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Förord 

Vi vill till en början än en gång tacka Ingrid Karlsson och Sara Högdin som redan 

våren 2011 tillfrågade oss om vi ville delta i utvärderingen av Region Hallands 

samverkansprojekt Annas Led. Vi tackade ja, och den studien bidrog till en 

nyfikenhet hos oss om vad som skulle hända framöver i projektet och därför föll 

valet på att i denna studie fortsätta studera den samverkan som sker i projektet. 

Vi vill tacka alla som gjort denna studie möjlig, och riktar ett stort och varmt tack till 

våra intervjupersoner då de har tagit sig tid att träffa oss, i sitt redan tidspressade 

dagliga arbete. Detta tack riktas även till vår handledare Ingrid Karlsson som under 

studiens gång har stöttat oss och gett oss snabb och konstruktiv återkoppling på 

arbetet.  

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som har stöttat och stått ut med oss 

under vår studietid.  

Vår studie är ett mycket bra exempel på god samverkan då vi tillsammans har arbetat 

fram ett arbete som vi är stolta över. Allt i studien har skett genom dialog och 

samförstånd och vi tar ett gemensamt ansvar över innehållet.  

Åse Galko har ansvarat för layouten 

Anna-Karin Gustafsson har transkriberat intervjuerna 

 

Åse Galko och Anna-Karin Gustafsson 
Den 18 april 2012 
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Abstract 

The purpose of our study is to interpret and understand the collaborative process 

around a regional model that is based on state developed guidelines for people with 

dementia. We have chosen to focus on the importance of interaction and have 

therefore interviewed participants in the project's steering committee. This group 

participates in efforts to develop a model for dementia care in Halland. 

 

The project work in Halland, to develop a joint model for people with dementia and 

their families was initiated in the spring of 2011 and is due to finish at the end of 

2012. The Halland model has been named “Annas led” and is about Anna and her 

husband Lars and living with dementia. The model is collaboration between the six 

municipalities in Halland and Region Halland, which operates health care in Halland. 

The goals are that people with dementia should not "slip through the net" and that 

there must be an equal and good care wherever you are in the county. 

 

The study has shown that cooperation works well in Halland. It has also been proven 

that Halland has a very good support structure that promotes cooperation in a 

positive way. The support structure takes care of all change projects in the area 

which the respondents believe is a crucial part for the cooperation to work in the best 

possible way. The interviewees also point out that an open climate, understanding, 

respect for different cultures and professions contribute to a good and positive 

interaction. 
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1 Inledning 

I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2010 

framgår att det lever ca 148 000 personer som har någon form av demenssjukdom i 

Sverige. Risken att insjukna i en demenssjukdom ökar i takt med en stigande ålder. 

Demenssjukdomen påverkar inte bara den som har sjukdomen, utan även deras 

anhöriga. Enligt Socialstyrelsen väntas en kraftig ökning när det gäller personer som 

kommer att insjukna i en demenssjukdom. Socialstyrelsen har därför på uppdrag av 

regeringen arbetat fram riktlinjer för vård och omsorg av personer med en 

demenssjukdom. Riktlinjerna omfattar även stöd till deras anhöriga (Socialstyrelsen, 

2010).  De nationella riktlinjerna ligger till grund för Region Hallands 

samverkansprojekt, Annas led – för en trygg och säker demensvård i Halland, vilket 

vi fortsättningsvis kommer att benämna som Annas led (se avsnitt 2.4). 

Syftet med projektet Annas led är att regionens hälso- och sjukvård och kommunerna 

i Halland ska finna ett sätt att samverka för att ”skapa en jämlik och kostnadseffektiv 

vård med god kvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga” 

(Region Halland Projektplan Annas led, 2011). Oavsett syfte och drivkraft kan man 

enligt Anell och Mattisson (2009, s. 13) se på samverkan utifrån tre nivåer. Den 

första nivån av samverkan är den som sker interprofessionellt, det vill säga mellan 

olika professioner/yrkesgrupper. Den andra nivån är den samverkan som sker 

interorganisatorisk, vilket handlar om den samverkan som sker mellan de 

organisatoriska enheterna. Den tredje nivån är den intersektoriella samverkan som 

sker mellan olika huvudmän. Projektet Annas led omfattas av alla dessa nivåer, då 

det utgörs av en samverkan mellan två huvudmän, ett flertal organisationer, 

organisatoriska enheter och professioner. 

Avsikten med denna studie är att undersöka, tolka och förstå betydelsen av 

samverkan och den samverkan som sker kring framtagningen av en gemensam 

modell för regionens hälso- och sjukvård och kommunernas omsorg av personer med 

en demenssjukdom. I Lindberg (2009, ss. 6 - 7) framgår det att samverkan är en 

vanligt förekommande företeelse inom den offentliga sektorn, då de får i uppdrag att 

samverka kring olika frågor. Vilket är av vikt för att kunna tillgodose och möta olika 

behov hos medborgarna när det gäller deras egna möjligheter att kunna fullgöra sina 

uppdrag som exempelvis vård och omsorg av personer med demenssjukdom. 

Författaren menar att det i Socialstyrelsens författningar, föreskrifter, allmänna råd 

samt kungörelser framgår att en samverkan ska ske mellan organisationer och 

professioner. Anell och Mattisson (2009, ss. 10 - 11) menar att betydelsen av 

samverkan i landsting och kommuner har ökat. Vidare menar de att det finns en 

variation om vad samverkan avser, vilka förväntningar, fördelar men även vilka 

behov berörda parter har av samverkan. Därmed menar författarna att begreppet 

samverkan till viss del kan få olika betydelse beroende på vem som blivit tillfrågad 

och om den tillfrågade är verksam i ett landsting eller kommun. Enligt författarna 

kan detta i sig bidra till missförstånd, vilket kan utgöra ett hinder när det gäller att få 

till en gemensam syn och strategi kring samverkan och utvecklingen av den mellan 

landsting och kommun. Att synen och betydelsen av samverkan kan skilja sig åt 

beroende på vem vi har talat med har vi under studiens gång också uppfattat. Vilket 

vi kopplar till att våra intervjupersoner har varit verksamma hos olika huvudmän.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka, tolka och förstå hur styrgruppsdeltagarna i 

projektet Annas led ser på samverkan i och mellan organisationerna för att ta fram en 

gemensam modell kring demensvården, samt vilka tankar de har kring 

implementeringen. Huvudfrågan i denna studie är Vilken betydelse har samverkan 

kring en gemensam modell för demensvården i Halland? 

 

 Vilken betydelse har samverkan utifrån olika perspektiv? 

 Förväntningar och svårigheter som kan finnas med samverkan? 

 Vilka förväntningar respektive farhågor finns det kring implementeringen av 

modellen? 

1.2 Förförståelse 

Vi som genomfört denna studie är två studenter på programmet Socialt arbete – 

ledning och organisering på Högskolan i Halmstad.  Programmet har en tydlig 

fokusering på äldre- och handikappomsorgen, vilket bidrar till vår förståelse för 

ämnet.  

Våren 2011 blev vi tillsammans med Emma Johansson tillfrågande om vi ville vara 

med och utföra en utvärdering av projektet Annas led, vilket vi tackade ja till. Vi fick 

i uppdrag att undersöka vilka förväntningar respektive farhågor de lokala 

processledarna i samverkansprojektet Annas led hade på arbetet med att ta fram en 

gemensam modell för demensvården i Halland och den kommande 

implementeringen av den. I det stora hela var processledarna mycket positiva till 

projektet och var mycket engagerade i arbetet, även om de hade vissa farhågor. 

Studien ökade vår förståelse av behovet av att samverka kring demensvården, den 

bidrog även till en ökad kunskap av projektet i stort och betydelsen av samverkan 

och för målgruppens behov.  

Vi har båda erfarenhet från den kommunala äldreomsorgen. Åse Galko har under 

många år arbetat som undersköterska inom äldreomsorgen och har där fått en 

förståelse av vilka behov som kan finnas hos personer med en demenssjukdom. 

Anna-Karin Gustafssons erfarenhet av äldreomsorgen kommer från ett vikariat som 

enhetschef. Våra erfarenheter av äldreomsorgen och den kommunala verksamheten 

bidrar även det till vår förförståelse. 
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2 Huvudmän – ansvar, riktlinjer och lagar  

Syftet med projektet Annas led är att personer med en demenssjukdom och deras 

anhöriga skall bli bemötta på ett likvärdigt sätt inom vård- och omsorg oavsett var i 

regionen de är bosatta. Vilket framgår i såväl Region Hallands skrift Reglemente och 

instruktioner (se avsnitt 2.1) och i Socialtjänstlagen (se avsnitt 2.2). Den samverkan 

som sker genom arbetet med att ta fram en gemensam modell för demensvården är 

därför ett exempel på vad socialt arbetet kan handla om.  

Region Halland och de sex halländska kommunerna är huvudmän i 

samverkansprojektet Annas led. Som huvudmän är de ansvariga för tillgången till en 

god hälso- och sjukvård inom regionen. Huvudmännen är enligt såväl 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) förkortas SoL och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) förkortas HSL skyldiga att samverka kring vård och omsorg.  

 

Kommuner och Landsting kunde för år 2011 ansöka om stimulansbidrag för insatser 

inom vård och omsorg för äldre personer. Syftet med Regeringens stimulansbidrag
1
 

var att kommuner och landsting skulle kunna höja vård- och omsorgskvalitén för 

äldre personer (Regeringen, 2011). De prioriterade områdena för stimulansmedel 

under 2011 var: 

  

 Läkemedelsgenomgångar 

 Förebyggande arbete 

 Demensvård 

 Rehabilitering 

 Kost och nutrition 

 Det sociala innehållet 

 

2011 var sista året för utbetalning av stimulansmedel för de prioriterade områdena. 

Socialstyrelsen villkor för att kommuner och landsting skulle få ta del av 

stimulansmedel för demensvård, var att de gemensamt skulle arbeta fram riktlinjer 

eller liknande för personer med en demenssjukdom baserat på Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för demensvården (Regeringen, 2011). 

 

Region Halland (f.d. Landstinget Halland) och kommunerna i Halland sökte 

stimulansmedel och fick det beviljat. Vilket en del har använts till projektet Annas 

led, då demensvård är ett prioriterat område. På begäran från Socialstyrelsen så ska 

kommuner och landsting redovisa vad stimulansmedlen gått till. Om inte bidraget 

används för ändamålet kan kommunerna och landstinget bli återbetalningsskyldiga. 

 

 

 

                                                           
1
  

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/kommunerochlandstingforvardoc

h 

 
 

http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/kommunerochlandstingforvardoch
http://www.socialstyrelsen.se/statsbidrag/aktuellastatsbidrag/kommunerochlandstingforvardoch
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Mycket av den vård och omsorg som en person med en demenssjukdom får, utförs av 

socialtjänsten i kommunen. I 2 kap. 2§ SoL framgår det att  

”Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver”  

Det yttersta ansvaret innebär inte att socialtjänstlagen är den enda lag som tillämpas 

här. Vården som personen får regleras genom Hälso- och sjukvårdslagen (Norström 

& Thunved, 2010, s. 42) I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) framgår de 

grundläggande reglerna för hälso- och sjukvård. Lagen är utformad som en ramlag, 

vilket innebär att den anger mål för hur hälso- och sjukvården och krav på god vård 

ska bedrivas och se ut. Vidare framgår bestämmelserna som klargör vilka delar av 

hälso- och sjukvården som landstingen och/eller kommunerna ansvarar för. HSL 

innehåller också bestämmelser som handlar om kvaliteten på vården och hur denna 

kvalitet ska utvecklas och säkras på ett systematiskt sätt i verksamheterna (Norström 

& Thunved, 2010, ss. 665-668). Förnyelser och förändringar är ett viktigt mål inom 

den offentliga sektorn. Vilket då också handlar om att överbrygga eventuella 

sektorsgränser som i sig kan verka hämmande för möjligheten till en god 

välfärdspolitik. För att åstadkomma förnyelse och förändring krävs en väl fungerande 

samverkan mellan offentliga verksamheter (Norström & Thunved, 2010, s. 65).  

2.1 Region Halland  

Region Halland bildades januari 2011 och kan likställas med region Skåne och 

Västra Götaland. I och med bildandet av regionen samlades ansvaret för ett flertal 

utvecklingsområden i en organisation. Region Halland ansvarar för driften och 

samordningen av det utvecklingsarbete som sker i Halland, men också att erbjuda 

invånarna i regionen en god hälso- och sjukvård. Innan regionen bildades hade 

Landstinget Halland och kommunalförbundet region Halland ett delat ansvar för 

dessa områden (Region Halland, 2012). 

I Region Hallands reglementen och instruktioner för styrelser och nämnder finns en 

beskrivning av Hälso- och sjukvårdsstyrelsens uppgifter. Styrelsen ansvarar för 

hälso- och sjukvård vilket också inkluderar tandvård och stöd- och service för vissa 

funktionshindrade i enlighet med det ansvar som framgår i författningarna. Styrelsen 

är regionens företrädare inom verksamhetsområdet. Några av Hälso- och 

sjukvårdsstyrelsens ansvarsområde, som berör vår studie är enligt § 1 i Region 

Hallands skrift Reglemente och instruktioner 2011 (Region Halland, 2011). 

 Att verka för en god hälsa hos invånarna. Vilket innebär att invånarna erbjuds 

en god vård på lika villkor, att vården sker utifrån invånarnas behov och i 

samarbete med andra för att stärka hälsan och välfärden för invånarna. 

 Att svara för utveckling, förbättring och effektivisering av hälso- och 

sjukvård, men också för en omvärlds- och intressebevakning. 

 Att bereda mål, riktlinjer och ekonomiska ramar för hälso- och 

sjukvårdsstyrelsens verksamhetsområde, samt ta initiativ till egen utveckling. 

 Att svara för att fastställda mål, riktlinjer och ekonomiska ramar följs. 

 Att upprätta ansvarsavgränsande avtal med de halländska kommunerna inom 

hälso- och sjukvårdsområdet. 

 Att i samråd med regionstyrelsen samverka med kommunerna i regionen 

(Region Halland, 2011). 
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Regionens skyldighet att samverka med kommunerna omfattas av planeringen och 

utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vilket framgår i 8§ (SFS1982:763) HSL och 

som lyder på följande sätt:  

”I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall 

landstinget samverka med samhällsorgan, organisationer och 

privata vårdgivare.  

2.2 Kommuner – de halländska kommunerna  

Sverige består av 290 kommuner. Kommunen har ansvar för en stor del av den 

samhällsservice som finns. De största ansvarsområdena är skola, socialtjänst och 

äldreomsorg. Enligt lag är kommunerna skyldiga att bedriva vissa verksamheter och 

andra kan beslutas av de lokala politikerna (Sveriges kommuner och landsting, 

2011). 

De halländska kommunerna utgörs av Laholm, Halmstad, Hylte, Falkenberg, 

Varberg och Kungsbacka. Kommunerna samverkar tillsammans med Region Halland 

kring att ta fram en gemensam modell för demensvården i Halland.  

Den 31 december 2011 såg folkmängden ut på följande sätt i de halländska 

kommunerna (Statistiska centralbyrån, 2011). Vilket vi anser är av vikt att känna till, 

då det ökar förståelsen och att det inte är självklart att alla kommuner tillhandahåller 

samma tjänster, även att organisationerna kan se olika ut. Vilket kan kopplas till 

storleken på kommunerna. 

Laholm  23 470 

Halmstad  92 294 

Hylte  10 126 

Falkenberg 41 304 

Varberg  58 576 

Kungsbacka 75 954 
 

Socialtjänstlagen är den lag som reglerar det sociala arbetet som sker i kommunerna. 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket innebär att kommunerna har en stor frihet när 

det gäller utformningen av sina insatser, då behov och önskemål kan variera. I 1 kap 

1§ (SFS 2001:453) SoL framgår följande:  

”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens 

grund främja människornas 

- Ekonomiska och social trygghet  

- Jämlikhet i levnadsvillkor  

- Aktiva deltagande i samhällslivet  

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans 

ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas 

självbestämmanderätt och integritet”. 
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Kommunernas skyldighet att samverka framgår i 3 kap 5§ (SFS 2001:453) SoL, och 

lyder på följande sätt:  

”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och 

genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 

samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer 

och andra föreningar”  

I SOSFS 2011:9 (Socialstyrelsens Författningssamling, 2011) framgår 

ledningssystemets grundläggande uppbyggnad, och i 4 kap. 2 § (SFS 2001:453) SoL 

framgår följande:  

 

”Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 

verksamhet enligt LSS ska identifiera, beskriva och fastställa de 

processer i verksamheten som behövs för att säkra 

verksamhetens kvalitet” 

 

När det gäller skyldigheten att samverka gäller följande enligt 4 kap 5 i SOSFS 

2011:9 (Socialstyrelsens Författningssamling, 2011). 

