 
och ens ”sanningar” och den subjektiva verkligheten kunde föras 
fram. Följaktligen, konstruktionsvaliditet utgår här från 
koherensteorin där man bedömer resonemangets logik och 
begriplighet utifrån dess överensstämmelse med ett system av andra 
satser och resonemang (Carlsson, 1991). Resultatets stabilitet 
förstärktes genom användning av flera olika källor i 
datainsamlingen.  

 
I aktionsforskningssammanhang är det brukligt att relatera 
sanningsbegreppet till pragmatismen, där resultatens betydelse 
valideras i en konkret situation genom intersubjektivitet, där gjorda 
tolkningar återförs och accepteras av de medverkande. Det innebär 
att materialet framställs genom en rekontextualisering, där 
deltagarna själva skapar en tolkning utifrån sin diskurs och roll, 
vilket lyfts ut från det omedelbara sammanhanget och analyseras 
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för att sedan återföras igen till den ursprungliga kontexten. 
Processen innebär att nya innebörder och diskurser kan skapas. 
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Kapitel 7 
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7 Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i form av tre teman. Dessa 
teman beskrivs som: underlag från medborgarna det vill säga 
medborgarperspektiv, dialogintervjuer och verksamhetsstatistisk. 
 

7.1 Medborgarperspektiv 
Medborgarna i Bromölla uttryckte generellt både positiva 
synpunkter på hälso- och sjukvård och socialtjänst nära och åsikter 
kring vilka områden skulle kunna behöva förbättras.  

 
Gemensamt för alla gällde att de var mycket nöjda med den 
verksamheten och servicen som man hade lokalt. Särskilt positiva 
erfarenheter belystes utifrån det som man ansåg vara en fungerande 
psykiatrisk verksamhet i kommunen. Man var också mycket nöjd 
med bemötandet och servicen som deltagarna upplevde som 
mycket bra både inom hälso- och sjukvården och hemtjänsten. En 
annan aspekt som uttrycktes som viktig var upplevelse av öppenhet 
inom de offentliga servicegivare där flera av deltagare uttalade att 
de kände sig stolta över bygden och det lokala utvecklingsarbetet 
och den mångfald av utvecklingsprojekt som man trodde att 
Bromölla var föregångare inom. Man var mycket nöjd med en 
klagomåls-låda på biblioteket där ”… man får svar och förklaring 
från den ansvariga på direkten!” 9. Som ett av flera positiva exempel 
lyftes fram projektet ”Hälsointervjuer som ett förbättrande 
hälsoarbete”. Andra områden som uppskattades var hemtjänsten 
med dess vänliga personal och positiv anda trots som man 
uttryckte det ”stor arbetsbörda och brukare som är äldre och äldre 
…” 10. I diskussionerna betonades tillfredställelse med KVH – 
kvalificerad vård i hemmet, närsjukvårdsavdelningen NAVET på 

                                                 
9 Data ant. 2007 01 31  
10 Data ant. 2007 01 31  
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sjukhuset och rehabiliteringsplatser inom kommunen, vilket 
besparar körningar och underlättar hemövergången.  

 
Utifrån framtagna förbättringsteman identifierades tio områden 
som medborgarna ansåg var viktigt att ta hänsyn till i 
förbättringsarbetet av hälso- och sjukvården nära. I tabell 2 
presenteras svarsfrekvensen på viktningsomröstning av de olika 
områdena som togs fram. Av de tio områden var det tre stora 
förhållanden som lyftes fram som särskilt viktiga: tillgänglighet, 
förebyggande hälsovård och samverkan. Medborgarforumet belyste 
en rad olika aspekter av tillgänglighet till hälso- och sjukvård och 
kommunaltbaserade tjänster. Tillgängligheten beskrevs utifrån 
olika perspektiv, där både de personliga relationerna, 
direktkontakterna och möjligheterna att få fram informationen om 
sjukvårdens tjänster omnämndes. Även utformningen av 
informationen på webben och frågor kring tillgänglig information 
och tillgång till rådgivning kring vården ansågs som viktig. En av 
deltagarna utryckte sitt perspektiv så som : ”… det massmediala 
samhället gör att det är en djungel av information och synpunkter 
på hälsa och sjukvård … de som jag träffar … kan hantera mina 
problem …”11. Gemensamt för alla framförda uppfattningar var att 
de uttryckta synpunkterna kring tillgänglighet innebar att på en 
mer övergripande nivå var man mycket nöjd med både miljön, 
bemötandet och effektiviteten av insatserna när man väl kom in i 
hälso- och sjukvård och socialtjänstens system. Det var själva 
upplevelsen av ”ingången” som deltagarna på olika sätt uppfattade 
som besvärlig. Brukare beskrev själva hindren i samband med 
tillgängligheten i form av olika erfarenhetsberättelser. En 
professionell kommentar återger situationen enligt följande utsaga 
” …. bemanningen är samma som för 15 år sen men sökbilden har 

                                                 
11 Data ant. 2007 01 31  



 79 

ändrats och utredningsbehoven har ändrats och blivit mer 
komplicerade …” 12.  

 
På individnivån betonades vikten av relationen som knyter an till 
personliga kontakter och kontinuitet. En av deltagarna uttryckte 
det enligt följande: ”… tryggheten i mina kontakter är viktig – att 
jag får vad jag behöver och inte för många antal personer i 
vårdkedjan på sjukhuset och hemmet” 13. En annan deltagare lyfte 
fram betydelser av djupare relationer i vården genom att berätta en 
historia kring sina läkarundersökningar och svår tid med väntan på 
provsvaren ”… då ringer jag efter för att kolla … och få svaret … 
inte så bra, vi kommer att kalla dig …” 14. Flera av deltagare lyfte 
fram betydelsen av tekniken men att den inte skulle användas på 
bekostnad av den personliga kontakten och relationen. I vidare 
sammanhang lyftes fram betydelsen av resurser som behövs och 
samspelet mellan olika vårdgivare för att få tillgång till rätt hjälp. 
Under forumets direkta dialoger och samtal kunde medborgarna ta 
upp frågor som exempelvis rörde telefonframkomligheten och få 
direkta förklaringar från verksamhetsansvariga på problemet. 
Förklaringsaspekter kunde gälla till exempel svårigheter förbundna 
med teknikaliteter eller tjänstefördelning och att extra personal till 
telefonväxeln dränerar resurser från något annat.    