 

”Den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska 

identifiera de processer enligt 2 § där samverkan behövs för att 

säkra kvaliteten på de insatser som ges i verksamheten. Det ska 

framgå av processerna och rutinerna hur samverkan ska 

bedrivas i den egna verksamheten. Det ska genom processerna 

och rutinerna även säkerställas att samverkan möjliggörs med 

andra verksamheter inom socialtjänsten eller enligt LSS och 

med vårdgivare, myndigheter, föreningar och andra 

organisationer” (Socialstyrelsens Författningssamling, 2011). 

2.3 Nationella riktlinjer för vård och omsorg av personer 

med demenssjukdom2 

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer till vården och 

omsorgen av personer med demenssjukdomar. Riktlinjerna skulle även omfatta stöd 

till deras anhöriga. Dessa riktlinjer skulle gälla nationellt. Riktlinjerna är de första 

inom detta område. Uppdraget med riktlinjerna omfattade hälso- och sjukvården 

samt socialtjänsten. I uppdraget ingick även att ta fram indikatorer på vad som anses 

vara en god vård inom hälso- och sjukvården samt vad god kvalitet står för inom den 

kommunala äldreomsorgen. I uppdraget ingår också att innehållet i riktlinjerna ska 

hållas aktuellt, vilket ska ske genom återkommande uppdateringar samt 

kompletteringar. Det kommer också att ske genom uppföljning och utvärdering av 

riktlinjernas effekt på vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2010; Galko, Gustafsson, & 

Johansson , 2011).  

                                                           
2
 Vidare information om de nationella riktlinjerna finns att läsa på, 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdo

m/omriktlinjerna 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/omriktlinjerna
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforvardochomsorgviddemenssjukdom/omriktlinjerna
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Syftet med riktlinjerna är att de ska fungera som ett stöd till beslutsfattare inom 

regioner, landsting och kommuner vid fördelningen av resurser inom såväl 

socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Fokus ska riktas mot de delar inom ett 

område som är i störst behov av vägledning för såväl beslutsfattarna som personalen. 

Riktlinjerna i sig ger inga rekommendationer om vård, omvårdnad samt omsorg 

inom området och de är inte ett heltäckande vårdprogram eller en handlingsplan. En 

annan del av syftet är att ge kunskapsbaserade rekommendationer från nationell nivå, 

vid frågor kring hur vård och omsorg av personer med en demenssjukdom och deras 

anhöriga ska tillgodoses. Dessa rekommendationer gäller regioner, landsting, 

kommuner samt privata och ideella vård- och omsorgsutförare. Riktlinjerna ska ge 

dessa huvudmän och utförare ett underlag vid beslutsfattande och de ska ligga till 

grund för en lokal verksamhetsutveckling. Vidare är det tänkt att riktlinjerna ska 

fungera som en vägledning för de professionella inom området och därmed bidra till 

att verksamheternas kunskap ökar och att de blir mer kostnadseffektiva. Det främsta 

syftet med riktlinjerna är att ”bidra till kvalitetsutveckling och en god 

resurshushållning”. Vilket innebär att Socialstyrelsen vill att den enskildes 

möjligheter till vård och omsorg ska stärkas. Riktlinjerna innehåller även 

rekommendationer till/för den dagliga omvårdnaden och därmed också själva 

omsorgsarbetet på gruppnivå. Rekommendationerna kan även ge en viss vägledning 

när det gäller beslut som hälso- och sjukvården samt socialtjänsten tar som gäller en 

enskild person (Socialstyrelsen, 2010; Galko, Gustafsson, & Johansson , 2011). 

Rekommendationerna är tänkta att gälla för hela vårdkedjan samt det förebyggande 

arbetet och riskfaktorer. Vidare framgår det att de flesta personer med en 

demenssjukdom finns inom landstingets primärvård och den kommunala vård och 

omsorgen. Därför har riktlinjerna både ett kommunalt och ett primärvårdsperspektiv 

(Socialstyrelsen, 2010). 

2.3.1 Demenssjukdom och demensvård 

I denna studie använder vi oss av samma förklaring av demenssjukdom som 

Socialstyrelsen gör i de nationella riktlinjerna. Begreppet demenssjukdom 

specificerar inte någon särskild demenssjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 

I Regeringsbeslutet II:1 (2011) framgår det att för en god demensvård krävs en nära 

samverkan mellan såväl huvudmän som mångprofessionella yrkesteam. Vidare 

framgår det att landsting och kommuner bör ha en gemensam strategi för bemötande, 

vård och omsorg av personer med en demenssjukdom och deras anhöriga under hela 

sjukdomsförloppet. Det framgår även att vården och omsorgen av dessa personer 

behöver utvecklas i form av nya arbetsmetoder, arbetssätt samt rutiner.  

2.4 Annas led – ett samverkansprojekt 

Projektet Annas led är ett samverkansprojekt mellan hälso- och sjukvården i Region 

Halland och de halländska kommunerna, projektet pågår till den 31 december 2012
3
. 

Projektet baseras på socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg av 

personer med demenssjukdom (se avsnitt 2.3). Syftet med projektet är att säkerställa 

                                                           
3
 För mer information om projektet Annas led, se http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-

tillvaxt/omrade/socialtjanst/aldre/battre-liv-for-sjuka-aldre/demensprocessen-i-hallands-lan/ 
 

http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/omrade/socialtjanst/aldre/battre-liv-for-sjuka-aldre/demensprocessen-i-hallands-lan/
http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/omrade/socialtjanst/aldre/battre-liv-for-sjuka-aldre/demensprocessen-i-hallands-lan/
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Regional 
processledare 

Processgrupp 

Lokala projektarbetsgrupper i Kungsbacka, Varberg, 
Falkenberg, Hylte, Halmstad, Laholm och  regionalt 

Referensgrupp 

Styrgrupp 

(taktiska gruppen 
äldre) 

Beställare 

en obruten vårdkedja för personer med en demenssjukdom.  Vilket sker genom att 

utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården och kommunerna men även att 

förtydliga roller och ansvarsområden och förbättra kunskap, information och 

kommunikation kring demensvården i och mellan verksamheterna och med de 

personer som har en demenssjukdom och deras anhöriga (Region Halland 

Projektplan Annas led, 2011; Galko, Gustafsson, & Johansson , 2011). 

I Region Hallands förslag om modellens utformning från den 5 mars 2012 framgår 

det att Annas led är en del av berättelsen om Anna och hennes man Lars. I 

berättelsen (modellen) beskrivs Annas sjukdomsförlopp från tiden innan diagnos tills 

livets slut. Vidare framgår det vem/vilka som Anna och Lars kan kontakta för att få 

hjälp och stöd och vem som ansvarar för vad. Modellen beskriver även den 

samverkan som sker mellan regionen och kommunerna när det gäller vården och 

omsorgen av personer som har en demenssjukdom. Tanken med modellen är att den 

skall beskriva hur arbete och samarbete bör fungera mellan närsjukvård, 

specialistsjukvård och de halländska kommunerna (Region Halland, 2012) .  

Projekt är en form av löst reglerad samverkan, där ett flertal parter går samman för 

att genomföra en specifik uppgift enligt Anell och Mattisson (2009, ss. 40 - 41). 

Författarna menar att dessa parter vanligtvis har ett gemensamt intresse, där det finns 

vinster med att agera tillsammans. Ett projekt kan enligt författarna handla om en 

gemensam utredning, samordning av en specifik aktivitet inom en region osv. Det 

gemensamma för ett projekt är enligt författarna att man i ett projekt har ett specifikt 

syfte och tidsramen för projektet är vid start fastställd. Vidare menar författarna att 

det inte är ovanligt att en kommun deltar i flera samverkansprojekt samtidigt och att 

en del av projekten pågår under en längre tid. 

Projektets organisation 

Vi har valt att illustrera projektets organisation i form av bilden här nedan. Projektet 

är knutet till en styrgrupp vars deltagare vi i denna studie har intervjuat kring 

betydelsen av att samverka kring demensvården i Halland. 

Bild 1
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Vår omarbetade version av Annas leds organisationsschema (Region Halland Projektplan Annas led, 2011) 
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Utifrån bild 1 på föregående sida kan organisationen av projektet Annas led 

beskrivas på följande sätt. Styrgruppen består av personer i ledande befattning eller 

som har delegation för uppdraget från sina respektive organisationer (huvudmän). 

Vid intervjuerna fick vi klargjort för oss att styrgruppen numera går under 

benämningen taktiska gruppen äldre, vilket vi förklarar närmre i avsnitt 2.5. Till 

projektet anställdes en regional processledare som har till uppgift att samordna och 

driva arbetet framåt. Under den regionala processledaren finns en processgrupp som 

består av kommunernas lokala processledare och representanter från Region Halland 

och privata vårdenheter som är anslutna till Vårdval Halland. Ute i de halländska 

kommunerna finns lokala arbetsgrupper som består av representanter från olika 

professioner och yrkesgrupper och det finns även en regional arbetsgrupp (Region 

Halland Projektplan Annas led, 2011). 

2.5 Regional stödstruktur5 för samverkan  

Våren 2011 börjande man i region Halland arbeta utifrån en stödstruktur för 

samverkan på såväl strategisk som taktisk nivå. Modellen kommer att utvecklas 

ytterligare under 2012. Bilaga 3 illustrerar den stödstruktur som våren 2010 togs 

fram för den regionala styrprocessen inom socialtjänsten samt hälso- och sjukvården 

i Halland. Bilden visar den stödstruktur som finns för såväl samverkan som 

kunskapsutveckling i Halland inom respektive område. Områdena utgörs av 

barn/unga & familj, funktionsnedsatta, missbruk/beroende, psykiatri och äldre och de 

bedrivs på strategisk, taktisk och operativ nivå. På den strategiska nivån utgörs 

ansvaret av uppdragsbeskrivningar, resursfördelning samt uppföljning. Ansvaret på 

den taktiska nivån handlar om planering och att se till att utvecklingsplanen följs. På 

operativ nivå ansvarar man för hur det genomförs rent praktiskt.  

Under intervjuernas gång har vi fått en klarare bild över vem som representerar 

kommunerna respektive regionen i de olika nivåerna. Uppdragsgivarna eller 

chefsgrupp Halland utgörs av de halländska kommuncheferna och regiondirektören. 

På strategisk nivå befinner sig socialcheferna från kommunerna och hälso- och 

sjukvårdsdirektören från regionen. På taktisk nivå (styrgrupper) finns fem områden, 

där kommunerna representeras av avdelningschefer från respektive område samt 

motsvarande från regionen om så finns i annat fall representeras region av annan 

utvald person. På den operativa nivån återfinns representanter som chefer, tjänstemän 

i olika arbetsgrupper och nätverk. 

Taktisk grupp äldre är den grupp vars deltagare vi har intervjuat. Bildandet av de 

taktiska grupperna inom de olika områdena innebär att det inte bildas nya 

styrgrupper till varje enskilt projekt. Taktiska gruppen äldre kan därmed ses som 

styrgrupp till alla projekt som bedrivs inom området äldre, där Annas led är ett av 

flera projekt. I studien använder vi oss av såväl begreppet styrgrupp som taktisk 

grupp äldre, då det under studiens gång har framkommit att det är samma grupp. 

Även våra intervjupersoner använde sig av bägge begreppen vid sina svar. 

 

                                                           
5 För vidare information om stödstrukturen i Region Halland se http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-

tillvaxt/omrade/socialtjanst/om-oss/regional-samverkan/ 

 

http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/omrade/socialtjanst/om-oss/regional-samverkan/
http://www.regionhalland.se/sv/utveckling-och-tillvaxt/omrade/socialtjanst/om-oss/regional-samverkan/
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3 Kunskapsgenomgång 

I detta kapitel redogör vi för betydelsen av samverkan, teorier som har betydelse för 

hur vi tolkar och förstår empirin från de intervjuer vi har genomfört samt för olika 

begrepp av betydelse och en definition av dem. Dispositionen av kapitlet är följande: 

en inledning, följt av definitioner av begrepp som är av vikt för studien, teoretiska 

utgångspunkter, perspektiv och modeller, interorganisatorisk samverkan, 

samverkansformer samt främjande och hämmande faktorer för samverkan. 

 

Syftet och målet med projektet Annas led är att Region Halland och de halländska 

kommunerna ska arbeta fram en gemensam modell för demensvården och att skapa 

en jämlik och kostnadseffektiv vård med god kvalité. Personer som har en 

demenssjukdom har många gånger behov av insatser från flera håll, från såväl hälso- 

och sjukvården som från socialtjänsten. Detta förutsätter en samverkan mellan olika 

aktörer som specialistsjukvård, närsjukvård, kommunernas socialtjänst samt de 

privata vård- och omsorg företag som är verksamma i regionen och kommunerna 

utifrån Vårdval Halland
6
 och Lag om valfrihethetssystem enligt Regeringens 

proposition (2008/09:29). De nationella riktlinjerna för demensvården är tänkta som 

ett tillförlitligt och användarvänligt underlag för beslutsfattning i det regionala 

respektive lokala utvecklingsarbetet. Syftet med riktlinjerna är att de ska bidra till en 

kvalitetsutveckling samt god resurshållning med individen i fokus, med syfte att 

”stärka den enskildes möjligheter att få god vård och omsorg” (Socialstyrelsen, 

2010, s. 13). Samverkan mellan dessa aktörer är därför av stor vikt för att minska 

risken att personer som har en demenssjukdom inte faller mellan stolarna. 

 

Erfarenheter från såväl forskning som praktik har visat att samverkan inte är en helt 

enkel process enligt Eriksson m.fl. (2007, s. 87). Författarna lyfter fram Huxham och 

Vangens studie som visar att samverkan alltid är instabil och dynamisk och att 

samverkan därför behöver förstås, men också hanteras utifrån det perspektivet. 

Författarna menar även att bland de olika aktörerna finns ett flertal perspektiv, 

intressen samt mål som organisationerna och individerna i dem representerar. Vidare 

menar de att hanteringen av dessa olikheter kan ses som såväl den största 

utmaningen, men även som den största möjligheten när det gäller samverkan. Enligt 

Lindberg (2009, ss. 57 - 58) måste deltagarna i en samverkansgrupp komma överens 

om hur och varför man skall samverka och om vad man skall samverka. När denna 

diskussion kommer igång framkommer även vad man i gruppen har gemensamt och 

vad som skiljer sig. Detta menar författaren kan vara själva kärnan i samverkan, att 

man behåller olikheterna och samtidigt balanserar med att se det gemensamma. 

Vidare menar Lindberg att det är av vikt att deltagarna har en förmåga och vilja att 

sätta sig in andras problem.  

 

                                                           
6
 Se vidare information på http://www.regionhalland.se/PageFiles/16351/Modellbeskrivn%202012.pdf 

 

http://www.regionhalland.se/PageFiles/16351/Modellbeskrivn%202012.pdf
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3.1 Begrepp och definitioner 

Samverkan
7
 – ordets betydelse 

Lindberg (2009, ss. 20 - 27) redogör för vad samverkan och de närliggande 

begreppen samarbete och samordning betyder/innebär i förhållande till varandra 

enligt olika ordböcker. Enligt författaren är det inte enbart i det svenska språket som 

olika närliggande begrepp används. När det gäller engelskans motsvarande begrepp 

används ord som collaboration, cooperation och cooridnation. Enligt författaren 

härstammar ordet collarboration från latinens collaboratus som har betydelsen ”att 

arbeta tillsammans”. Utifrån Lindbergs redogörelse handlar samverkan ”om att 

arbeta gemensamt och att stödja och hjälpa varandra”.  Vidare redogör författaren 

om att Nordstedts ordbok beskriver samverkan ” arbeta tillsammans med andra”. 

Ordet samordna definieras med ”organisera (olika verksamheter) för ett gemensamt 

syfte”. Med utgångspunkt för dessa ordförklaringar menar Lindberg att samverkan 

och samarbete kan överlappas då det handlar om att människor gör något 

tillsammans, men med skillnaden att samverkan har ett syfte och att samarbete 

handlar om olika former av interaktion mellan dessa människor och då även sådana 

handlingar som människan inte är medvetna om att det görs. Samordning är det 

begrepp som skiljer sig från de andra enligt författaren, då de handlar om hur de 

handlingar som människan samverkar och samarbetar kring skall organiseras. 

Samordning innebär även att det är något som kan utföras i förväg, av någon annan 

och på en annan plats enligt författaren, men menar ändå att samverkan och 

samordning hänger samman då det något skall organiseras för att utifrån ett syfte 

utföras. 