 
En annan central aspekt som hade framkommit var att 
medborgarna uttryckte viljan att ta ansvar för sin egen hälsa genom 
hälsoförebyggande processer. Flera av medborgarna ifrågasatte det 
aktuella arbetsperspektivet. En typisk utsaga är uttalad enligt 
följande: ”sjukhuset fokuserar på sjukperspektiv – varför inte 
hälsoperspektiv? …”15. Ett annat förslag som lyftes var goda 

                                                 
12 Data ant.  2007 03 06 
13 Data ant. 2007 01 31  
14 Data ant. 2007 01 31  
15 Data ant. 2007 01 31  
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exempel på förebyggande hälsokontakter inom tandvården och 
man efterlyste ”samma ordning som i tandvården”. Deltagarna 
önskade hälso- och sjukvårdens stöd till att utveckla och leva 
hälsosamma livsstilar. Detta uttrycktes inom alla åldersgrupper. 
Ungdomsrepresentanter föreslog ”livskunskap” som ett nytt ämne i 
skolan. Livskunskap som skolämne skulle kontinuerligt anpassas 
till olika åldersklasser och följa eleven genom hela skolgången för 
att sedan följa individen vidare genom livet. Inom ämnet önskade 
man främst kunskaper om att leva på ett hälsosamt sätt och 
hälsosamma kostvanor. Att bidra till en mer hälsosam livsstil 
handlar också om att göra det möjligt att ta tillvara kunskaper från 
tidigare projekt. Deltagarna uppskattade exempelvis de hälsosamtal 
som initierades i Bromölla och som genomförs med alla 
kommuninvånare som fyllde 75 år. Deltagarna uttryckte 
efterfrågan på hälsosamtal även för andra medborgare, exempelvis i 
yngre åldersgrupper och riskgrupper. I anknytning till 
samverkansaspekter mellan olika vårdgivare, betonas vikten av 
samarbete kring individen, familjen och olika vårdmiljöer. Täta 
kontakter och god kunskap om varandra samt fungerande 
informationsutbyte lyftes fram som en viktig aspekt med hänsyn 
till väl fungerande vård och omsorgsmiljö. En framträdande 
dimension var att kontinuiteten uppfattades som låg och att det 
var för många personer inblandade kring en vårdtagare. Ett 
förändringsförslag gällde bland annat tydliga ID-brickor för 
hemtjänstpersonal.  
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Tabell 2. Områden identifierade av medborgarna som angelägna att 
vidareutveckla i hälso- sjukvård och primärkommunalt verksamhet ”nära”. 
 
Identifierade 
förbättrings-
områden 

Antal 
röster’ 

Innehåll 

Tillgänglighet 50 Förbättra genom bättre 
telefonframkomlighet, 
direktkontakten och 
den personliga 
relationen 
 

Förebyggande 
hälso- och 
egenvård 

46 Önskemål om stöd för 
att skapa möjligheter 
och förutsättningar att 
själv ta ansvar för sin 
egen hälsa, egenvård, 
kostråd mm 
 

Samverkan 
mellan 
vårdgivare 

44 Uttrycker behov av 
samverkan mellan 
olika vårdgivare. 
Kommunikation 
mellan kommun, 
primärvård, sjukhus, 
privata aktörer. 
 

Skolhälsovård
en 

25 Förslag på 
förbättringar t ex 
utökad tillgång till 
skolsköterska och 
kurator 

Hemtjänsten 17 Önskemål om att 
skapa kontinuitet i 
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hemtjänsten 

Vården 12 Behov att skapa 
sviktplatser och akuta 
korttidsplatser 

 
Information 
om vården 

 
8 

 
Uttrycktes behov om 
att utveckla 
informationen om 
olika vårdtjänster, var 
man kan vända sig för 
att få hjälp mm. 

 
Tillgänglighet 
till specialister 

 
7  

 
Möjligheter till att få 
hjälp av specialister på 
vårdcentralerna   

 
Hembesök 

 
6 
 

 
Möjlighet att få 
hembesök vilket ansågs 
särskilt viktigt för 
funktionshindrade 
 

Not* Varje individ hade 3 röster till sitt förfogande 
 
Skolmiljön och ungdomarnas behov av mer omfattande tillgång till 
skolsköterskan och skolkuratorn lyftes fram som en viktig del i ett 
förebyggande hälsoverksamhet.  Den tyngsta faktorn som belystes 
var behov av större möjlighet till hälso- och social rådgivning vilket 
uttrycktes: ”… det gäller att vara sjuk på rätt dag …; det är viktigt 
att kunna gå ditt och veta vad jag skall göra ” 16. En annan aspekt 
som eftersträvades var stöd och medvetandegörande i samband 
med samspel i ungdomsgrupper samt förebyggande av 
                                                 
16 Data ant. 2007 01 31  



 83 

mobbningsprocesser. Ungdomsrepresentanter uttryckte att de var 
mycket nöjda med bemötandet när de befann sig inom olika 
hälsovårdssystem och i olika vårdsituationer. Ungdomarna som 
deltog i denna studie tyckte att unga människor bemöts i vården 
med respekt och personnära autonomi.   
 

7.2 Dialogintervjuer 
Den polaritet i intervjumaterialet som framträdde tydligast avsåg 
en allmän förhållningssätt till den kunskap och insikter som kom 
fram under det Öppna Dialog Forumet. Förenklat kan denna 
polaritet beskrivas utifrån dimensioner där de professionella 
experterna känner igen sig i scenarier av uppfattningar och 
yttranden som kom fram på forumet.  Dessa insikter utgör en 
motpart till insikter som står för en förvåning och överraskning 
med hänsyn till de i forumet uppkomna dimensionerna och där de 
professionella uppfattar att faktorer som togs upp på forumet var 
oväntade och okända. En typisk uttalande var följande: ” … vissa 
saker blev en aha-upplevelse utifrån att det uttalades på det sätt de 
sade – de som besöker vården” 17. De helt oväntade perspektiven 
som uppdagades ansågs utgöra ett delvis ny kunskapsstoft och 
viktiga insikter för deras professionella vardagspraktik. En översikt 
av de uppkomna områden och typiska påståenden presenteras i 
tabell 3.  

 
Det området som alla under dialogintervjun uttryckte att de mer 
eller mindre kände igen och att de delvis förväntade sig att det skall 
komma upp, var problematiken kring frågor som gällde 
tillgängligheten. Just att tillgänglighetsfrågor väckte känslor 
uppmärksammades som en förvånande men också en mycket  
viktig faktor för att arbeta vidare med ” kunden i centrum … och 

                                                 
17

 Dialog intervju data rad 35-36.  
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hur skall man göra för att utveckla bemötandet, hindra tidspressen 
och få så att alla individer skall bli respekterade och lika bemötta 
med serviceinriktad personal” 18. Ett annat tecken på förvåning 
uttrycktes ”flaskhalsen var telefoni och inte läkaren” 19. De 
professionella har inte förväntat sig att vårdcentralens verksamhet 
upplevdes som så betydelsefull för medborgarna i den lokala 
hälsovården. De aspekter som kom upp med hänsyn till 
medborgarnas fokus på förebyggande hälso- och sjukvård och 
egenvård uttrycktes som helt oväntade. Man har uppskattat 
ungdomarnas synpunkter och tyckte att de unga medborgarna har 
tillfört nya idéer och viktiga framtidsperspektiv inte minst utifrån 
vikten att arbeta hälsoförebyggande och uppmärksamma 
hälsosamma livsstilar redan hos den unga medborgarpopulationen.  

                                                 
18

 Data ant. 2007 01 31 
19

 Dialog intervju data rad 24.  
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Tabell 3. Översikt över hur de professionella upplever medborgarnas synpunkter 
för att utveckla hälso- sjukvård och primärkommunalt verksamhet ”nära”. 
 
 
Profession
ellas 
upplevelse 

 
Områden 

 
Typiska utsagor * 

 
 
 
Det 
förväntade 
och kända 
 

 
Tillgänglighet 

 
- Det som brukarna 
önskade 
(tillgänglighet) hade 
jag en förkänning om 
(7) 
- tillgänglighetsfrågan 
skulle komma upp 
det har vi fått signaler 
om från patienter och 
personal … (14) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Det 
oväntade 
och 
okända 

 
Förebyggande 
hälso- och 
sjukvård vård 
och egenvård 
 

 
Livskunskap som är 
så självklart men ändå 
så för lite … (1) 
Hälsoförebyggande är 
så förtjatat och det är 
ändå för lite 
hänsynstagande till 
detta i det 
verksamhetsmässiga 
perspektivet (2)  
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Skolhälsovården Det var helt nytt och 
överraskande det som 
kom upp om att 
förbättra 
skolhälsovården (58) 
 

Specialist och 
sjukhusvård 

Synpunkter kring 
sjukhusvården kom 
inte upp … vi trodde 
att det skall vara jätte 
mycket diskussioner 
kring …(20) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Engagemanget 
och bredden i 
diskussionerna 

 
- Märkligt med så 
stort engagemang för 
samverkan, samarbete 
och journalsystem – 
att så många tog upp 
den frågan (62) 
- … de viktiga 
frågorna kom upp … 
det var faktiskt 
mycket överraskande 
för mig (57) 
- brukarna tog upp 
allt  
möjligt … allt som vi 
jobbar med inom 
organisationen (56) 
 

 Not * Parantes motsvarar nummer på raden i datafilen 
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Generellt har de professionella deltagarna uttryckt att de inte har 
förväntat sig det fokus på hälsofrämjande, hälsoförebyggande och 
egen vård som medborgarna har anlagt. Andra oväntade 
infallsvinklar gällde behov och synpunkter samt önskemål som 
kom upp gällande skolhälsovård. Man har däremot förväntat sig 
mer synpunkter kring sjukvården och sjukhusbaserade 
verksamheter. De professionella uttryckte även förvåning över det 
engagemanget för hälso- och sjukvårdfrågor som uppdagades under 
forumet. Det stora intresset och bredden i frågorna som kom upp 
gav insikter som uttrycktes att det är ”… första steg till att jobba 
för en förändring kring det som brukarna önskade …” 20. 

 
De uppkomna upplevelserna av intryck och fakta användes i en 
betraktelse av verksamheten som en sammanhållen enhet och att 
behärska olika enskilda inslag i förhållningssättet till sin egen 
person, profession och den institutionella värld som hälso- 
sjukvård och den primärkommunala verksamheten utgör. En 
deltagare beskriver situationen så här: ”… mitt perspektiv till de 
här frågorna är inte så detaljerad … jag försöker föra fram lite mer 
övergripande perspektiv … då resulterade det i hur organisationen 
ser ut …” 21. I det tematiserade intervjumaterialet kunde skönjas 
bilder som återspeglade hur hälso- och sjukvård ”nära” uppfattas i 
relation till ett inomorganisatoriskt perspektiv och ett 
utifrånorganisatoriskt perspektiv. Det inomorganisatoriska 
perspektivet betonar verksamhetsprocesser och det 
utifrånorganisatoriska tjänsteutbudet och olika aktörer berörda av 
dessa tjänster. Tre teman identifierades utifrån verksamheten och 
dess aktörer: verksamhetens mål och vision, tjänsten som helhet 
och organisering. Det professionella perspektivet betonar strävan 
att åstadkomma ett förbättringsarbete kring processer inom 
organisationen och en gemensam kraftsamling. Brukarperspektivet 
                                                 
20202020 Dialog intervju data rad 6.  
21212121 Dialog intervju data rad 85-86.  
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har sin komplementära motsats i sättet att se på verksamheten där 
det är tjänsten som helhet som kommer i fokus. Andra aktörer 
utanför systemet lyfter fram organiseringen vilket utifrån deras 
perspektiv framstår som ointressant för den som använder tjänsten. 
Det är kundperspektivet och kundbemötande som avses ha ett 
bärande värde. 