Samverkan kan enligt vad som framgår i Regeringens proposition (2002/03:20) ses 

som ett sätt att öka välfärden för individen, samtidigt som det bidrar till en ökad vinst 

för samhället. Annas led är ett samverkansprojekt mellan olika huvudmän och 

organisationer, dessa samverkar för ett gemensamt syfte och mål. Samverkan 

regleras av olika lagar och riktlinjer vilket Danermark (2000, ss. 14-15) bekräftar 

som grundläggande förutsättningar för samverkan. Nedan följer två definitioner från 

litteraturen:  

”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem 

och syfte” (Danermark, 2000, ss. 14 - 15) 

”definieras som ett gränsöverskridande arbete mellan sektorer, 

organisationer eller professioner/yrkesgrupper i syfte att uppnå 

definierade mål” (Anell & Mattisson, 2009, s. 13) 

Hådal m.fl. (2005:4, s. 11) definierar den interkommunala samverkan med: 

”Interkommunal samverkan omfattar alla samverkansaktiviteter 

mellan kommuner som syftar till att stärka den egna eller den 

gemensamma verksamheten. I det ingår även aktiviteter i löst 

reglerade former, t.ex. nätverk” (Hådal, Kastensson, & Rosander, 

2005:4, s. 11)  

                                                           
7
 För mer information om hur ordet samverkan definieras se: http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 

 

http://g3.spraakdata.gu.se/saob/
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Organisation 

Abrahamsson och Andersen (2005, s. 268) definition på organisation är ”En 

planmässigt inrättad sammanslutning av människor med syftet att nå givna mål”. 

Författarna menar även att en organisation hänger samman av fem komponenter som 

sinsemellan påverkar varandra. Komponenterna är mål, människor, struktur, aktivitet 

och kultur. En organisation är ett socialt fenomen där själva strukturen är ett 

kretslopp av händelser (Abrahamsson & Andersen, 2005, ss. 10 - 12). Även Payne 

(2009, ss. 153 - 155) menar att man kan se organisationer som ett system av grupper 

som samverkar och att dessa organisationer utgörs av flera olika kulturer, som har 

relationer med andra organisationer och detta kan påverka samverkan. 

På vilket vis ska en organisation uppfattas?  Abrahamsson och Andersen (2005, s. 

12) menar att det är lätt att uppfatta en organisation som något mänskligt, trots att en 

organisation inte är en människa. Med detta menar författarna att en organisation inte 

kan handla, inte fatta beslut och tänka. Organisationer har inga behov och känslor, en 

organisation i sig själv inte kan lära. Utifrån detta menar författarna att man kan 

skapa förvirring om man ger organisationer mänskliga drag. Det kan kanske 

uppfattas som om vi ger organisationerna mänskliga drag, vilket inte är vår avsikt. Vi 

vill förtydliga oss med att det inte är organisationerna i sig som samverkar, utan de 

olika professionerna inom organisationerna. Vilket Hjern (2007, s. 49) bekräftar då 

han framhåller att organisationer i sig aldrig samverkar, utan det gör aktörerna med 

de olika professionerna som är verksamma inom organisationerna. Detta bekräftas 

även i Sandberg och Targama (1998, s. 41) och människorna i en organisation bör 

enligt författarna ses som aktörer och inte som några ”neutrala viljelösa redskap”.  

Vidare menar de att:  

”Om vi skall förstå vad som händer i organisationer, måste vi 

betrakta deras människor som aktörer, som handlar utifrån sina 

bevekelsegrunder och utifrån sin förståelse av verkligheten. 

Handlingar har en mening, och olika handlingar för en mening 

eller innebörd via kollektiva processer i organisationer och 

samhället” (Sandberg & Targama, 1998, s. 41) 

En organisation utgörs inte enbart av aktörer, utan även av en organisering i olika 

nivåer. Organiseringen handlar om vilken struktur som finns och vilka ”verktyg” 

som behövs för att planera och fördela arbetet inom organisationen. 

Lindberg och Önnevik (2011, ss. 60 - 61) redogör för Mintzbergs grundmodell som 

visar de hierarkiska nivåerna i en organisation. Modellen har en strategisk ledning 

högst upp som består av de högsta cheferna som har yttersta ansvaret i 

organisationen. I mitten av modellen är en taktisk nivå där mellancheferna har en 

funktion att samordna och förmedla informationen både upp i organisationen och ner 

till den nedre delen i modellen som utgörs av en operativ nivå. Denna nivå är de som 

utför själva uppdraget och tillhandahåller tjänsterna. I modellen finns även två olika 

stabsfunktioner som är teknostrukturen och service- och stödfunktionen. 

Teknostrukturen utgör bland annat ekonomistyrning och utveckling och service- och 

stödfunktionen är de delar som utgör t.ex. städning, växel och reception. 
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Organisationskultur 

Begreppet organisationskultur kan enligt Christensen m.fl. (2005, s. 52) förklaras 

med såväl informella normer som värderingar, vilka enligt författarna är av betydelse 

för formella organisationer när det gäller livet och verksamheten där. Vidare menar 

författarna att det är av vikt att hålla isär de informella och formella normerna när det 

gäller organisationer inom den offentliga sektorn, för mer information om detta se 

(Christensen, Lægreid, Roness, & Røvik, 2005). 

Organisationer utgörs av individer. Dessa individer har olika intressen, erfarenheter 

och värderingar som de för med sig i organisationerna. Dessa egenskaper avspeglar 

sig i vad man kallar organisationskultur. Kulturen påverkas av arbetsklimatet i 

organisationen, då det är en del av individens tanke- och värderingsgrunder 

(Abrahamsson & Andersen, 2005, ss. 125 - 126).  

Abrahamsson och Andersson (2005, ss. 137 - 140) beskriver organisationskulturen 

som ett socialt kitt som håller samman organisationen och skapar värde- och 

beteendenormer för den enskilde individen. De uppfattningar, kunskaper, vanor och 

praxis som är tydligast i en organisation utgör själva organisationskulturen.  

Lindmark och Önnevik (2011, s. 267) menar att kulturen är inlärda beteenden som 

härstammar från den sociala miljön, men Philipsson (2004, s. 78) poängterar att när 

ledning, chefer och medarbetare är eniga om företagets värdegrund skapas en god 

företagskultur.  

Professioner och yrkesgrupper 

Med professioner menar vi att personen i fråga har en akademisk utbildning som 

exempelvis läkare, sjuksköterska, socionom, sjukgymnast osv. Vilket bekräftas av 

Rämgård (2010, s. 21) som menar att begreppet professionell handlar om att 

personen är vetenskapligt skolad och förväntas göra såväl egna bedömningar som att 

fatta egna beslut när det gäller yrkesutförandet. Med yrkesgrupper så menar vi övrig 

vård och omsorgspersonal som möter personer som har en demenssjukdom och deras 

anhöriga. Vilket även bekräftas i Thylefors (2007, s. 41) där det framgår ett antal 

krav för att ett yrke ska erkännas som en profession. Dessa krav utgörs bland annat 

av ett: monopol på specialiserad kunskap som är forskarbaserad och därmed enbart 

tillgänglig i form av en formell utbildning, yrkesmonopol genom legitimation och 

auktorisation, en utveckland kåranda och yrkesorganisation, självständighet med 

flera. Vidare menar författaren att ”starka” professionsgrupper kan påverka 

organisationen som denne är verksam i på ett dynamiskt vis. Vilket enligt Thylefors 

kan visa sig i form av ”elitkunskap”, en status som ger personen i fråga kunskaps 

övertag i förhållande till andra yrkesgrupper inom organisationen. 

Implementering 

Sundell och Soydans (2008, s. 14) definition på implementering är:  

”implementering avser de procedurer som används för att införa 

nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att 

metoderna används som avsett och med varaktighet”  
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Annas led är som vi tidigare nämnt ett regionalt projekt som går ut på att ta fram en 

gemensam modell som bygger på socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och 

omsorg vid demenssjukdom. När modellen är färdigarbetad återstår ett 

implementeringsarbete ute i de berörda verksamheterna.   

Själva innebörden med implementering är inte något nytt fenomen utan har funnits i 

alla tider. Sundell och Soydan (2008, ss. 14 - 15) menar att det handlar bland annat 

om svårigheter att leda arbetare. Ordet implementering och forskningen runt det är 

däremot förhållandevis ett ungt fenomen. När vi använder oss av implementering 

handlar det egentligen om att genomföra, förverkliga och verkställa. Det är dessa ord 

som man använder sig av mer till vardags menar författarna. Det räcker inte att bara 

ha en kunskap om implementering för att kunna åstadkomma en förändring för en 

individ. Det handlar även om att veta vilka metoder som fungerar. Mycket handlar 

om evidensbaserad vetenskap och att det finns en efterfrågan och ett krav på en 

förändring. Författarna menar att utan forskning är risken stor att det blir en 

försämring eller ett oförändrat tillstånd för individen.  

Sundell och Soydan (2008, s. 24) betonar vikten av att det finns ett behov av en 

metod för att implementeringen skall falla bra ut. Det är även av vikt att se det hela 

som en process och inte som en enskild händelse. Författarna menar att det skall 

skapas förutsättningar och att metoden förankras i organisationen på ett positivt och 

effektivt sätt. Även Löfström (2010, s. 55) framhåller detta i sin rapport som en 

farhåga för en lyckad implementering. Författaren menar att det är av vikt att de 

permanenta organisationerna har en plan till fortsättning efter det att projektet är 

avslutat. 

Olsson och Sundell (2008, s. 31) beskriver implementeringsprocessen i sex steg. 

Författarna menar att dessa steg kan överlappa varandra då det inte är en linjär 

process.  

 Finns det ett behov av en förändring och vilka förutsättningar finns det då för 

att implementeringen skall fungera optimalt. 

 Tydliggör nyttan med metoden. Behovet av att förändringen är förankrad och 

gärna med en hänvisning till en utvärdering. 

 Välj metod och bearbeta fram en långsiktig plan för hur genomförandet av 

metoden skall gå till. 

 Se till att få ut den nya metoden och utbilda medarbetarna. 

 Stödja medarbetarna i sitt arbete med metoden. 

 Se till att metoden varaktigt vidmakthålls. 

3.2 Teoretiska utgångspunkter, perspektiv och modeller 

I denna del redogör vi för de teorier, perspektiv och modeller som vi anser är av 

betydelse för hur vi analyserar empirin från intervjuerna, men även hur vi tolkar och 

förstår det. Varför dessa? systemteorin och aktörsnätverk (ANT) var de två teorier 

som vi redan vid studiens start ansåg tillämpbara vid analyseringen av vad en 

organisation är och hur samverkan sker interorganisatoriskt. Den öppna 

systemmodellen tydliggör hur projektet Annas led är organiserat. Det tolkande och 

förståelsebara perspektivet var till en början avsett för att förklara vår egen tolkning 

och förståelse av empirin. När vi påbörjande analysen blev vi klara över att den även 
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var tillämpbar på hur våra intervjupersoner tolkar och förstår. När det gäller 

samverkanstrappan och motivationsteorin kan de ses som en form av resultat, då vi 

vid analysens gång upptäckte att de tydliggör samverkan, motivationen och 

kommunikationens betydelse för att samverka skall fungera.  

3.2.1 Systemteori 

Systemteorin betraktar enligt Payne (2008, ss. 213 - 217) varje organism som ett 

system, där organismen utgör den överordnade delen och som under sig har 

subsystem. Varje nivå/del påverkar i sin tur övriga nivåer/delar som i sin tur påverkar 

helheten, vilket även Öquist (2008, s. 13) bekräftar och han menar även att det inom 

nivåerna är av vikt att tänka på uppbyggnaden av organisationen, att förstå den 

kommunikation som sker mellan människorna i organisationen men även hur 

inlärning går till. Teorin är enligt vad som framgår i Payne (2008, ss. 213 - 217) 

tillämpbar i det sociala arbetet för att förklara sociala system som familjer, grupper 

och samhället i stort, då helheter utgör en mer central del än vad delar och detaljer 

gör. Vidare menar författaren att processen betonas i systemteorin, det vill säga hur 

samspel, relationer, innehåll, och resultat uppstår men även hur det utvecklas. 

Systemteorin kan också ses som ett verktyg till hur man förstår samverkan som sker 

mellan olika system och arbetet tillsammans med andra ses som en fördel utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv.  

3.2.2 Öppen systemmodell 

Utifrån den öppna systemmodellen kan man enligt Backan, Fivelsdal och Lindkvist 

(2006, ss. 273 - 275) betrakta organisationer som komplexa och dynamiska system, 

med såväl en utveckling och anpassningsförmåga. Modellen är lämplig som ett 

verktyg vid organisationsförändringar. Syftet med modellen är hur organisationer 

kan beskrivas utifrån modellens fyra huvudkomponenter och att det finns ett inbördes 

sammanhang mellan dessa komponenter. De fyra huvudkomponenterna är uppgifter, 

struktur, verktyg/teknologi och aktörer. Författarna har lagt till en femte komponent 

som utgörs av en förändringsagent, som enligt författarna hänger samman med ett 

förändringsperspektiv.  

Förändringsagentens uppgift är enligt författarna att påverka men också att hålla 

samman den process som sker, men också att involvera de övriga komponenterna. 

Det är ledningen i en organsation som enligt författarna utgör förändringsagenten. 

Uppgiften – utgörs av organisationens målsättning och består därmed av 

organisationens funktioner/uppgifter, vilket kan utgöras av organisationens 

produktion av varor eller tjänster. Struktur – i en organisation handlar enligt 

författarna av ett mer stabilt element, vilket kan utgöras av organisationens 

auktoritetssystem (hierarki). Verktyg/teknologi – utgörs av lokaler, maskiner osv. 

som olika arbetsprocesser och administrativa procedurer som exempelvis 

arbetsmätningssystem och kvalitetssystem. Aktörer – är de människor som är 

anställda i organisationen och vars kunskaper och egenskaper har betydelse för 

organisationen.   
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Den öppna systemmodellen med en förändringsagent kan illustreras på följande sätt:  

Bild 2
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Aktörsnätverk (ANT) en möjlig samverkansteori 

Ett aktörsnätverk (ANT) bekräftar objektets betydelse. ANT utgår från analyser där 

gränserna inte framkommer i förhand. Detta i sig behöver inte betyda att det inte 

finns gränser. Objektet som samverkan sker kring behöver nödvändigtvis inte vara 

ett ting, det kan lika väl handla om samverkan kring en specifik målgrupp. I Region 

Hallands samverkansprojekt utgörs objektet av personer med demenssjukdomar och 

deras anhöriga. Beskrivningen mellan relationer och olika enheter och hur dessa 

binds samma kan ses som ett exempel på hur ett aktörsnätverk studeras. Dessa 

enheter kan utgöras av såväl objekt (ting) som människor, idéer och olika koncept. 

ANT handlar därmed om studier av förbindelser (relationer) och då inte enbart 

sociala relationer som ständigt konstrueras och rekonstrueras. Samverkan framstår 

som en konstruktionsprocess med olika intressen som det förhandlas kring med där 

även deltagarna binds samman (Lindberg, 2009, ss. 85 - 88).  

3.2.4 Samverkanstrappan 

Enligt Hådal m.fl. (2005:4, ss. 12-13) kan man med hjälp av en samverkanstrappa 

tydliggöra samverkan som sker i olika steg. Vidare kan man se samverkanstrappan 

som en struktur för samverkan.  

 

Bild 3
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Vår version av figur 11:1 (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 2006, s. 274) 

9
 Vår version av samverkanstrappan i (Hådal, Kastensson, & Rosander, 2005:4)  
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Det första steget i samverkanstrappan är det synliga vilket enligt författarna innebär 

att känna till varandra och att man mellan organisationer tar ett initiativ till att 

samarbeta. Vilket handlar om att synliggöra vilka kompetenser och kunnande det 

finns att tillgå i och mellan organisationerna. Nästa steg i trappan är att starta en 

dialog och kommunicera med varandra, hitta vägar in i varandras organisationer. Det 

tredje steget är att utbyta kunskap med varandra och lära sig av varandra. Sista steget 

i trappan är att man av de tidigare praktiska stegen får ett mervärde och att man som 

organisation tjänar på att samverka (Hådal, Kastensson, & Rosander, 2005:4, ss. 12-

13) 

3.2.5 Motivationsteori 

Abrahamsson och Andersen (2005, ss. 90-91, 145) redogör för McClellands 

motivationsteori som bygger på att varje individ har tre behov. Dessa behov är 

prestationsbehov, samhörighetsbehov och ett maktbehov.  

 

 Prestationsbehov: individen har ett behov av att lösa problem, en vilja att 

prestera mer än andra och klara av att utföra svårare uppgifter.  

 Samhörighetsbehov: individen har ett behov att etablera och upprätthålla 

kontakter med andra. Har även ett behov av bekräftelse när man utfört något 

bra.  

 Maktbehov: individen trivs med att kontrollera och ta ansvar för hur andra 

personer utför sitt arbete. Värnar om sitt eget rykte.  

 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005, ss. 146-148) påverkar ett av behoven 

enligt ovan individen mer än de andra. Behovet kan se olika ut och vara starkare eller 

svagare beroende på situation. Det framgår även att behoven kan förändras då de är 

inlärda beteenden. Vidare menar författarna att det är prestationsbehovet som gör att 

en människa presterar, inte bara anlag, förmågor och kunskaper. Även att man kan 

förbättra sina prestationsbehov och att organisationen kan anpassas efter människors 

behov och på så vis ökas motivationen och prestationen blir bättre.  

3.2.6 Tolkande och förståelsebart perspektiv 

Det tolkande och förståelsebara perspektivet innebär enligt Sandberg och Targama 

(1998, s. 30) att de föreställningar vi som människor har om verkligheten, ”skapas av 

oss själva och andra” utifrån våra tidigare erfarenheter. Kommunikationen och 

samspelet med andra har också enligt författarna en betydelse för hur vi tolkar och 

förstår. Vi har därför valt att använda oss av detta synsätt då vi tolkar och förstår 

innebörden av den samverkan som sker i projektet Annas led. Det tolkande och 

förståelsebara perspektivet har betydelse för hur alla individer förstår en uppgift 

m.m.  
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Grunderna i detta perspektiv är enligt Sandberg och Targama (1998, s. 30) att 

människans förståelse baseras på: 

 Egna erfarenheter, funderingar och reflektioner. 

 Påverkan från andra, dvs.  att man förhållandevis okritiskt tar till sig andras 

föreställning om vad som är verklighet. Då detta kommer från en respekterad 

social omgivning. 

 Jämförelsen mellan de egna och andras erfarenheter. Vilket sker genom 

diskussioner om hur de ska tolkas. Detta kan enligt författarna handla om en 

medveten jämförelse, men också genom vardagliga samtal kring det man gör, 

hör och ser.  

3.3 Interorganisatorisk samverkan 

I inledningen nämnde vi att man enligt Anell och Mattisson (2009, s. 13) kan se på 

samverkan utifrån de tre nivåerna intersektoriell-, interorganisatorisk- och 

interprofessionell samverkan, men enligt författarna handlar alla nivåerna utifrån ett 

forskningsperspektiv ändå om olika former av interorganisatorisk samverkan. 

Skillnaden utgörs enligt författarna av, vilka organisationer som samverkar, om 

samverkan sker mellan olika myndigheter, organisatoriska enheter inom en 

organisation eller mellan olika yrkesgrupper.  

 

I Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundets rapport (2002, s. 9)  samt 

Anell och Mattisson (2009, s. 29) framgår det, att det finns förväntningar på att 

kommuner och landsting ska erbjuda sina invånare service av olika slag, men att 

förutsättningarna för detta ser olika ut beroende på bland annat kommunstorlek, 

folkmängd, geografi och ekonomi. Dessa förutsättningar gör enligt författarna att det 

finns flera skäl för kommuner och landsting att samverka, och samverkan kan enligt 

rapporten stärka en regions konkurrenskraft.  

Den interprofessionella samverkan kan ses som en grundförutsättning för den 

samverkan som sker inom vård och omsorg. Denna form av samverkan mellan 

professioner och yrkesgrupper har betydelse för förutsättningarna att uppnå 

samverkan även på andra nivåer (Anell & Mattisson, 2009, s. 87). I Kvarnström 

(2011:15, ss. 21 - 22)  framgår det att den interprofessionella samverkan handlar om 

att såväl ge som ta emot tjänster. Vidare framgår det att det interprofessionella 

perspektivet fokuserar på ansvar, information och att den samverkan som sker mellan 

professioner bygger på ett ömsesidigt beroende, flexibilitet, reflektion över 

processen, kollektivt ägda mål och så vidare. I projektet Annas led finns flera 

professioner och yrkesgrupper representerade, vilka kan ses som aktörer i projektet. I 

Löfström (2007, ss. 247 - 248) framgår det att samverkan kring vård och omsorg av 

äldre sker mellan ett flertal aktörer som var och en utgår från olika normer och 

handlingsmönster. Vidare framgår det att samverkan kan försvåras ytterligare då 

dessa aktörer representerar olika verksamheter och huvudmän. Vilka enligt 

författaren förväntas arbete för ett gemensamt syfte och mål. Därför menar 

författaren att samverkan mellan de olika professionerna och yrkesgrupperna är av 

stor vikt, för att möta det komplexa behov av vård och omsorg som många äldre har. 

Det finns enligt Thylefors (2007, s. 45) många argument för att samverka mellan 

olika professioner och yrkesgrupper. Vidare framgår det att utgångsläget i ett 
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tvärprofessionellt samarbete handlar om att aktörer har viktiga bidrag i form av 

kunskap och erfarenheter när det gäller behovet av insatser hos brukaren/kunden. 

3.4 Samverkansformer 

Samverkan kan ske i olika former, i Region Halland finns en stödstruktur (se bilaga 

3) för hur samverkan och utvecklingsarbete skall ske, strukturen visar på ett tydligt 

sätt de olika nivåerna i organisationen. Den taktiska gruppen, vars deltagare vi har 

intervjuat har regelbundna möten där olika frågor diskuteras. I litteraturen framgår 

det att finns olika former och den vanligaste anses vara, att samverkan sker genom 

regelbundna möten mellan de organisationer som skall samverka. Mötena är till för 

informationsutbyte och planering av det gränsöverskridande arbetet, organisationerna 

i mellan. Dessa möten anses även ha betydelse för samordning och samarbete mellan 

organisationerna. En annan form av samverkan som framkommit är den där 

organisationerna har skapat ett ”särskilt samordningsorgan eller samrådsgrupper” 

med representanter från de olika organisationerna. Denna form av samverkan kan 

även ha en särskild processledare som har till uppgift att främja arbetet, för att uppnå 

syftet med samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; 2007). Det senaste 

exemplet anser vi kan kopplas till hur man arbetar i Annas led och med den 

stödstruktur som finns för samverkan i regionen. 

I Anell och Mattisson (2009, ss. 39 - 40) framgår det att den interorganisatoriska 

samverkan, många gånger sker i så kallade ”löst reglerade former”. Vilket enligt 

författarna innebär att parterna som samverkar gör det inom nätverk, projekt eller 

genom avtal. Denna form av samverkan anses inte vara enhetlig till karaktären, utan 

består av flertalet initiativ, där individuella och institutionella aktiviter blandas på 

uppdrag av organisationens ledning. Vidare framgår det att de anställda inom såväl 

kommuner som landsting många gånger ingår i olika former av nätverk.  

Nätverksorganisationer 

Då Annas led bedrivs som ett projekt i olika nivåer och i och mellan organisationer 

ser vi det som en form av nätverk. Begreppet nätverksorganisationer kan enligt 

Thylefors (2007, s. 57) kopplas till den samverkan som sker mellan huvudmän och 

organisationer. Vidare menar författaren att en nätverksorganisations struktur anses 

lösare och att nätverksorganisationer kan ses som ett system av organisationer som 

sluter avtal med varandra för utförandet av specifika uppgifter. Denna form av 

samverkan sker enligt författaren många gånger då det finns en för organisationerna 

gemensam problematik/uppgift. Vilket i projektet Annas led utgörs av att arbeta fram 

en gemensam modell för demensvården i Halland. Vilket ökar förutsättningarna för 

att personer som har en demenssjukdom ska bemötas på ett likartat sätt oavsett var i 

Halland de är bosatta.  

I De Wever, Martens och Vandenbrant (2005, ss. 1-7) framgår det att organisationer 

kan finna strategiska resurser genom interorganisatoriska nätverk, då varje enskild 

organisation enligt författarna bör se bortom sina egna gränser, för att få tillgång till 

resurser. Vidare framhålls det sociala kapitalet som en komponent av vikt för att 

finna de strategiska resurserna i ett nätverk. Det sociala kapitalet anses i ett nätverk 

komma från möjligheten att utbyta tankar och resurser med andra organisationer. 

Sociala kapitalet utgörs av värdet att samverka och en motivation till kunskap-och 

erfarenhetsutbyte. Enligt författarna kan samverkan i ett interorganisatoriskt nätverk 
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leda till att den enskilda organinsationen förvärvar strategiska resurser, vilket även 

visar att samverkan är framgångsrik. Även Hådal m.fl. (2005:4, s. 43) poängterar att 

det sociala kapitalet utgör en vinst för samverkan mellan organisationerna då 

organisationerna visar tillit till varandra och att det finns en vilja till att samverka.  

3.5 Främjande och hämmande faktorer för samverkan  

Främjande faktorer 

”Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras 

synsätt och att kunna kommunicera kring dem” (Danermark, 

2000, s. 28) 

 I samverkan är det väsentligt att se och förstå att det finns olikheter i kunskaps- och 

förklaringsmodeller i organisation och regelsystem, menar Danermark (2000, ss. 11 - 

13). För att ett samverkansprojekt skall bli framgångsrikt och lyckas fordras det att 

man identifierar, lyfter fram och diskuterar dessa olikheter. Olikheterna behöver inte 

vara hinder utan kan istället vara utvecklande och stimulerande. Vidare menar 

författaren att det är dessa förutsättningar som gör om samverkan lyckas eller inte. 

Inte bara det som många undersökningar visar att det är personkemin i gruppen som 

avgör om samverkan fungerar optimalt.  

För att lyckas med samverkan anses det att det krävs en gemensam syn på varför 

samverkan skall ske och vad som är syftet med att samverka. Ett tillvägagångssätt för 

att uppnå en gemensam syn, är att se till att använda sig av samma språk och att 

innebörden av olika begrepp blir klarlagda. Det finns olika typer av vinster när det 

gäller samverkan. Vinsterna kan handla om aktörernas förväntningar av samverkan 

och vilka åtgärder som är mest lämpade för att utveckla samverkan. 

Vinsterna/förväntningarna kan utgöras av: en ökad livskvalitet för den enskilde, ökad 

professionalitet, ökad förståelse av den egna och andras kunskap och kompetens osv. 

Förväntningarna kan även handla om att öka kvaliteten, vilket är vanligt när det 

gäller den samverkan som sker inom vård och omsorg (Anell & Mattisson, 2009, ss. 

79, 95 - 96; Danermark & Kullberg, 1999, s. 53). Andra främjande faktorer är enligt 

författarna att samverkan sker kring ett utvecklingsprojekt, att det finns en tvingande 

lag, att samverkan sker i ett givet distrikt, ömsesidigt beroende, öppen 

kommunikation, stöd från högsta ledning och skickliga samordnare. Brännström 

Forss (2007, s. 205) poängterar att i en samverkansprocess är det viktigare att se 

helheten än en enskild del och att själva resultatet är viktigare än funktionen. Detta 

bidrar till en ökad livskvalité för den sjuke.  

Löfström (2010, s. 54) poängterar att, är alla aktörer delaktiga i projektprocessen 

både interna och externa bidrar det att projektet är lättare att utföra. Författaren 

menar även att är ett projekt uppbyggt med projektledare, styrgrupp och projektteam 

är det lättare att komma överens om ett gemensamt syfte, vilket kan vara av vikt när 

det handlar om att olika hemorganisationer och professioner skall samverka.  

Det framkommer i Riksrevisionen, förkortas till RiR (2011, ss. 24, 38) att det finns 

ett behov av att mellan organisationsgränser kunna utbyta patientinformation. Detta 

då patienterna mer och mer förflyttar sig mellan de olika vårdenheterna och 

huvudmännen. Patientdatalagen SFS 2008:355 anger de grundläggande regleringarna 

för hur patientinformationen får hanteras. Som en främjande del av samverkan 
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mellan vårdgivarna ger denna lagen en möjlighet att utbyta patientinformation 

elektroniskt i en så kallad sammanhållen journalföring. Vidare framgår det, att det är 

frivilligt för vårdgivarna att tillämpa en sammanhållen journalföring.  

Hämmande faktorer 

Danermark (2000, ss. 32 - 35) menar att man i en samverkansgrupp kommer från 

olika organisationer och att personerna kan ha olika beslutsbefogenheter. 

Ineffektivitet och irritation i samverkan kan skapas om det är en obalans i hur 

gruppen kan fatta beslut. Vissa har kanske befogenhet att skaffa beslut själva och 

andra måste fråga sin chef som har en högre position i hierarkin. Besluten tar längre 

tid och personen med mindre befogenhet tappar kraft i diskussioner. Författaren 

menar att det är av vikt att deltagarna i gruppen är införstådda i varandras 

beslutmandat för att det inte skall bli felaktiga förväntningar.  

Det är inte helt ovanligt med statusskillnader och olika rangordning i och mellan 

organisationer. Deltagarnas dominerande ställningar kan hämma samverkan. 

Deltagarnas olika synsätt och dess olika rutiner och arbetssätt kan skapa problem och 

även irritation (Lindberg, 2009, s. 60). Vidare menar författaren att målet för 

deltagarna i ett projekt är att skapa ett gemensamt syfte. Skulle inte detta fungera av 

någon anledning, gäller det att tillfredsställa så många syften som möjligt så att inte 

processen stannar av. Det är inte så vanligt att aktörer i en organisation tolkar 

uppdraget för att det skall passa den egna verksamheten. Samverkan mellan olika 

huvudmän visar tydligt att samverkansprojekt hanterar en interorganisatorisk 

problematik. Problematiken handlar om en samordning och en strategi för olika 

ledningsstrukturer, verksamhetsansvar, kulturella normer, regelverk, kompetens och 

finansiella medel. Författaren menar även att en risk med samverkan mellan aktörer 

från olika organisationer är att de istället för att finna en gemensam modell granskar 

och bevakar varandra menar Jensen m.fl. (2007, ss. 90 - 91). Vidare menar 

författarna att det finns tre kritiska moment under ett projekt. Etablerandet av 

projektet och organisera ramarna, själva projektarbetet och återföringen då resultat 

och erfarenheter skall integreras och en eventuell implementering skall ske. Enligt 

författarna finns det stora skillnader hur ett projekt organiseras och det är både internt 

i projektet, i organisationerna men även i omgivningarna. Hur projektorganisationens 

relation är till den permanenta organisationen har betydelse. 

Bristen på möjligheter att få tillgång till aktuell information kring individen kan vara 

en hämmande faktor för samverkan. Vilket har uppmärksammats och lett till en 

revision. I RiR 2011:19 (Riksrevisionen, 2011) är det granskat vilken tillgång 

vårdpersonalen har till aktuell och relevant information kring patienterna vid rätt 

tillfälle. Syftet med granskningen var att undersöka vilka hinder det finns för behörig 

vårdpersonal att ta del av rätt patientinformation. Motivet med granskningen var att 

både hälso- och sjukvården som den kommunala omsorgen har genomgått en 

strukturförändring, vilken har bidragit till fler aktörer inom de båda sektorerna. 

Vilket i sig har bidragit till att behovet av ett säkert och effektivt informationsutbyte 

har ökat. Granskningen har visat på att Regeringen först 2011 började arbetet med att 

se över behovet av informationsutbyte mellan hälso- och sjukvården och den 

kommunala omsorgen. Vidare framkom det att kommunernas möjlighet till 

delaktighet i detta har varit begränsad. I granskningen framgår det också att 

organiseringen av vården är av avgörande betydelse för ett informationsutbyte. Med 

fler aktörer ökar även behovet av information över organisationernas gränser. Det 
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framkommer också i granskningen att det finns en otydlighet i uppdraget i 

Socialstyrelsens nationella projekt, vilket har bidragit till en oklar ansvarsfördelning 

för hur den nationella informationsstrukturen skall spridas till aktörerna inom vård 

och omsorg (Riksrevisionen, 2011, ss. 9 - 11). Patientdatalagen kan även utgöra en 

hämmande faktor då valfriheten med den sammanhållna journalföringen kan 

innebära att inte alla vårdgivare väljer att tillämpa möjligheten.  

 

I RiR 2011:19 (Riksrevisionen, 2011) har det framkommit ett flertal hämmande 

faktorer för samverkan, vilka utgörs av bristande information, strukturförändringar, 

begränsad delaktighet många aktörer, organisationsgränser. Andra hämmande 

faktorer är geografiskt avstånd, kulturella skillnader, dåliga relationer på chefsnivå, 

personliga agendor, lagar vilket även har bekräftats av Danermark och Kullberg 

(1999, s. 55) som även framhåller organisationernas olika ekonomiska 

förutsättningar som en hämmande faktor för samverkan. 