 
Ett uttryck för att arbeta för verksamhetens mål och vision kan 
vara att försöka övervinna dess svåröverskådlighet. Som följd av 
diskussioner kring de teman som uppdagades och den 
utvecklingsprocessen i projektet som ägde rum, har styr- och 
arbetsgruppen uppmärksammat hur invecklat det är att ha 
överblick över händelseförloppet. Svårigheterna var relaterade dels i 
relation till helhetsgreppet om den egna organisationen och dels till 
överblicken över de pågående utvecklingsprocesserna. Flera av 
projekt var på något sätt relaterade eller förbundna med 
närsjukvårdsutveckling. I mindre arbetsgrupper har man gjort en 
kartläggning och översyn samt utvecklat en organisationskarta med 
syfte att ge bättre överblick över ett aktuellt verksamhetsläge22. 
Översikten underlättar upptäckter av parallella processer och 
dubbla arbetsinsatser. Ett konkret flödes överblick ansågs kunna 
medföra förutsättningar för en generell systemförbättring (bilaga 6 
).  

 
En annan svåröverskådlighet upplevdes i samband med tolkning av 
de olika verksamheter som definierades inom 
närsjukvårdsfunktionsområden i relation till socialstyrelsens 
definition och nomenklatur. Oklarheten avseende centrala 
begrepp, dess innebörd och relationer till varandra ledde till att 
gruppen utarbetade och definierade egna referenspunkter för 
verksamhetsfunktioner. 

                                                 
22

 Minnesanteckning arbetsgruppen 2007 02 15 
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7.3 Antalet läkarbesök 
Antal läkarbesök i distriktet i genomsnitt motsvarade 2,5 
läkarbesök per invånare, gällande både offentlig och privat 
vårdkonsumtion i Skåne. Fördelning i förhållande till olika 
vårdområden inom regionen matchade 55 procent för besök gjorda 
inom primärvård, 42 procent somatisk vård och 3 procent av 
vårdkonsumtionen gällde psykiatrisk vård.  
 
Läkarbesök på vårdcentralen vid det egna primärkommunala 
vårdområdet har ökat från 70,4 procent för år 2004 till 71,7 
procent 2006 av totalt konsumerad primärvård. Det är fjärde 
högsta andelen jämfört med övriga områden. Totalt konsumerade 
invånarna i Bromölla kommun högre antal läkarbesök än snittet i 
distriktet där den totala konsumtionen av läkarvården uppgick till 
53 procent (fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Procentuell fördelning av användning av läkarvården i Bromölla 
kommun respektive Nordöstra Skånes Sjukvårdsdistrikt (NSS) 
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Kommuninvånarna visade en hög andel läkarbesök vid egen 
vårdcentral i närområdet och låg andel läkarbesök vid jourcentral. 
Antal kommuninvånare som hade listat sig hos en läkare uppgick 
till 73 procent och av dessa var 83 procent listade på den egna 
vårdcentralen. I den psykiatriska vården har skett en minskning av 
antal läkarbesök och antal vårdtillfällen i sluten vård mot en 
ökning av besök hos andra vårdgivare. 
 

7.4 Resultatsammanfattning 
En framträdande dimension i det framkomna resultatinnehållet 
belyser variationer i en diskursiv hållning kring de insatser som 
förekommer i vården och omsorgen nära medborgaren.  
Medborgardiskursen grundas i medborgarnas upplevelser av 
kontakter med närsjukvården och hemtjänsten i det vardagliga 
skeendet. Yrkesutövarens diskurs utgår från arbetets 
svåröverskådlighet och komplexitet och näringslivsrepresentanter 
avläser systemets organisation utifrån sin spegling av den egna 
organisationskulturen. De professionella experternas diskurs utgår 
från implementering och tjänsteutveckling jämte 
verksamhetsdiskurs som utgår från tjänsterationalitet och omfattar 
tjänstefördelningar och kartläggningar av dess typologi. De 
diskursiva skillnaderna som existerar gör att de olika nivåerna 
uppfattar och betraktar utveckling av närsjukvårdens mål och 
verksamhet från olika horisonter. 
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Kapitel 8 
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8 Diskussion 
Flera verksamheter inom den offentliga sektorn som exempelvis 
hälso- och sjukvård samt socialtjänsten införlivar för människor 
viktiga livs- och välfärdsområden.  Mycket av det som vi idag ser 
som självklara allmänna intressen låg tidigare inom den privata 
sfären. Det är därför särskilt viktigt att medborgare som användare 
och brukare av den offentliga sektorns nyttigheter och service får 
möjlighet till inflyttande och medverkan i den offentliga 
verksamhetens utformning. 
 

8.1 Resultatdiskussion 
Sammantaget visar resultatet att de framkomna teman tillsammans 
återger en helhet där närsjukvårdens situationer och dess olika 
betingelser lyfts fram. Den diskursiva uppsamlingen av 
infallsvinklar och resonemang kunde kompletteras med 
verksamhetsregistrerade statistiska fakta.  
 