 

Danermark (2000, ss. 18 - 19) poängterar att ledningens roll har en stor betydelse för 

att samverkan skall fungera optimalt. Författaren menar att ledningen ofta skjuter 

ifrån sig uppgiften till samverkansgruppen och tycker att gruppen har kompetens för 

att klara detta själva. Danemark hävdar att ledningen måste ha en aktiv roll under 

hela processen och att detta är ännu viktigare om det är flera huvudmän inblandade. 

Det är av stor vikt menar författaren att den som är satt som ledare för gruppen är 

kunnig i samverkansfrågor och även lojal mot gruppen.  
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för vårt tillvägagångssätt när det gäller datainsamlingen till 

denna studie. Vi redogör även för proceduren, analysen, etiska övervägande och till 

sist avslutar vi med en metoddiskussion. 

4.1 Urval och datainsamling  

Som vi nämnde i vår förförståelse (avsnitt 1.2) genomförde vi våren 2011 en studie 

där vi undersökte vilka förväntningar respektive farhågor de lokala processledarna i 

projektet Annas led hade inför det kommande arbetet med att arbeta fram en 

gemensam modell för demensvården i Halland.  I den studien fick vi ta del av hur 

den operativa nivån i projektet arbetade med modellen och vilka deras förväntningar 

och farhågor med projektet var. För att få en annan grupps perspektiv på detta arbete 

valde vi denna studie att intervjua deltagarna i projektet Annas leds styrgrupp, då vi 

anser att de har den kunskap om samverkan som vi i denna studie har valt att studera.  

Intervjupersonerna var därmed för oss ett givet urval. Enligt Denscombe (2009, s. 

37) utgör detta ett subjektivt urval, som enligt författaren innebär att forskaren har 

kännedom om vem som ska medverka och ämnet/företeelsen som skall undersökas. 

Fördelen med ett subjektivt urval, är enligt Denscombe att den valda målgruppen 

som forskaren vänder sig till, kan antas kunna ge bäst information. 

 

Styrgruppen består av elva personer och avsikten var att intervjua alla deltagarna då 

vi inte ville välja bort någon då allas åsikter i gruppen är av betydelse för vårt syfte. 

Två av deltagarna tackade nej till att medverka i vår studie, vilket var tråkigt men vi 

anser att vi fått tillräckligt material till vår studie av de övriga deltagarna. 

Intervjupersonerna är både kvinnor och män i tjänstemannaposition inom sin 

profession. När det gäller Region Halland är inte deras deltagarstrategi lika tydlig, 

men den är fokuserad på närsjukvården i egenregi, sjukhuset i Halmstad och 

regionen i stort när det gäller utveckling och samverkansfrågor. 

Vi har intervjuat deltagarna i frågor rörande samverkans betydelse för att arbeta fram 

en gemensam modell för vård och omsorg av personer som har en demenssjukdom i 

Halland.  Som ett andra led i vår datainsamling har vi studerat vad som framgår i 

litteraturen i ämnet. Litteratur, artiklar, rapporter och avhandlingar har vi sökt i 

bibliotekskataloger, nätbokhandel, i databaser via ämnesguider och på olika 

hemsidor som exempelvis Socialstyrelsen, äldrecentrum. Vi har även fått idéer om 

litteratur i referenslistor i den litteratur som vi har funnit. De sökord som vi har 

använt oss av är samverkan, samarbete, samordning, organisation, samverkansteori, 

interprofessionell samverkan, interorganisatorisk samverkan, intersektoriell 

samverkan och profession på såväl svenska som engelska. Vi har även sökt i Diva 

portalen och använde oss där av samma sökord för att hitta liknande uppsatser för att 

där kunna ta del av intressant referenslitteratur. Diva portalen använde vi oss även av 

för att söka avhandlingar. 

I Denscombe (2009, s. 235) framgår det att personliga intervjuer är ett vanligt val vid 

såväl semistrukturerade som ostrukturerade intervjuer. Fördelarna med personliga 

intervjuer är enligt författaren att de är enkla att genomföra. En annan betydande 

fördel är att de uppfattningar samt synpunkter som framkommer under intervjun 
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kommer från den aktuella intervjupersonen själv. Vi har i denna studie valt att 

använda oss av semistrukturerade intervjuer. Vilket innebär att vi har använt oss av 

en intervjuguide med teman och underfrågor till dessa, vilket bekräftas av 

Denscombe (2009, s. 234). Under intervjuerna har vi inte hållit oss till en strikt 

ordningsföljd, utan i stället känt av vad som varit lämpligt under intervjuns gång. 

Vilket enligt författaren innebär att de svar intervjupersonen ger blir mer öppna och 

med betoning på den aktuella personens egna synpunkter. 

4.2 Procedur 

Vi har genomfört en kvalitativ studie i form av intervjuer och valt att undersöka 

karaktär och egenskaper i samverkansprocessen. Vilket Widerberg (2002, s. 15) 

poängterar att en kvalitativ undersökning utgörs av.  

Det första vi gjorde var att ta kontakt med processledaren för Annas led för att få 

kontaktuppgifter till deltagarna i styrgruppen. På ett styrgruppsmöte informerade 

processledaren deltagarna i gruppen om att vi skulle ta kontakt med dem via mail. Vi 

mailade ut ett brev där vi informerade dem om vilka vi var och syftet och ämnet för 

intervjuerna vi önskade göra. I brevet bad vi intervjupersonerna att återkomma med 

förslag på passande datum, tid och plats för intervjun, detta för att de skulle kunna 

planera in det i sin dagliga verksamhet på ett enkelt och bekvämt sätt. När vi fått in 

intervjutider skickade vi ut ett personligt missivbrev (se bilaga 1) där information och 

en bekräftelse på datum och tid var angivet för intervjutillfället. Intervjuerna ägde 

rum på respektive intervjupersons arbetsplats och som stöd och hjälp spelade vi in 

och antecknade under intervjutillfället. Vid intervjutillfället, innan vi påbörjade 

intervjun skrev vi och intervjupersonen på missivbrevet för att det skulle fungera som 

en samtyckesdokumentation. Ljudupptagningen från intervjuerna har vi sedan direkt 

transkriberat och sammanställt. Dalen (2008, s. 69) poängterar att det möjliggör bästa 

återgivning av vad intervjupersonerna har berättat. Detta kan även stärka själva 

analysprocessen då man får en speciell närhet till materialet. I nästa steg har vi med 

hjälp av teman och vår intervjuguide analyserat materialet. Att använda sig av teman 

som presentations form är mycket vanlig menar Dalen (2008, s. 84) och att man på 

det sättet kan se vilka teman som är mest relevanta för studien. Författaren 

poängterar att man inte skall låsa sig fast vid bestämda kategorier utan att man som 

forskare använder sig av huvudteman och underteman.  

4.3 Analys 

Vi har spelat in våra intervjuer på två inspelningsbara enheter, som vi sedan sparat på 

våra datorer för att ha så många säkerhetskopior som möjligt. Efter detta har vi 

transkriberat materialet allteftersom intervjuerna var avklarade för att på bästa sätt 

lägga till minnesanteckningar och andra tankar kring intervjutillfället. Efterhand har 

vi läst och lyssnat på materialet ett flertal tillfällen för att kunna utifrån vår 

intervjuguide färgmarkera text för kategorisering i tilltänkta teman. Vilket Dalen 

(2008 s.108) menar är den vanligaste metoden och att man letar efter passande citat 

som belyser tematiseringen. Vi har även försökt läsa mellan raderna för att se om vi 

kan hitta underförstådda betydelser i materialet. I resultatavsnittet där vi presenterar 

vad som framkommit i våra intervjuer har vi även citerat vissa kommentarer som vi 

har funnit relevanta för frågan och syftet och för att få en tydlighet och trovärdighet i 

presentationen.  
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4.4 Etiska övervägande 
Vi har i vår studie grundligt beaktat de etiska aspekterna för våra intervjupersoner 

och vi ser inga större etiska risker för dem att medverka i vår studie. Anonymiteten 

kan vara låg, då intervjupersonerna ingår i en liten och specifik grupp. Vi är noga 

med att inte nämna personerna vid namn och använda sådant som skulle kunna 

identifiera dem. I resultatdelen har vi skrivit nummer efter citaten och dessa nummer 

är till för att vi som författare ska kunna lokalisera vem vi har citerat. Intervjuerna är 

en del i utvärderingen av Annas led så intervjupersonerna var väl införstådda med att 

de skulle bli intervjuade. Processledaren för projektet meddelade intervjupersonerna 

att det var på gång innan vi via mail skickade ut förfrågan om tid och datum. Vi har 

skickat ut ett missivbrev (se bilaga 1) där information finns om både oss och om vår 

studie. Vi undertecknade gemensamt missivbrevet innan vi påbörjade intervjun så en 

tydlighet i samtycket framkom. På detta vis godkände personerna även att inspelning 

skulle ske, vilket vi även förtydligade muntligt. Detta framgår även i Denscombe 

(2009 s.198-200) som menar att det gäller att informera de personer som kommer att 

delta att det är frivilligt. Att man har rätt att dra sig ur projektet när man vill och att 

intervjupersonen vet syftet med undersökningen och att det endast är 

forskningsgruppen som kommer att ta del av forskningsmaterialet.  

4.5 Metoddiskussion 
Denna studie är en kvalitativ studie där empirin kommer från intervjuerna av nio av 

deltagarna i projektet Annas leds styrgrupp. Syftet med studien var att studera 

betydelsen av att samverka kring demensvården i Halland.  

Varför detta ämne? Som vi nämnde i avsnitt 1.2 blev vi våren 2011 tillfrågade om vi 

ville medverka i en utvärdering av projektet Annas led, vilket vi gjorde. Vi 

undersökte då vilka förväntningar och farhågor som de lokala processledarna hade på 

arbetet med att ta fram en gemensam modell för demensvården i Halland men även 

på implementeringen av den kommande modellen. Den förra studien väckte ett 

intresse hos oss och därför föll valet på att fortsätta att studera betydelsen av den 

samverkan som sker med att arbeta fram den gemensamma modellen för 

demensvården. Vi ville fortsätta att undersöka betydelsen av samverkan, men för att 

få en annan grupps perspektiv på detta valde vi att undersöka hur deltagarna i 

styrgruppen ser på samverkan och dess betydelse. Våra intervjupersoner tillförde oss 

en djupare förståelse av projektets organisering, vilket har visat oss att samverkan 

inte enbart är beroende av att aktörerna i organisationerna samverkar. Att organisera 

och planera en väl fungerande struktur är viktigt.  Detta har tydliggjorts då 

styrgruppen även kallad taktiska gruppen äldre agerar styrgrupp för alla regionala 

projekt inom området äldre. 

Vi anser inte att den förra studien har påverkat resultatet av denna studie, då 

huvudfrågan i denna studie är betydelsen av att samverka kring demensvården och i 

den förra studerade vi den lokala processledarens roll, förväntningar respektive 

farhågor med projektet. Den förförståelse som vi har för syftet med projektet har till 

viss del betydelse för hur vi tolkar och förstår de svar vi fått, men samtidigt har vi 

fått ta del av flera för oss nya perspektiv. Vi anser att empirin från intervjuerna är 

relevant för ämnet och tillförlitligt som underlag för analysen. 

Vi har valt att studera samverkan, men vad menas med samverkan? Och vad menar 

vi? Samverkan, samarbete och samordning (se avsnitt 3.1) är begrepp som ligger 
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nära varandra och till viss del hänger samman. Om vi skulle utgått från vart och ett 

av dessa begrepp skulle det kanske påverkat resultatet något, men vi anser att de 

ligger så nära varandra. När vi skriver samverkan har vi klumpat ihop dessa tre 

begrepp till ett, nämligen samverkan. 

Syfte med studien var att studera betydelsen av samverkan. Den svåraste delen inför 

intervjuerna var att få fram bra teman och underfrågor så att materialet inte skulle bli 

för tunt. Efter första intervjun, kände vi att vi inte täckte in området riktigt och 

förändrade då vår intervjuguide något, vilket vi har upplevt som en förbättring. Vid 

de första intervjutillfällena var vi lite mer osäkra och trevande i våra frågor, vi 

försökte hålla oss till hur upplägget var i intervjuguiden. Efter några intervjuer blev 

vi mer självsäkra och ”bollade” in frågorna där det passade för att inte för många 

upprepningar skulle ske. Detta anser vi blev ett bättre resultat men lite svårare och 

mer tidkrävande vid sammanställningen. Vår upplevelse av intervjuerna är positiv, 

då våra intervjupersoner har varit positiva och engagerade och som på alla sätt har 

hjälp oss att får fram ett bra material för studien.  

Det har varit spännande att ta del av intervjupersonernas verksamheter, 

organisationer och erfarenhet av att samverka. Den information vi har fått från 

intervjuerna hade vi troligtvis inte klarat av att få fram, i form av en 

enkätundersökning, då man i en kvalitativ studie ser man mer än bara ett papper med 

siffror eller kryssmarkeringar. Intervjuerna ger en bredare förståelse, då vi har sett 

personernas kroppsspråk, vilket vi anser säger en hel del i sammanhanget. Vi anser 

inte att underlaget för analysen har påverkats av att två av de tilltänkta 

intervjupersonerna tackade nej till att medverka, då vi ser att de svar vi har fått från 

de övriga nio har stämt överrens med varandra.  

Trots att vi har haft vår intervjuguide, så är vår upplevelse att svaren inte alltid har 

varit riktigt vad vi har tänkt oss, vilket vi anser, kan komma sig från hur frågan tolkas 

och förstås av den vi har ställde frågan till. Hur frågan tolkas, kan vad vi har förstått 

härledas till personens tidigare erfarenhet av ämnet i fråga, vilket vi anser bekräftas 

utifrån det tolkande och förståelsebara perspektivet (se avsnitt 3.2). Vi har även 

beaktat att vår förståelse kanske inte är den samma som intervjupersonernas, vilket 

kan vara av betydelse när det gäller hur vi har tolkat och förstått de svar som vi har 

fått på våra frågor, vilket kommer sig av vår erfarenhet och tidigare reflektioner 

kring ämnet som vi har undersökt. 
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5 Intervjuerna 

I detta kapitel redogör vi för resultatet av våra intervjuer, vilket vi valt att göra i 

temaform för att täcka in så stor del av den frågeställning vi hade vid intervjuerna.  

5.1 Förväntningar på samverkansprojektet Annas led 

I denna del redogör vi intervjupersonerna förväntningarna på att samverka kring 

demensvården i Halland, innan projektet startade eller när intervjupersonen kom med 

i projektets styrgrupp. Vi redogör även för de förväntningar som i dagsläget är 

uppfyllda, samt vilka möjligheter respektive hinder de ser med att samverka kring 

demensvården efter att är projektet är avslutat.  

Förväntningar av projektet 

Den mest framträdande förväntningen av projektet som framkommit vid våra 

intervjuer är att en gemensam modell för demensvård är något som behövs och är 

viktigt för invånarna i regionen som har en demenssjukdom och dess anhöriga. Detta 

då antalet äldre ökar och som en intervjuperson påtalar ”delen man lever med sin 

sjukdom i det ordinära boendet kommer också öka”(nr 6).  Förväntningen är att alla 

skall få samma vård, var än de befinner sig i regionen. Bygga upp en trygghet hos 

både patient och dess anhöriga så att man vet vart man skall vända sig och även en 

tydlig struktur kring samverkan i regionen, så att alla parter vet vem som skall göra 

vad. En intervjuperson poängterar  

”Det finns luckor i vårdkedjan där länkarna inte hänger ihop, 

utan patienterna har hamnat mellan stolarna. Förhoppningen 

är att kunna täppa till det här. Att de faktiskt får det de faktiskt 

har rätt till”(nr 8) 

Flera av intervjupersonerna har även poängterat vikten av ett väl fungerande forum 

för att möjliggöra samverkan i regionen, att det är ett stöd för att kunna implementera 

de nationella riktlinjerna. Med ett väl fungerande forum kan man, menar 

intervjupersonerna hitta utvecklingsområden som gagnar alla medborgare i regionen 

som är i behov av demensvård.  

En annan förhoppning med betydelse är att den kommande modellen skall bli bra och 

därmed ett användbart instrument ute i verksamheterna och som kan revideras om 

allt eftersom behovet finns.   

Uppnådda förväntningar 

Projektet har varit i gång sedan våren 2011, därför ville vi vid intervjuerna ta del av 

om någon av intervjupersonernas förväntningar redan har införlivats, vilket vi 

redogör för nedan. 

Flera av intervjupersonerna har poängterat att de har en god tilltro till projektet och 

att det finns ett stort engagemang hos alla deltagarna i projektet. En intervjuperson 

poängterade att det i dagsläget finns ett ”fantastiskt fint och lättläst” (nr 2) förslag 

till den gemensamma modellen för demensvården i Halland. 
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Efter projektets slut 

Samverkan är något som har blivit allt vanligare, och då många gånger i projektform, 

men vad händer när projekttiden är slut och vad kan förbättras när det gäller 

samverkan, var något som vi önskade svar på från våra intervjupersoner. Det har 

framkommit av flera av intervjupersonerna att det är viktigt att samverkan fortsätter 

efter projekttidens slut och att det finns en struktur för hur den skall ske.  

Det som framkommit är att alla nationella satsningar är tidsbegränsade så det är av 

stor vikt att säkra upp så att Annas led fortsätter i framtiden. Även att arbeta fram en 

tydlig demensstruktur i kommunerna och fortsätta arbeta i den taktiska gruppen som 

är ett bra forum, men kanske förtydliga beslutsnivåerna i strukturen. Att förtydliga 

uppdragen, vad vi är till för är något som behöver utvecklas ytterligare. 

Förutsättningarna att modellen skall bli bra och tillämpningsbar är stor, men vi måste 

menar en intervjuperson ”jobba mer med styrning och ledning”(nr 4). Att aktivt 

arbeta med modellen och revidera när behov finns och att sprida information och 

kunskap om hur samverkan skall gå till anses viktigt. Det har även framkommit att 

hur ansvarsfördelningen ser ut är viktigt, så alla ute verksamheterna vet vad som 

gäller och vem som skall kontaktas i olika sammanhang. Detta är viktiga aspekter för 

hur samverkan skall fungerar kring demensvården i framtiden svarar flera av 

intervjupersonerna, men även att hitta kundvärdet i all samverkan. 

5.2 Faktorer som är av betydelse för samverkan  

Erfarenhet och betydelsen av en gemensam syn på samverkan 

När det gäller erfarenheten av att samverka har alla våra intervjupersoner 

samverkanserfarenhet även om det inte har varit specifikt kring demensvården. Flera 

av våra intervjupersoner är mellanchefer i sina respektive organisationer. Det är inte 

chefskapet som utgör samverkan utan att man har en vilja och kunskap av att 

samverka tillsammans. En av intervjupersonerna sammanfattar det så här. 

”Det är tydligt att det finns en vilja till samverkan. Man vill 

verkligen jobba ihop, man vill verkligen se till att region 

Halland blir nått på kartan och för att man ska kunna bli nått på 

kartan så krävs det ju att de här 6 kommunerna och regionen 

faktiskt gör någonting tillsammans, att vi lär av varandras 

erfarenheter”(nr 8). 

En annan intervjuperson beskrev sin erfarenhet av samverkan på följande sätt. 

”Min erfarenhet är väldigt god av att hitta goda och 

pragmatiska lösningar.  Det finns en god samarbetsanda i 

Halland sedan många år tillbaka. Jag har tidigare jobbat 

mycket med samverkansfrågor men inte just när det gäller 

demensvården, men i många andra områden. Då har vi ju 

kommit fram till gemensamma överenskommelser och riktlinjer 

som har fungerat under många år”(nr 9).  

Under våra intervjuer ställdes frågan om betydelsen av en gemensam syn på 

samverkan kring demensvården i Halland.  
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Våra intervjupersoner har poängterat att det är viktigt med en samsyn och att alla vet 

vem och vad som skall göras av vem och hur. Detta är av stor vikt då samverkan sker 

mellan två huvudmän. Att ha en samsyn är viktigt menar intervjupersonerna, för att 

tydliggöra vilket de skall göra gemensamt och vilket de skall göra lokalt. Vilket 

tydliggjordes utifrån följande svar.   

”Att man vet vad som förväntas av varandra, det tror jag är 

viktigt att klargöra för att slippa onödigt energiläckage”(nr 6). 

Det har även framkommit att det är en förutsättning att man ser nyttan av att 

samverka, att man pratar samma språk, att det finns en förståelse för varandras 

kulturer och att syftet med samverkan är definierat.  

Kvalité och mervärde 

Under våra intervjuer frågade vi om vad som utgör kvalité och mervärde med 

samverkan. Det som framkom tydligast var att samverkan leder till ett mervärde för 

patienten/brukaren, vilket görs genom att man säkrar de insatser som 

patienten/brukaren behöver och att det sker i rätt tid. Patienten/brukaren skall inte 

märka av när ansvaret går över till en annan aktör, om samarbetet är bra flyter det 

bara på.  Detta utgör ju även en kvalité. En intervjuperson sammanfattade det så här. 

”Ett bra samarbete och samverkan är ett mervärde framförallt 

för patienten eller invånaren vilket är det viktigaste”. ”Det är 

en skyldighet vi har, men sen blir det ju ett mervärde för alla 

när det flyter i processen på ett bra sätt”(nr 6). 

I Annas led har man lyckats att sätta individen i centrum. Det är tydligt och det kan 

bidra till att ”Anna” får ett så bra liv som möjligt. Mervärdet är att individen känner 

trygghet och att de får den vård som de har rätt till. En intervjuperson poängterar att 

samverkan skapar framförallt ett mervärde för individen, med tanke på att  

”jag som patient, jag bryr mig ju inte om vilken huvudman det 

är utan huvudsaken är att jag får det som jag behöver”(nr 5). 

Samverkan som fungerar är den bästa, då individen inte ska behöva vänta på vård 

beroende på att man inte vet vem som skall utföra den. Båda huvudmännen har här 

ett ansvar. 

Att samverka/samordna tar tid, men om man hittar rätt i det skapas det ett mervärde. 

Intervjupersonerna känner att det har hittat detta i Annas led då de även har 

processledare som arbetar med detta både lokalt och regionalt. Modellmaterialet 

skapar också ett mervärde om det kan användas och då det är gemensamt för vård 

och omsorg i hela regionen. Det har framkommit att det inte möjligt att ha allt 

gemensamt, då kommunerna är unika och måste få lov att ha sitt självbestämmande 

och därmed får lov att se olika ut.  

 

 

 



30 
 

Ett annat mervärde som har framkommit är erfarenhetsutbytet, vilket flera 

intervjupersoner anser är viktigt. En sammanfattade det på följande sätt. 

”Utan samverkan blir vi som några isolerade öar och det tror 

jag inte är bra, utan jag tror att det är viktigt att vi jobbar mot 

samma mål oavsett vilken organisation vi är verksamma i”(nr 

8). 

Det framkom även att det händer mycket i forskning och utveckling och att det då är 

bra ju fler aktörer det är som arbetar tillsammans. Att inte alla aktörer gör sin resa 

själv, utan att man gemensamt kan nå utvecklingen på ett bra sätt. Även att man 

vänder sig till alla inblandade parter så att alla får säga sitt. Att man kommer till ett 

beslut och sedan respekterar det beslutet. Det menar flera intervjupersoner är kvalité i 

samverkan. Även att man är aktiv och kommer till möten förberedda och pålästa så 

att beslut i frågorna kan fattas, anses av flera som kvalitet. Att man följer upp vad 

som sker i alla led utgör också kvalitet och mervärde menar flera av våra 

intervjupersoner. 

Nationella riktlinjer, lagar och normer 

De nationella riktlinjerna kring demensvården är grunden för projektet Annas led 

detta ser våra intervjupersoner som ett stort stöd och som en motor för att processen 

skulle komma igång.  

De nationella riktlinjerna uppges ge bra vägledning, vilket bidrar till färre 

diskussioner om vad som är rätt eller fel. Då de utgör underlaget för hur en modell 

kring demensvården kan arbetas fram. Vilket sammanfattades på följande sätt av en 

av våra intervjupersoner.  

”Vi måste ju alla bli bättre på att använda forskningen och 

använda det, här med evidensbaserad praktik och koppla ihop 

det med brukaren, vad säger forskningen, vad säger våra 

erfarenheter”(nr 2).  

Det framkom att riktlinjerna är något som skall bearbetas och brytas ner till såväl 

regional och lokal nivå. För att detta skall fungera krävs en samverkan. Riktlinjerna 

upplevs även bra och tydligt gentemot våra politiker då det finns forskning som visar 

positiva effekterna med att använda dessa resurser.  

På våra frågor om vilken betydelse lagar och regler har för samverkan framgick det 

att det är av vikt med ett samtycke från den enskilde så att en samverkan mellan 

vårdgivarna kan ske kring hans/hennes situation. Lagarna skall inte utgöra ett hinder 

enligt flera av intervjupersonerna, utan man skall se till individens behov och tolka 

lagarna efter det. Vilket innebär att tolka sitt uppdrag med individen i fokus.  

Men det har även framkommit under intervjuerna att lagarna har betydelse för 

samverkan i förhållande till huvudmannaskapet. Vilket framgår i och med att 

Regionens hälso- och sjukvård lyder under hälso- och sjukvårdslagen och 

kommunerna under både hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Vilket 

några av våra intervjupersoner anser kan bli något av ett hinder för samverkan. 

Upplevelsen är ändå att det går allt bättre med samverkan i förhållande till 

lagstiftningen, bara man ser till att det följs trots att man går in i varandras områden. 
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Sekretessreglerna och informationsutbyte kan vad som framkommit under 

intervjuerna påverka samverkan kring individens vård och omsorg, då huvudmännen 

har olika journalsystem som regleras av sekretessen, vilket gör att de olika 

huvudmännen inte kan ta del av varandras journalföring kring individen på ett enkelt 

sätt.  

Organisation och profession 

På våra frågor om organisationernas betydelse för samverkan har det framkommit att 

det kan skilja sig mellan de lika huvudmännen, men även inom de olika 

kommunerna. Detta inte på grund av organisationerna i sig utan mer på grund av 

vilken kultur som finns i respektive organisation. En intervjuperson förklarade detta 

på följande sätt. 

”Jag ser ingen skillnad på om det är regionen eller om det är 

kommunen, utan det är olika kulturer och olika ställen, vi är 

olika storlekar på organisationer, olika landsbygd, tätort. 

Kommunerna är uppbyggda lite olika också, det är mer att det 

är olikheter på respektive organisation”(nr 7). 

En annan intervjuperson menade att  

”hur ska vi annars kunna ta hand om folk om vi inte jobbar 

ihop, det gäller ju också i det större perspektivet. Det är ju 

därför det här projektet har kommit till, därför att samverkan 

mellan vårdgivarna inte har varit så tydligt och inte fungerat så 

bra alltid”(nr 8). 

Det har framkommit att samverkan inte alltid är så lätt då det kan finnas vissa 

svårigheter att få med alla aktörer, detta då det finns externa utförare inom Vårdval 

Halland och i den kommunala omsorgen som där omfattas av lagen om valfrihet 

(LoV). Det betonas av flera intervjupersoner att det är av stor vikt hur avtalen i 

Vårdval och LoV formuleras för att ge en tydlighet i uppdraget. 

Flera av våra intervjupersoner har påtalat att kommunikationen och förståelsen av att 

samverka till stor del ligger på individen. Är inte den som utför vården och omsorgen 

med på banan är det svårt att få till samverkan. Det är även på andra nivåer av vikt att 

man har ett öppet sinne och kommunikation för att samverkan skall fungera optimalt. 

En intervjuperson beskrev det på följande sätt.  

”Finns det en god ambition och vilja hos den enskilde som skall 

utföra vården och hitta goda lösningar och håller sig 

uppdaterad och informerad om vad som gäller och är öppen för 

samverkan så tror jag nog att det fungerar men har du då en 

annan inställning att - Jag gör som jag har gjort innan eller - 

Jag har hört talas om den där riktlinjen men…Så kan man ju 

stjälpa genom sin inställning på personnivå”(nr 9). 

Under våra intervjuer har det även framkommit att det är av vikt att tänka på att de 

olika professionerna bemöter problematiken på olika sätt och att de tillsammans kan 

se en helhet. Samverkan mellan olika professioner handlar enligt en av våra 

intervjupersoner om en ”ödmjukhet hos de som skall samverka, att man faktiskt vill 

samverka”(nr 8). 
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En annan menade att inte enbart handlar om professioner utan att även personlighet 

och ödmjukhet spelar in vilket förklarades på detta vis. 

”Om man bortser helt och hållet från professioner utan bara 

tittar på personer. För en god samverkan handlar om i första 

hand om personer, om man funkar ihop, det är som i den 

taktiska gruppen där alla elva pratar och där sitter ju 

människor med olika bakgrund med olika professioner i den 

gruppen, det är ju så. En del är chefer och andra är det inte alls, 

men man fungerar bra ihop och man respekterar varandra för 

den man är och för det man representera, så är det ju inga 

problem. Då fungerar ju samverkan varsomhelst och överallt. 

Men om man får in just det här med professionstänket och 

attityden då fungerar det ju aldrig. Utan det handlar ju om en 

ödmjukhet hos de som skall samverka att man faktiskt vill 

samverka”(nr 8). 

En annan påpekar att samverkan är viktig i alla professioner och yrkesgrupper för att 

där få en förståelse och att man tar tillvara allas kompetenser och erfarenheter. Vilket 

sägs på detta sätt.   

”att man tittar utanför sin egen specialitet, man är sjuksköterska 

eller man är arbetsterapeut och man är bra på de här delarna 

som ligger i min profession, men att man teamsamverkar, man 

knyter samman olika kompetenser och tillsammans blir det 

väldigt bra. Så samverkan mellan organisationerna och men 

även samverkan mellan yrkesprofessionerna, att man tar till sig 

varandras kunskaper. Det är ju jätteviktigt”(nr 5). 

Det har även framkommit att de olika professionerna inte alltid pratar samma språk 

Det kan ibland ta tid att förstå varandra då olika begrepp används och betydelsen av 

begreppen kan skilja sig åt. Det finns en betydelse av att ha erfarenhet av arbete i 

olika organisationer och att man har samverkat i team, detta skapar mer förståelse för 

de olika professionerna och skapar ett mervärde för kunden. 

Främjande och hämmande faktorer 

Kommunikation och kontaktnät upplevs av flera som främjande faktorer till 

samverkan. Att man i projektet har upprättat att det skall finnas demenssamordnare i 

både kommun och region, detta tror en intervjuperson kommer kunna utgöra en 

framgångsfaktor. Att man får till en bra struktur för demenssamordnare i 

närsjukvården för att kommunens demenssjuksköterska och anhörigstöd skall kunna 

sättas in tidigt i processen. Den taktiska gruppen äldre anses som en främjande faktor 

för den framtida samverkan kring demensvård, när projektet är avslutat och det inte 

längre finns någon processledare. Att man tar till vara eldsjälarna i organisationerna. 

Så att när projektet är över att modellen ändå lever vidare. Målet är att cheferna inom 

organisationerna tar till sig modellen och att de aktivt arbetar med sina medarbetare 

så att modellen befästs i verksamheterna. En annan faktor som anses främjande för 

samverkan, är att Region Halland har bildats och det har underlättat samverkan 

mellan region och kommun. 
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Att samverka har underlättats sedan Region Halland bildades är en uppfattning som 

har framkommit men även att samverkan kommer att bli ännu bättre när hela 

organisationsstrukturen av Region Halland har satt sig ordentligt.  

Känns hoppfyllt med projektet då man enligt en intervjuperson menar att  

”man verkligen har hittat den optimala samverkansmodellen, 

både på tjänstemans nivå men även på den politiska nivån”(nr 

3).  

Flera intervjupersoner har poängterat att den taktiska gruppen gör att samverkan 

kring Annas led även efter projektet kommer att fortleva då frågor och revidering 

fortfarande kan utföras vilket kan ses som en framgångsfaktor.  

Ett mål som flera av våra intervjupersoner har nämnt är att kommunikationen i alla 

led, både inom och mellan organisationer, men också mellan de olika huvudmännen 

behöver utvecklas för att samverkan skall bli optimal för individen.   

Att det är två huvudmän med olika ekonomiska förutsättningar kan utgöra att det blir 

slitningar vid större förändringar, vilket enligt våra intervjupersoner kan bidra till 

svårigheter och hinder med samverkan. Det kan enligt flera av intervjupersonerna 

vara svårt att klara sig med de resurser man redan har. Det skall fungera i 

förlängningen och behöver därför säkras upp.  

Det har även framkommit att det generellt kan finnas vissa svårigheter med att få 

med alla berörda parter i samverkan kring demensvården. En svårighet med 

samverkan som i Annas led kan vara att få med sig alla aktörer. I samverkan av detta 

slag behövs representanter från sjukhusen, närsjukvården, kommunerna och så 

vidare. Men på grund av denna regionalt samordnade processen känns det hoppfullt.  