Det inom projektets ramar skapade Dialog Forumet som ett 
diskursivt verktyg, har möjligtgjort för alla involverade aktörer att 
formulera och diskutera exempel, utbyta bilder och uppfattningar 
kring hälsovårds- och sjukvårdsskeenden. Dessa olika verkligheter 
var inte tidigare delade av så många berörda vårdgivare och 
vårdtagare i ett gemensamt möte. De involverade intressenterna, 
trots olikheter som de representerade kunde förenas kring ett 
gemensamt intresse för utveckling av vården nära. I det 
sammanhanget blev hälso- och sjukvård och socialtjänstens 
tjänsteorganisatoriska logistik en del av det sociala rummet inom 
vilket det var möjligt att urskilja de inblandades olika position och 
ställningstagande. I tabell 4 redovisas en sammanställning av de 
diskursiva utgångspunkterna som framtonades kring utveckling av 
hälso- och sjukvård nära. 
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Tabell 4. Diskursiva utgångspunkter för mål i tjänsteutveckling i närsjukvården 
 

Medborgarens diskurs Organisationens diskurs 
 

 
Tillgänglighet 

 
Resurs fördelning och 
koordinering 
 

  
Samverkan mellan olika 
vårdgivare och ett 
integrerad arbetssätt 
 

 
Själständiga vårdgivare 
och oberoende arbetssätt 

 
Salutogen och 
hälsofrämjande 
angreppssätt 
 

 
Sjukdomsinriktad 
angreppssätt 

 
Hälsoförebyggande, 
egenvårdsinsatser och 
livsstilstjänster   
 

 
Hälsoprocessernas 
logistik – fyra vårdlogiker 
(HSN, 2004) 

 
 

Vilken diskurs som en aktör använder utifrån sitt dagliga liv och 
vilken interdiskursivitet som framkommer när olika begreppsrum 
vävs samman får betydelse för synliggörandet av hur olika sociala 
verkligheter upplevs och uppfattas. Vissa faktorer hos medborgaren 
dvs. kunden till hälso- och sjukvårdinsatser har visat sig viktigare 
än andra, men även samverkande faktorer verkar ha betydelse för 
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det fortsatta förbättringsarbetet. Resultaten visar att det finns 
tydliga diskursiva skillnader mellan närsjukvårdens olika 
dimensioner och nivåer. Dessa skillnader gör att vården nära 
betraktas på olika sätt beroende på vilken diskursiv horisont 
representeras. Två diskursiva horisonter kan urskiljas. 
Medborgarens, det vill säga kundrelaterad diskursiv horisont utgår 
från det individuellt unika. Inom detta spektrum är det den 
enskilde individens egna erfarenheter, upplevelser och känslor som 
lyfts fram. Den andra horisonten handlar om organisationens 
spelrum och de möjligheter som organisationen har. Om logiken 
att vårdsystemet sätter kunden i centrum antas äga rum så är 
medborgarens diskurs format som systemets inre horisont 
exempelvis i frågan om vårdkedjor eller vårdlogistik. Den yttre 
horisonten bygger på det organisatoriskt rationella, 
systematiserande och formande av typfall av något. Det kan 
exemplifieras genom ansträngningar att beskriva den typiska 
patienten eller det typiska förfaringssättet i samband med 
implementering av vårdinsatser. Inom dessa diskurser typifieras 
också det sammanhang eller den situation där vården sker. 
Vårdsystemets inre horisont, återspeglar det unika, individuella där 
det särskilda ramas in av den typifiering som organisationen består 
av. På det sättet en utvecklings och förbättringspotential som skall 
frigöras i relation till vårdsystemets inre horisont är beroende av det 
spelutrymme som organisationens villkor skapar för att kunna 
bemöta det särskilda och det individuella. Medborgarens diskursiva 
logik utgår från vardaglig kunskap i form av information, fakta och 
formulerad common sense kunskap vilket har avspeglats i vårdens 
rationalitet och dess organisatoriska verksamhetslogik. Utifrån 
medborgarperspektiv hade den sina uppenbara begränsningar i 
fråga om exempelvis tillgängligheten. I de framkomna 
kundrelaterade och verksamhetsrelaterade horisonterna finns en 
motsägelse. En arbetsorganisatorisk verksamhet för att kunna 
förutse produktionsresultaten, bör ha grepp om rutiner för att 



 96 

minska dynamiken och risken för variationer och oförutsedda 
effekter. Nu verkar fallet vara sådant att produktens innehåll, som i 
detta fallet består av olika vård och hälsoåtgärder,  tycks ha en hög 
grad av svåröverskådlighet och låg regelbundenhet 
(Borgenhammar, 1993). Samtidigt som effekter av vård- och 
hälsoåtgärder skall säkras, genom exempelviss rutinisering, måste 
de anpassas till varje individuell variation. Det talar för ett behov 
av att utveckla en mer dialektisk och processorienterad organisering 
i högre grad än idag, åtminstone till vissa delar av det unika 
tjänsteinnehållet. 
 
En del av de resultat som uppdagades har man utifrån 
verksamhetsföreträdarna inte förväntat sig, utan den kunskapen 
uppfattades som nyvunnen. Andra resultat, som exempelviss 
tillgänglighet, har de professionella experterna inte uttryckt någon 
större förvåning över. Det tolkas som att det finns behov för att de 
olika verklighetsbilder som inblandade vårdaktörerna utgår ifrån 
måste kunna sammanvävas till en gränsöverskridande, gemensam 
vision och logik. Många av samverkansproblem som medborgarna 
lyfte fram kan exempelvis bero på att varje huvudman eller 
vårdgivarfunktion agerar utefter den egna organisationens diskurser 
och löser problem utifrån sina egna kontextuella förutsättningar. 
Inom respektive organisatorisk horisont kan det te sig rationellt att 
värna om de egna arbetskedjorna. Det är först när horisonterna 
utvidgas som förståelse växer och hänsyn kan tas till andra 
perspektiv och utgångspunkter.   