Pengar överskuggar allting och det handlar om menar några av intervjupersonerna, 

att klara det när det inte finns statliga stimulansmedel längre. Här kan det vara 

skillnad på respektive kommun vilka ”muskler och resurser” man har. Det har 

framkommit att de inte tror att det kommer kosta så mycket mer med projektet utan i 

slutändan mindre, i form av effektivisering och kundkvalité. Utbildningsinsatser och 

implementering av arbetssättet anses utgöra en merkostnad. Tanken är att det skall 

finnas en demenssamordnare i regionen och kommunen, en svårighet kan vara att 

tillsättningen av dessa kan hindras på grund av kostnader. Samverkan utgör en 

merkostnad när det gäller resor till och från möten, men förhoppningsvis når man 

genom samverkan målet, vilket är att ge personer med en demenssjukdom en bättre 

vård och omsorg, så kan merkostnaden omvärderas till ett värde.  

Det har framkommit under intervjuerna att svårigheten med att samverka är att det 

tar tid och att de har olika erfarenheter med sig i bagaget. Även att det kan vara en 

svårighet att inte hinna sätta sig in i alla frågor som kommer upp och hinna läsa allt 

material, förankra det i sin egen verksamhet osv. för att det skall leda till ett bra 

beslut. Det framkom även att det är viktigt att styra projekten och ha ordning och 

reda på vilka samverkansområden man skall arbeta tillsammans med. Att avsluta 

något innan de börjar med nästa projekt så det inte blir för många trådar i luften och 

det inte blir något av det. Även att avsätta tid för projektet, kan vara ett hinder eller 

svårighet om det handlar om en mindre verksamhet. 
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En annan svårighet som framkommit är att finna en balans i vad uppdraget säger och 

vad projektledarna har för visioner, detta gäller inte bara Annas led, utan projekt i 

största allmänhet. Därför är det av vikt för styrgruppen (taktiska gruppen) att vara 

uppmärksamma på och se till att givna ramar hålls.  

En svårighet kring demensvård som framförts kan vara att hitta varandra om man är 

flera aktörer från olika verksamheter som arbetar för att hjälpa individen. Det är då 

av vikt med kunskap om hur samverkan skall gå till. En annan svårighet kan vara att 

det riktlinjer man arbetar fram tillsammans inte faller alla i smaken, eller att det inte 

efterlevs. Då kan hela konceptet med samverkan gå om intet. Därför är det av vikt 

med stöd, återkommande information och uppföljning för att se om riktlinjens utfall 

blir som det var tänkt. 

Andra svårigheter och hinder som har framkommit under intervjuerna är att det finns 

hierarkiska skillnader i regionen och kommunerna, att kommunikationen skiljer sig 

då de har lite olika ordlistor vad som är vad och så. Att det finns sekretessregler som 

är knutna till respektive huvudman kan också utgöra en svårighet för samverkan. 

En annan fråga som vi ställde våra intervjupersoner var om det kan blir för många 

projekt i omlopp för den egna organisationen i de olika leden. Flera intervjupersoner 

påpekar att stödstrukturen är ett bra verktyg för att samla projekten för vidare 

bearbetning. Vilket visar sig i svar som följande 

”Det kan kännas som om det är något för många och stora 

projekt på gång och en del av dem har en förhållandevis kort 

framförhållning från staten. Det hade varit bättre med en större 

spridning av projekten tidsmässigt och att framförhållningen 

hade varit längre”(nr 5). 

”Jag tror att det är ganska viktig att man styr in projekten med 

tydliga mål, det kan absolut bli för mycket projekt om man inte 

är tydlig och att man har gemensamma beslut om vad det är vi 

skall jobba med”(nr 2). 

Det gäller att hitta en rimlighetsnivå i projektet så man inte går in för ambitiöst och 

för stort då det skall ge kraft till kunden inte ta kraft. Vilket framgår tydligt av 

följande: 

”Att starta projekt som sen går i graven och det blir ingenting 

av det är ett jätteenergitapp och då blir organisationen också 

väldigt trött”(nr 6). 

En intervjuperson poängterar att det är ju inte bara regionala projekt som startas utan 

det uppkommer även en hel del på hemmaplan vilket kan bidra till att det upplevs 

som många projekt.  
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På vår fråga om det finns en förståelse hos medarbetarna av samverkan och alla 

projekt som pågår och som tillkommer framgick det av flera att det är av stor vikt hur 

enhetscheferna lägger fram och arbetar med projekten med sina medarbetare. Även 

att delaktigheten hos medarbetarna är väsentlig för att projekten skall lyckas. Vilket 

visar sig i följande svar.  

”Enhetschefen måste finnas med och vara pådrivare, 

möjliggörare, ambassadör och se sin roll och ansvar. Det är 

ingen lätt roll. Det har jag respekt för men det är en ack så 

viktig del”(nr 4). 

5.3 Stödstruktur för samverkan  

Stödstrukturen 

Den allmänna åsikten om Region Hallands stödstruktur för samverkan var mycket 

positiv och detta visar sig av följande citat. 

”Att det inte skall vara några projekt som kommer uppoppade 

där de blir kallade till styrgrupper. Nu har vi den här dagen 

avsatt för alla projekt som har med äldre och regional 

samverkan att göra och de skall styras in i den här 

strukturen”(nr 2). 

”väldigt mycket styrgrupper runt omkring i olika konstellationer 

där det var samma personer som satt, med byte med några 

stycken i varje konstellation. Nu lägger vi dessa större projekt 

på den taktiska gruppen äldre, vilket jag tror har gått bra”(nr 1) 

Vidare har det under intervjuerna framkommit att stödstrukturen förtydligar 

uppdragen och ansvaret vilket underlättar beslutsfattningen. Även att besluten oftast 

kommer från den strategiska gruppen och är redan förankrade där. Trots att 

strukturen upplevs positiv poängterar en intervjuperson att det gäller att fortsätta 

bearbeta och utveckla strukturen efter hand och säger ”Tror att vi är på rätt väg men 

behöver arbeta med det här, än har vi inte riktigt funnit de optimala formerna”(nr 

4). 

Det har även framkommit att det är positivt med att det är blandade professioner i 

den taktiska gruppen och att man får synpunkter från olika perspektiv. En 

intervjuperson har reagerat på att flera inte kan svara för annat än egenregin och 

menar att ”det skall ju inte spela någon roll för kunden vem som är utförare”( nr 4). 

Under intervjuerna fick våra intervjupersoner frågan om vilka strategier de hade för 

samverkan. En strategi som framkom var att huvudspåret måste följas. Det vill säga 

det överenskomna och att modellen blir lättarbetad i praktiken. Annars blir modellen 

inte något bra verktyg för verksamheterna. 

En positiv strategi som framförts är att man har tagit det här greppet i regionen med 

olika nivåer i den strategiska och de taktiska grupperna. Även att man följer den 

struktur som tagits fram från ett uppifrån perspektiv, då man har beslutat att det ska 

se ut så när det gäller den sociala samverkan som sker i Region Halland.  
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En annan strategi som framkommit är diplomati, lyssna in, och vara bestämd när man 

måste vara bestämd. För övrigt gäller det att vara vaksam och lyssna i de olika 

kulturerna, olika kompetensområden och organisationernas behov. Strategin är syftet 

med samverkan, då det skall bli bättre för invånarna i regionen. Vilket framkom på 

följande sätt.  

”Så för att det skall bli bra för hallänningen, så får man ha det 

som sitt mantra hela tiden, att blir det här bättre om vi gör så 

här eller blir det inte bättre”(nr 7) 

Beslutsmandat 

Vi frågade under våra intervjuer om vilket beslutsmandat deltagarna i den taktiska 

gruppen har i sina respektive organisationer, men även vilken betydelse 

beslutsmandatet har för samverkan. Reflektioner som vi har fått, är att i stort sett alla 

intervjupersoner känner att de har ett tillräckligt beslutsmandat. Vilket anses 

väsentligt för att komma till ett beslut så att processgruppen kan arbeta vidare i 

frågorna. Detta poängterar en intervjuperson så här 

”Jag tror att det är något vi behöver ha, vi som sitter i den 

taktiska gruppen då vi inte möts så ofta. När vi väl möts så 

behöver vi komma till beslut, så frågorna kommer vidare och 

processledarna får besked”(nr 3). 

Osäkerheten i mandatsfrågan har varit den, att man ibland behöver diskutera den 

aktuella frågan med den avdelningsansvariga som frågan berör inom den egna 

organisationen, men att det även handlar om en förankring och förberedelse innan 

man kommer till ett möte. Vilket en av våra intervjupersoner sammanfattat så här 

”Ja, och ett beslutsmandat som också säger vilken fråga jag inte 

kan ta. Om den skall till strategiska gruppen eller det här är en 

fråga som jag måste ta med hem till ledningsgruppen för vi 

måste besluta tillsammans”(nr 4). 

Det handlar inte bara om det personliga beslutsmandatet, utan även om vilka beslut 

som kan fattas i den taktiska gruppen eller vad som behöver lyftas till den strategiska 

nivån. 

Ansvarsfördelning 

Under våra intervjuer ställde vi frågor om hur det fungerar i styrgruppen och om 

deltagarna har någon speciell ansvarsfördelning. Den ansvarsfördelningen som 

framkommit är att det finns en ordförande i den taktiska gruppen, för övrigt arbetar 

de tillsammas för att driva frågor och beslut framåt. Vilket visar sig i följande citat: 

”Vi tar på oss vårt ansvar att läsa på och vara uppdaterade, så 

något speciellt ansvar har vi inte. För att driva projektet framåt 

rent generellt. Vi är alla lika delaktiga och ansvara lika mycket 

för alla delar”(nr.1) 
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”Nej det har vi ju inte mer än att det är en del av vården som vi 

representerar, det ansvarsområdet har vi ju då alla och även då 

att återkoppla ut i verksamheten frågor som skall tas upp eller 

lämnas synpunkter på. Annars har vi inga andra 

ansvarsområden inom gruppen i övrigt”(nr 9). 

Några av intervjupersonerna svarade att det inte finns någon särskild 

ansvarsfördelning, men att det kan förekomma att några får göra specialuppdrag där 

inte alla behöver vara med.  

Styrgruppsförändring 

Under det året som projektet har pågått har styrgruppen förändrats då några deltagare 

har tillkommit och bortfallit. På grund av detta ställde vi en fråga om detta har någon 

betydelse för samverkan kring projektet Annas led. Det som framkommit är att de ser 

det som en naturlig del i processen, att personer kommer och går då projektet 

sträcker sig över en längre tid. En intervjuperson förklarade det så här.   

”Så kommer det väl alltid vara att folk slutar och flyttar på sig 

får nya uppdrag. Det gör inte så mycket om man byter, 

huvudsaken är att personen befinner sig i rätt funktion och sen 

att det inte blir för täta byten. Kontinuiteten i gruppen är ju 

också viktig för samverkan. Att man inte behöver lära känna nya 

personer. För det är ju ändå så när man kommer ny”(nr 5). 

5.4 Implementering 

Trots att projektet ännu inte har hunnit till implementeringsfasen, ställde vi några 

frågor om vilka förväntningar och farhågor man har med att befästa modellen ute i 

verksamheterna.  

Det som framkommit under våra intervjuer är att det måste fungera då man har lagt 

ner så mycket kraft och energi på att detta skall bli en bra modell. Även att det är av 

stor vikt för personer med en demenssjukdom att detta skall fungera för att deras 

behov skall bli tillgodosedda. En intervjuperson svarade så här på frågan om det 

finns någon osäkerhet kring att befästa modellen.  

”Nej det hoppas jag verkligen inte att det blir, att det skulle 

bromsas. Nej det kan jag inte tänka mig. Man lägger ner så 

mycket energi och kraft i detta och även pengar. Så det är 

självklart och jag tror helt säkert att alla tror på att detta måste 

göras för att förbättra för personer med demens”(nr 5). 

Något som även har framkommit är att på grund av att man har arbetat med detta 

under så pass lång tid och redan väckt tanken och frågan i både kommunen och 

regionen kommer det säkerligen att arbetas med modellen och riktlinjerna på ett eller 

annat sätt.  
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En intervjuperson förklarade det så här. 

”man har ju ändå haft med representanter för både 

närsjukvården och kommunen och man har ändå lärt känna 

varandra och man har ändå jobbat med det här tillsammans och 

man kan ju ändå jobba en del eller en hel del utifrån den här 

modellen fast modellen inte är politiskt antagen inom de 

resurser, befintliga resurserna som finns. Så jag tror ändå att 

det kommer att leda till en kvalitets förbättring, oavsett om man 

fattar beslut eller ej, det tror jag eller hoppas jag innerligt”(nr 

8) 

Ett annat svar som framförts under intervjuerna var att det är av vikt hur 

enhetscheferna arbetar aktivt med sin personal i frågorna och att de är positiva till 

modellens fortlevnad, vilket har framkommit i nedanstående citat.  

”det ju jätteviktigt att chefen oavsett var någonstans i 

organisationen tror på det här, att den personen jobbar för att 

personalen i personalgruppen får en förståelse varför de skall 

göra det och också kunna visa på nytta, vad vi har vunnit med 

detta”(nr 5) 

Flera intervjupersoner har framfört att det är viktigt med en tydlighet och att de anser 

att materialet är så pass välarbetat att det har alla chanser att lyckas med en 

implementering. Vilket har förklarats av två intervjupersoner så här.  

”Det är ju viktigt att man blir klar och vem som skall göra det 

på vilken nivå. Det är det som jag tycker är en fördel när man 

har den här modellen att man ser klart och tydligt var kommer 

minnesmottagningen in, var kommer regionen in, var kommer 

kommunen in i de olika delarna”(nr 6).  

”I och med att materialet är så lätt att förstå tror jag att 

implementeringen har alla chanser i världen att lyckas”(nr 2) 
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6 Analys 
Vi har utgått från ett systemteoretiskt perspektiv (se avsnitt 3.2) för att analysera hur 

organisationen av samverkansprojektet Annas led ser ut. En organisation ses utifrån 

detta perspektiv som ett system i flera nivåer. Vilket Payne (2009, ss. 153-155) 

poängterat att grupper som samverkar i organisationer kan ses som ett system. Vi har 

även i detta kapitel analyserat intervjusvaren utifrån den öppna systemmodellen, 

motivationsteorin, aktörsnätverket, samverkanstrappan och det tolkande och 

förståelsebara perspektivet vilka vi redogjort för i avsnitt 3.2.  

Projektet Annas led är en komplex och dynamisk organisation som kan ses som ett 

system i olika nivåer. Förändringsagenten i organisationen utgörs av beställaren, 

vilka är chefsgrupp Halland (se bilaga 3). Denna komponent håller samman 

processen i ett förändrings- och utvecklingsarbete, men det är även den som 

involverar de övriga komponenterna i processen. Uppgiftskomponenten utgörs av de 

uppgifter som skall utföras inom projektets ramar, vilket är att samverka för en 

gemensam modell för demensvård i Halland, vars syfte är att ”skapa en jämlik och 

kostnadseffektiv vård med god kvalité för personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga”. Under våra intervjuer framkom att det är att denna uppgiftskomponent är 

väsentlig då personer med en demenssjukdom ofta hamnar mellan stolarna när 

vården och omsorgen bedrivs av olika huvudmän. Även sett utifrån ett 

aktörsnätverksperspektiv där det handlar om att samverka kring en specifik målgrupp 

så utgörs uppgiften i detta projekt att samverka mellan vårdgivarna i regionen. När 

det gäller strukturkomponenten utgörs den av projektets organisation vilken är 

uppbyggd i en hierarkisk ordning. Styrgruppsfunktionen i projektet är även styrgrupp 

(taktisk grupp äldre, se bilaga 3) för andra äldreprojekt som bedrivs regionalt. Under 

våra intervjuer har det framkommit att denna struktur kring samverkan upplevs 

positiv och som en optimal samverkansstruktur, då man har en förhoppning att 

processen fortlever även efter projekttidens slut. Verktygskomponenten i den öppna 

systemmodellen utgörs i projektet av de nationella riktlinjerna för demensvård. Dessa 

riktlinjer ser våra intervjupersoner som själva motorn i projektet, utan dessa hade det 

inte blivit eller kommit till stånd någon samverkan kring en likvärdig vård i hela 

regionen kring demensvården. När det då gäller själva aktörskomponenten handlar 

den om individen som arbetar i organisationerna vars kunskap har betydelse för 

organisationen och uppgiften, detta poängterar även Sandberg och Targama (1998, s. 

41) och Hjern (2007, s. 49) då det är aktörerna som samverkar och inte 

organisationerna. Även Abrahamson och Andersen (2005, s. 268) påpekar vikten av 

människorna i organisationerna.  