 
Den uttryckta bristen på tillgängligheten framkom utifrån en 
annan bild i det statistika materialet. Den totala konsumtionen av 
läkarvården lokalt i kommunen är hög i relation till övrig 
vårdkonsumtion i det aktuella sjukvårddistriktet. Hög antal av 
listade kommuninvånare kan innebära att det finns avsevärda 
möjligheter till att få tillgång till en nära och trygg vårdnivå. Detta 
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visar att man kan se på tillgängligheten med olika perspektiv. En 
tolkning kan vara att se den utifrån det befintliga sammanhanget 
som ett socialt fenomen där det är relationen samt kvaliteten i 
relationen och bemötandet som färgar upplevelsen av den enskildes 
möte med vården.  Det kan också innebära att man kan relatera till 
verksamhetsperspektiv där de professionella grupperna är upptagna 
av och prioriterar hälsoprocessernas logistik (Regionfullmäktige, 
2003) medan medborgarens diskurs utgår från kontakt-modellen 
med snabb tillgång till det som man uppfattar som en professionell 
hälsohjälp (Blount, 1998). Den teoribildning som växer kring 
organisation och förvaltning aktualiserar synen på organisation 
som något komplext. Det komplexa väcker behovet av ett holistiskt 
seende, samtidigt som detaljer bör också beaktas.  
 
Mångfalden av de enskilda individuella erfarenheter som kommit 
fram genom dialogen som ett möte och feedback samt andra 
informationssystem, exempelvis styrdokument, verksamhet- 
uppföljningar mm. har tillåtit skapande av nya organisatoriska 
bilder och konstruktioner. Representanter i styr- och 
arbetsgruppen kunde ta fram en förtydligad och mer 
verklighetsförankrad verksamhetskarta av närsjukvårdsprocesser. 
Ibland görs liknelse av förståelsen av en organisatorisk svårtydlighet 
vid en karta som ger en viss samlad bild på exempelvis processerna 
i en organisation. Kartan som inte är detsamma som terrängen, kan 
förnyas och ritas om. Det sätt som kunskap utvecklades i 
arbetsgruppen influerade och formade förståelsen kring 
verksamhetens villkor och uppgifter och kartans innehåll kunde 
omformas där nya tankar kring verksamheten kunde bilda 
nyskapande former (Bilaga 6). Hela utforskningsprocessen och 
aktionsforskningens olika genomförande faser präglades av en 
starkt sammanhängande och integrerad enhet som hölls samman 
av att människorna hade samma mål, intressen och samhörighet.  
De framkomna sakförhållanden blir uppfattade som sociala 
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realiteter så som det definieras av människor. Om människor 
definierar något som verkligt, har det konsekvenser som gör det 
verkligt (Eliasson, 1997).  

 

8.2 Metoddiskussion 
När man använder sig av dialog och det goda samtalet som metod 
kan olika aktörer genom respektfull lyssnande skapa den atmosfär 
av erkännande som är nödvändig för att kunna bilda ett 
gemensamt erfarenhetsutbyte, bredda diskussionerna och hämta 
inspiration. Det vi väljer att berätta har ett motiv som vi bedömer 
som meningsfullt. Det är i själva berättelsen som motivet för att 
dela med sig skapas. Medverkan i dialogforumet upplevdes av alla 
deltagare som en mycket positiv erfarenhet. Alla grupper som var 
representerade kunde se det som både möjligt och intressant att ta 
del av andras syvinklar, se sin egen verklighet speglas och att 
centrala aspekter kring problemområdet blev möjliga att återge på 
ett mångsidigt och konstruktivt sätt.  

 
Den enskildes utsagor har förhandlats i förhållande till vad som 
redan sagts i gruppen (Norrby, 1996). Genom instämmanden, 
frågor, bejakande eller fällande har utsagor efter utsagor förhandlats 
fram. Det innebär att resultatet kan ha påverkats av förhandlings- 
eller maktpositioner. I denna studie har de medverkande 
deltagarna återspeglat en mångfald med representativitet både 
åldersmässigt och med hänsyn till intressentbilden. Det talar för en 
jämn intressefördelning i den medverkande populationen. Under 
hela dialogen och samtalsprocessen har genom struktur och 
ledarskap mycket möda lagts för att minimera obalansaspekter. Vid 
analys av kollektiva åtgärder och förvaltningsorganisatoriska och 
etiska aspekter är det viktigt att beakta organisationens 
socialiserings- och disciplineringseffekt på individen Lundqvist, 
(1991). Att samverka i mer eller mindre formaliserade nätverk har 
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effekter på aktörernas ansvarskänsla. Under projektets gång har de 
olika inblandades ansvar stärkts och olika individer i gruppen 
självmant tog på sig deluppgifter för att föra projektprocesser 
vidare. Ansvaret för olika åtgärder och dess genomförande 
förvaltades dels kollektivt och dels individuellt men det är svårt att 
bestämma gränsen dem emellan. Utforskningsprocessens 
handlingar och aktioner genomfördes inte slumpviss utan i syfte att 
komma i dialog med medborgarna och att få insikter om deras syn 
och perspektiv. I det avseendet de lojaliteter som växte fram hade 
stävan att uppnå just det goda mötet i samtal kring närsjukvården.   

 
Det är inte ovanligt att deltagarbaserade utredningar och 
förändringsprocesser inom offentlig förvaltning rör sig från 
centrum mot periferin och åter till centrum som beslutsunderlag 
(Eliasson. 1997). Aktionsforskningen i denna studie var ett 
angreppssätt som växte fram såsom motvikt till den traditionella 
tendensen och tilltron till förändring uppifrån. Betoningen har 
varit på den gemensamma handlingen där forskaren solidariserar 
sig med, ger sitt stöd och samarbetar kring. Under den här 
forskningsprocessen var kunskapssökande det primära. 
 
Organisationen som helhet har därmed kunnat genom en 
nyvunnen lärdom öka sin översikts och handlingspotential för att i 
kanske högre grad kunna övergå till nya förändringar och 
utvecklingsprocesser. En fortsatt organisatorisk omprövning och 
brukaranpassning kan börja utvecklas utifrån den förståelse som 
har uppkommit genom möten av verksamhetens olika horisonter. 
Utveckling brukar definieras som en förändring utanför givna 
ramar (Nilsson, 1999). En utveckling utmanar den existerande 
bilden och är gränsöverskridande. Genom denna studie startades 
en utvecklingsprocess. Den har alla förutsättningar för att etablera 
ny förståelse för att stärka den befintliga praktiken med 
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gränsöverskridande förståelse av den egna organisationens villkor; 
dess uppdrag och sammanhang.  

 
Hälso- och sjukvårds organisationer hör till de mest 
kunskapsintensiva branscherna i Sverige. Högteknologi och den  
medicinska utvecklingen ger grunder för hög effektivitet och 
produktkvalité.  Ändå finns det brister. Administrativa 
huvudmannagränser har byggt hinder för klientcentrerad logistik 
och tjänstesamordning med följd av splittrade rutiner och 
vårdprocesser inom bland annat primärvården och kommunala 
hälso- och sjukvården (Michaeli, 2006). Utifrån de diskurser som 
har kommit fram i studiens resultat bör uppmärksammas de olika 
önskemålen om att utveckla den hälsovårdande institutionella 
ramen till att omfatta även de horisontella åtgärderna för hälsa och 
välbefinnande. Den aktuella studien pekar på perspektivskifte i 
samhället som innebär att fokus kommit att riktas från sjukdom 
mot hälsa och från vård till prevention. 

 

8.3 Samverkan och delaktighet 
Den överordnade frågan för närsjukvården gäller det nära 
vårdsystemets uppdrag. Här behöver hälso-, sjukvården och 
kommunens huvudmän på ett tydligt sätt formulera uppdraget och 
skapa förutsättningar för effektivisering, förbättringar och 
tjänsteutveckling. Människor är idag allt mer välinformerade och 
aktiva. Samtidigt sker en polarisering mellan olika patient och 
brukargrupper där det finns medborgarpopulationer med hög 
funktionell potential och de som uppvisar stora vård- och 
omsorgsbehov. Nyckeln till framgång i närsjukvården handlar om 
hantering av uppdragets spännvidd i tjänsteolikheter. Dessa 
olikheter består av att vissa medborgargrupper är i behov av mycket 
sammansatta tjänster och andra behöver hälsofrämjande insatser 
och stöd i egenvård. För att utveckla närsjukvården krävs 
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bemötande av medborgarnas behov i hela spännvidden av 
tjänsteformer.  

 
Ett möjligt förfaringssätt i det fortsatta närsjukvårdsarbetet i 
Bromölla kommun är att arbeta strategiskt utifrån medborgarnas 
önskemål och nationella mål för folkhälsan (Prop. 2002/03: 35).  
Huvuddragen i det arbetet borde vara att använda dialogisk, 
processinriktad hälsoorientering som strategi för en effektivare 
hälso- och sjukvård. En generell modell för närsjukvårdens 
tjänsteutvecklingsområden i Bromölla kommun presenteras i figur 
4.  
 
Figur 4. generell modell av närsjukvårdens tjänsteutveckling i Bromölla 
kommun 

”Närsjukvårdsforum i Bromölla”

Hälsoupplysning och 
förebyggande arbete

Arbete för hälsoinriktad samhällspolitik och 
hälso- stödjande lokala miljöer i Bromölla 
kommun: ”Hälso- Forum”

Utveckling av medborgargrupper för 
folkhälsoarbete

Stärkning av regionens och 
kommunpersonalens 
hälsoperspektiv
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Modellen avser ett hälsoinriktat arbete där insatserna spänner 
mellan politisk nivå och medborgarsamverkan. Den erbjuder en 
tankeram för att identifiera åtgärder som påverkar hälso- och 
sjukvård samt socialtjänst ur en mer övergripande helhetssyn på 
närsjukvårdens tjänstesystem. Utifrån de resultat som uppnåddes i 
studien fokuseras insatsernas inriktning på preventiva hälsoinsatser 
och salutogena hälsofaktorer. Landsting och kommuner som 
huvudmän för hälsovårdsverksamheter är olika i flera aspekter. 
Landstingsverksamheter har en lång erfarenhet att organisera 
tjänster med hjälp av välutbildade professionella yrkesgrupper. 
Kommunala verksamheter förfogar över kompetens som handlar 
om brukarmöten i vardagen (SKL, 2007). En komplex verksamhet, 
som i detta fall en individnära hälsovårdsimplementering, kan inte 
styras på samma sätt som en traditionell hierarkisk organisation. 
All verksamhet bygger på det professionella mötet mellan 
tjänstetagaren och tjänstegivaren (Soafer & Gurman, 2003). 
Tjänsterna måste också kunna förbättras och utbudet oavbrutet 
anpassas och utvecklas. Det är därför särskilt viktigt att få 
möjlighet till att arrangera regelbundna mötesplatser för systemets 
alla aktörer så som det gjordes i denna studie. Sådana tillfällen 
skapar kraft för att planer, förslag och handling kan växa i dialog. 
De mötesplatser som skapas på verksamhetsnivån kan utveckla 
lösningar för de uppkommande vardagsfrågorna. Det är så 
närsjukvårdstjänstens värde skapas.  

 
I framtiden vill medborgarna se att det finns en bättre 
tillgänglighet till systemet och en större variation som anpassas till 
befolkningens friskvårdbehov. I Bromölla kommun startade 
hälsosamtal för alla personer som har fyllt 75 år. Det är en 
förebyggande verksamhet som medborgar-forumet ville utveckla 
till  att omfatta fler åldersgrupper. Att stimulera hälsoförebyggande 
åtgärder och erbjuda relevant och riktad hälsofrämjande 
verksamhet över generationsgränser, kan vara viktiga mål för 
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närsjukvården. Tjänstens innehåll kunde också utvecklas till att 
exempelvis omfatta t.ex. kostrådgivning och andra 
livsstilshälsofrämjande samtal. Ytterligare åtgärder kan vara att 
stödja anhöriggrupper i regelbundna träffar. Det kan gälla anhöriga 
till dementa personer eller föräldragrupper inom skolhälsovården. 
Det dialogforum som genomfördes i detta projekt inkluderade 
även ungdomsgrupper vilket också har visat sig vara ett berikande 
sätt att arbeta generationsöverbryggande. I SKL (2007) beskrivs 
flera innovativa projekt för processförbättringar. Projektet för 
”inskrivningsklara patienter” kan med fördel överföras till 
Bromölla kommun för att förbättra åtgärdsberedskap vid 
inskrivningar av äldre patienter. Åtgärdsprocessen här anpassas så 
att det föreliggande vårdbehovet bedöms redan av primärvårdens 
personal. 
 
Utifrån projektets resultat har följande förslag väckts och är under 
formulering till framtida utveckling:  
 
• Kartläggning av pågående närvårdsaktiviteter 
 
• Tillsättning av en lokal arbetsgrupp 
 
• Omformulering av projektets mål och innehåll där 

brukarens behov och att se individen i sitt sammanhang 
ställs i centrum. 

 
• Planering av lokalt arbete i samverkan mellan kommun 

och landsting där tillgänglighet och utbud för alla 
tjänsteformer är basen för tjänsternas kvalité. 

 
• Arbete med fokuserade insatser som exempelviss 

fallprevention 
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• Arbete med att utveckla nya vårdlogiker där det finns en 
naturlig tjänsteomfång av sammansatta vårdspecialistiska 
insatser och hälsoförebyggande egenvårdsstimulerande 
insatser. 
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Kapitel 9 
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9 Slutsats 
Det finns ett antal strategiska områden där verksamhetsansvariga 
står inför vägval. Ett av dessa är ställningstagandet kring områden 
där prioriteringar måste göras. Två viktiga frågor att ta ställning till 
är vilka områden som skall prioriteras och vilken balans mellan 
vårdlogiker och volym av tillhandahållna resurser behövs för att 
stödja utvecklingen av närsjukvårdens horisontella hälsoåtgärder.  
 
Den framtagna genomlysningen av medborgarnas önskemål och 
faktiska hälso- och sjukvårdsfunktioner i närsjukvården, uppdelade 
på olika huvudmän ger exempel på områden där potentialen för 
nya implementeringsstrategier kan splittra insatserna snarare än 
stödja en ändamålsenlig verksamhet.  Det talar om vikten för 
gemensamma samordningar, uppbyggnad av dialogforum och 
skapande av samordnade strategier och verksamhetsmål.  En annan 
faktor som framkom är den ändrade behovsbilden med multisjuka 
människor som vårdas och får sin omsorg i eller nära hemmet. Här 
behöver sjukvårdens huvudmän på ett tydligt sätt formulera 
vårduppdraget för att skapa grund för effektiva förbättringar då fler 
personer kommer sannolikt att vara multisjuka, vilket kommer att 
komplicera beslut för behandling nära. 
 
Människors livsstil har fått en växande betydelse för hälsorelaterade 
aspekter. Hälso- och sjukvårdssystemets kunder och brukare är 
alltmer välinformerade och ställer krav på snabb och tillgänglig 
multiprofesionell  kompetens och salutogena vårdåtgärder. Detta 
skapar ökade krav på satsningar vad gäller uppbyggnad av sunda 
livsstilar och förebyggande hälsoarbete. Medborgarens möjlighet 
att påverka och vara en driftkraft mot en önskvärd patient och 
brukarstyrd utveckling bör stärkas och utvecklas kontinuerligt. 
Mötesplatser för samtal, dialog och reflektion är en viktig 
grundförutsättning, som kan öppna för intryck från rådande 
situationer. Detta i sin tur hjälper till att utveckla anpassning och 
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relevans för det public-service uppdrag som hälso- och sjukvård 
har. Eftersom utvecklingsprocessen innebär en rörelse framåt men 
ibland även strävan tillbaka, krävs det att förloppet inte forceras 
utan att det finns utrymme att hantera de tankar och känslor kring 
närsjukvårdstjänster som dyker upp. Att hålla utvecklingsarbete i 
gång kräver att flera delar samverkar. 
 
I den aktuella studien skapades ett dialogforum som en ytterligare 
påverkans kanal för medborgare som hade intresse av 
utvecklingsfrågor kring närsjukvården i Bromölla kommun vid 
sidan av det representativa systemet. Det finns behov att såväl 
befästa de kanaler som redan finns, genom exempelvis 
folhälsoråden, som att etablera nya inflytandeplatformar där 
medborgarna får möjlighet att påverka de befintliga organisatoriska 
hälsosystemen.  
 
Erfarenheter från projektet pekar på: 
 
• Att bjuda in medborgarna till dialog berikar 

möjligheterna till verksamhetsanpassning, 
förändringsprocess och skapar en bra grund för planering 
av hälsofrämjande insatserna.  

 
• Medborgarforum har visat sig kunna lyfta både 

individers och gruppers behov på ett sätt som ger 
erfarenhetsunderlaget tyngd. 

 
• Kunskap genom professionell utveckling och 

arbetsprocesser kommer bäst till sin fördel om den 
berikas av patient/brukarperspektiv för att därmed 
fortlöpande kunna utveckla verksamheten efter 
målgruppens behov.  

 



 109 

• För att understödja utvecklingsprocesser och påvisa en 
positiv förändring i vård, omsorg och hälsoarbete är det 
viktigt med omedelbar återföring och uppföljning av 
nyvunna resultaten.  

 
• För att kunna omsätta kunskapen från det vardagliga 

arbetet till produkter nära brukaren krävs en långsiktig 
planering och en stödjande överbryggande organisering 
av hälsoarbetets struktur. 
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