Deltagarnas beslutsmandat är beroende av vilken nivå man befinner sig på/inom 

respektive organisationen. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv ser man en 

organisation som ett system med olika nivåer, kopplar man detta till beslutsmandatet 

så har det betydelse på vilken nivå personen befinner sig i organisationen. Flera av 

våra intervjupersoner har poängterat att de inte fattar beslut som de inte känner att de 

kan stå för själva och att man inte utnyttjar sitt mandat bara för att man har 

befogenhet till det. Sett från en motivationsteoretisk utgångspunkt är det 

prestationsbehovet som tillfredsställs mer än ett maktbehov, vilket enligt McClelland 

framhåller i sin teori är det som är mest motivationshöjande.  

För att tolka och förstå betydelsen av att samverka har vi utgått från ett aktörsnätverk 

och en motivationsteori men även utifrån ett förståendebaserat och tolkande 
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perspektiv. Aktörsnätverket är en beskrivning på hur relationer och enheter kan 

bindas samman och agerar över redan etablerade gränser, med en gemensam 

målsättning vilket är processen i projektet Annas led. Processen som utgörs av 

samverkan mellan de sex halländska kommunerna och Region Halland, som har ett 

gemensamt mål och syfte att personer med en demenssjukdom skall få en likvärdig 

vård och omsorg var de än befinner sig i regionen. Det har framkommit under våra 

intervjuer att det är av stor vikt att samverka, då det handlar om två olika huvudmän. 

Det framkommer även av Anell och Mattisson (2009, s. 87) att samverkan mellan 

professioner och yrkesgrupper är en förutsättning för att uppnå samverkan, även på 

andra nivåer. Utifrån samverkanstrappan kan man se på samverkan utifrån olika steg 

och i projektet Annas led har vi förutsatt att organisationerna har haft kännedom av 

varandra vilket utgör första steget. Efter de nationella riktlinjerna för demensvård har 

det förts en dialog om hur vården och omsorgen av demenssjuka kan utvecklas. Det 

kommunicerades även kring hur man i regionen skulle kunna skapa en gemensam 

modell för detta. Det tredje steget i samverkanstrappan utgör det kunskapsutbytet 

som de lokala projektarbetsgrupperna tillsammans med processgruppen (se bild 1) 

har använt för att arbeta fram en gemensam modell. I detta steg befinner sig Annas 

led i dagsläget då ett remissförslag kom ut den 5 mars för revidering. Det fjärde och 

sista steget i trappan utgörs av samverkan med mervärde. Vilket vi ser är den 

kommande implementeringen av modellen.  

Viljan och kunskapen till att samverka kan kopplas till McClellands motivationsteori 

som utgörs av att människan har tre grundläggande behov, vilka är prestations-, 

samhörighet- och maktbehov. Viljan att samverka kan kopplas till prestationsbehovet 

vilket innebär att människan har ett behov av att lösa problem. I projektet Annas led 

är det att hitta en gemenesam modell för demensvården i Halland för att öka 

livskvalité för personer med en demenssjukdom och dess anhöriga. 

Samhörighetsbehovet i projektet handlar inte om att få ett bekräftelsebehov utan mer 

av att man vill samverka tillsammans för en förbättring kring den givna målgruppen. 

Maktbehovet i detta projekt är mer kopplat till ett ansvarstagande för att uppgiften 

skall bearbetas.  

Med utgångspunkt från en öppen systemmodell finns en uppgift som har ett syfte och 

mål. Aktörerna är de som skall utföra uppgiften. För att utföra den krävs en förståelse 

av uppgiftsändamålet, vilket kopplat till det tolkande och förståelsebaserade 

perspektivet innebär att aktörernas förståelse och tolkning av uppgiften är 

individuell. Innebörden av detta är att varje enskild aktör i projektet har med sig olika 

erfarenheter, funderingar och reflektioner kring vad som fungerar och inte fungerar 

så bra inom respektive organisation. Att vara aktörer i ett samverkansprojekt innebär 

att aktörens individuella erfarenheter påverkar de andra aktörerna, då de i ett projekt 

jämför varandras erfarenheter i form av diskussioner.  

Aktörernas förståelse för målgruppens behov och att de ser brister inom respektive 

organisation, gör att det finns en motivation för att samverka. Då samverkan sker för 

att vården och omsorgen skall bli bättre och likvärdig för personer med 

demenssjukdom och dess anhöriga oavsett var i regionen de är bosatta. Denna 

förståelse skapar därmed ett mervärde och en vinst för individen men även för 

organisationerna i form av erfarenhets- och kunskapsutbyte vilket bidrar till en 

effektivitet i verksamheterna. 
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Utifrån den öppna systemmodellen är de nationella riktlinjerna en 

verktygskomponent, vilket har använts som en utgångspunkt i samverkan kring att 

arbeta fram en gemensam modell för demensvården i Halland. För att 

verktygskomponenten skall få en genomslagskraft krävs det att aktörerna som skall 

samverka i projektet kan tolka och förstå innehållet och syftet med riktlinjerna.  

Pengar överskuggar allt och även i detta projekt. Statliga stimulansmedel har bidragit 

till att öka förutsättningarna för att arbeta fram en gemensam modell för 

demensvården i Halland. Stimulansmedlen blir därav en verktygskomponent i den 

öppna systemmodellen. För att få tillgång till de statliga stimulansmedlen avsedda 

för demensvård krävs det att aktörerna i projektet samverkar. Detta för att få fram en 

gemensam strategi hur man bemöter och omhändertar personer med en 

demenssjukdom och dessa anhöriga under hela sjukdomsförloppet. De statliga 

stimulansmedlen kan även ses som en motivation, då kopplat till motivationsteorin. 

Det krävs även en förståelse av reglerna för stimulansmedel för att aktörerna skall 

kunna använda dem på ett korrekt sätt. Även att man i de olika hierarkiska nivåerna i 

organisationerna motiverar sina medarbetare till att vilja prestera mer och att när man 

samverkar även ökar samhörighetsbehovet. Flera av intervjupersonerna har 

poängterat vikten av enhetschefernas engagemang och tydliggörande för 

medarbetarna, vilket även detta kan kopplas till motivationsteorin. Det förståelsebara 

och tolkande perspektivet kan även kopplas till medarbetarens förståelse för 

uppdraget. 

En främjande faktor för den kommande implementeringen är att materialet som 

arbetats fram upplevs som mycket bra och lättförståeligt, vilket bidrar till en 

motivation för befästa modellen i organisationerna. Själva implementeringsarbetet 

handlar om att tolka och förstå innebörden av modellen i det egna arbetet såväl som 

för personen med en demenssjukdom.  

Med utgångspunkt från den öppna systemmodellen kan patientdatalagen ses som en 

verktygskomponent då lagen möjliggör ett informationsutbyte mellan de berörda 

vårdgivarna som möter personen med en demenssjukdom.  
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7 Diskussion 

I detta kapitel för vi en diskussion där vi reflekterar över de intervjusvar som vi har 

tagit del av och analyserat och kopplat det till tidigare forskning i ämnet.  

Den allmänna uppfattningen som framkom vid intervjuerna var att 

samverkansprojekt av det här slaget är något som behövs i Halland för att säkerställa 

vården och omsorgen av personer som har en demenssjukdom på ett bra sätt. Det har 

även framgått att samverkan regionalt inte är något nytt, då det samverkas i många 

andra områden. Detta framhåller även Danermark i sin beskrivning av samverkan 

”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000, ss. 

14 - 15). Problemet och syftet är uppenbart i projektet Annas led, då personer med 

demens behöver all vård och omsorg de kan få för att deras egen och deras anhörigas 

vardag skall fungera. Det handlar även om att vården och omsorgen skall se lik ut 

oavsett var i regionen individen är bosatt. Under intervjuerna framkom det att man 

som demenssjuk inte bryr sig om vem som är vårdgivare, bara vård och 

omsorgsbehovet blir tillgodosett på bästa sätt. Denna aspekt framgår även i RiR 

(2011) som menar att om bara ansvarsfördelningen leder till en god och säker vård, 

så har det ingen betydelse för vårdtagaren vem som utför vården. Under studiens 

gång har vi fått en känsla av att det kan vara svårt att få ut modellen och arbetssättet 

till de externa aktörerna. Vilket vi tror beror på att de inte har deltagit lika aktivt i 

arbetet med att ta fram modellen som de kommunala och regionala aktörerna har 

gjort. Att det finns så många olika externa aktörer som utför vård- och omsorg och 

som är av varierad storlek, kan vara en orsak till att arbetet med att ta fram modellen 

inte har prioriterats av alla. Detta har framkommit mellan raderna vid intervjuerna. 

Vilket kanske kan komma sig av att det många gånger är små verksamheter och att 

de därför inte har resurser att avsätta en person för detta arbete. När det gäller 

närsjukvården så utgör patientgruppen med demenssjukdomar en förhållandevis liten 

del av deras verksamhet, vilket vi tror kan ha betydelse för hur frågan av demensvård 

prioriteras hos de externa vårdutförarna inom närsjukvårdsområdet.  

Enligt Danermark (2000, s. 28) utgörs en lyckad samverkan av att aktörerna lär 

känna varandras synsätt och att kunna kommunicera kring dem, detta har även våra 

intervjupersoner påtalat som en viktig betydelse. Vilket även visas tydligt i 

samverkanstrappan (se avsnitt 3.2). Intervjupersonerna har påtalat att i den taktiska 

gruppen finns en gemensam syn för samverkan och det är även ett bra samtalsklimat 

i gruppen och att alla är delaktiga i diskussionerna. Samhörighetsbehovet i 

motivationsteorin handlar om att nå en förbättring för den givna målgruppen som i 

detta fall är personer med en demenssjukdom, vilket vi anser uppnås genom ett 

gemensamt synsätt. Detta bidrar även till att motivationen ökar och då är det enklare 

att fokusera på målet. Det som vi menar med detta är att det inte tar en massa kraft 

och energi på att förklara och hitta ett gemensamt synsätt då detta redan finns. 

Kraften och energin kan läggas på att skapa ett mervärde för individen. Vilket vi 

anser är en av förutsättningarna för att samverkan skall lyckas, även detta bidrar till 

att kommunikationen fungerar på ett bra sätt. Vi anser att den taktiska gruppen har en 

stor betydelse för samverkan, då alla projekt kring äldre personer diskuteras där. 

Tillkomsten av den regionala stödstrukturen för samverkan och utvecklingsarbete är 

något som våra intervjupersoner har lyft som väldigt positivt för den samverkan som 

sker regionalt. I och med att denna stödstruktur har växt fram har man frångått att 
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tillsätta nya styrgrupper för varje nytt projekt. Detta anser vi kan ha en positiv effekt 

på att förankra den gemensamma modellen och att det inte skall bli en 

skrivbordsprodukt som inte används. Vår förhoppning är att det kommer att finnas en 

vilja till att följa upp arbetet med modellen på ett mer naturligt sätt, än om det varit 

en styrgrupp som bara arbetat med detta projekt och som splittras efter projekttidens 

slut.  

En viktig resurs i nätverk enligt De Wever m.fl. (2005) är det sociala kapitalet, vilket 

vi har kommit fram till har stor betydelse för om ett samverkansprojekt skall fungera. 

Med detta drar vi en parallell till McClellands motivationsteori och att 

samhörighetsbehovet och viljan till att samverka är väsentlig. Det handlar även om 

som en intervjuperson poängterade att det krävs en ödmjukhet och respekt för andra 

människor för att samverkan skall ske optimalt. Respekten och ödmjukheten är även 

betydelsefull när det gäller att samverka mellan olika professioner och 

organisationer, då man på det sättet enklare tar del av varandras erfarenheter och 

kunskaper. Enligt Anell och Mattisson (2009, s. 87) har detta en betydelse för all 

samverkan i olika nivåer. Även Öquist (2008, s. 13) poängterar vikten av en 

kommunikation mellan de organisatoriska nivåerna. Vi har även kommit fram till att 

aktörens sociala kompetens bland annat utgörs av dennes förmåga att kommunicera 

och att kommunikationen mellan de olika aktörerna är A och O för att lyckas med en 

samverkan. En annan slutsats som vi kommit fram till är att det har betydelse att 

förstå vilka behov en person med en demenssjukdom har och att kunna förmedla 

detta till övriga berörda aktörer. Detta för att tillsammans få en helhetsbild av 

individens behov.  

Vid intervjuerna har det framkommit att de nationella riktlinjerna är ett stort stöd och 

kan ses som en motor i processen med att komma igång att samverka kring 

demensvården. En fundering som vi har är hur man kan säkerställa att alla 

verksamheter inom vård och omsorg anammar dessa riktlinjer fullt ut i sina 

respektive verksamheter. Vi har upptäckt under studiens gång att det finns en viss 

osäkerhet kring när det gäller att implementera modellen ute i verksamheterna.  

Syftet med de nationella riktlinjerna och därav Annas led är att ”bidra till 

kvalitetsutveckling och en god resurshållning” med målet att stärka möjligheter till 

en god vård och omsorg. Våra funderingar är om den samverkan som sker kommer 

att nå ut till alla led och även tillbaka igen för eventuella revideringar. Funderingen 

grundar vi på att underförstått finns en osäkerhet hos våra intervjupersoner då det 

gäller att befästa modellen. Vår känsla är att det finns ett ”romantiskt” skimmer över 

modellen, då alla är väldigt förväntansfulla och positiva till materialet. Vår farhåga är 

att befästandet av modellen ute i verksamheterna inte blir lika ”lätt” att utföra som 

arbetet med att ta fram modellen har varit. Detta kan vi koppla till att 

modellframtagningen skett under projekttiden där resurser funnits avsedda för detta. 

Befästandet av modellen och eventuella revideringar kommer troligtvis att hamna 

efter projektidens slut. De lokala eldsjälarna kring projektet finns kvar i respektive 

organisation, men den stora frågan är vilka resurser som avsätts i respektive 

organisation för demensvårdens utveckling. En intervjuperson poängterade vikten av 

vilka ”muskler” och resurser man har att tillgå i respektive organisation, men även 

hur långt man hade kommit i utvecklingsarbetet kring demensvården innan projektet 

startades har betydelse.  
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Demensvården som ämne för ett utvecklingsprojekt har av flera intervjupersoner 

påtalats ligga i tiden, detta då skaran äldre med en demenssjukdom som lever i det 

ordinära boendet ökar från år till år. Även vi anser att det är ett väl prioriterat 

område, då man i dagens vård och omsorgssatsning har som mål att individen skall få 

sina behov tillgodosedda i så stor utsträckning som möjligt i det egna boendet. Vad 

vi kan se så har kommunikationen mellan de olika vårdgivaran och dess aktörer en 

stor betydelse för hur vården och omsorgen ska bli tillgodosedd i det egna boendet. 

Så som vi ser det, så är det väsentligt med en interorganisatorisk samverkan för att 

vårdgivarna och aktörerna ska få en helhetsbild av individens vård- och 

omsorgsbehov. Ett exempel på detta är att det framkommit att det är viktigt med ett 

informationsutbyte mellan vård och omsorgsgivare för att en helhetsbild skall skapas 

kring personen med en demenssjukdoms behov av vård och omsorg så att de inte 

”faller mellan stolarna”. I det långa loppet bidrar en interorganisatorisk samverkan 

till ett mervärde för så väl organisationerna som för personen med en 

demenssjukdom. Denna interorganisatoriska samverkan bidrar även till att uppfylla 

de krav som medborgaren har rätt till när det gäller att få en likvärdig vård och 

omsorg var an än är bosatt.  

I Anell och Mattisson (2009, s. 29) och i rapporten Interkommunal samverka från 

Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet (2002) framgår det att man i 

kommuner och landsting har en förväntan på sig att erbjuda sina kommuninvånare 

service av olika slag, men att detta skiljer sig åt mellan de olika kommunerna på 

grund av vilka ekonomiska förutsättningar som finns. Detta är ännu ett skäl till att 

samverkan behövs och att det ses positivt. Mellan raderna kan man antyda att det 

även i Halland handlar om olika förutsättningar för vilka resurser och förutsättningar 

de olika kommunerna har. Även hur långt man har kommit i sitt arbete kring 

demensvård innan projektet startades, men också i vilken omfattning de olika 

kommunerna och Region Halland har kommit med upphandlingen med de privata 

aktörerna inom vård och omsorg. Alla dessa parametrar har betydelse anser vi för hur 

de olika deltagarna ser på att samverka regionalt.  

Den vård och omsorg som sker inom huvudmännens verksamheter regleras av lagar 

och regler. Några av våra intervjupersoner menade att detta har en viss betydelse för 

möjligheten att samverka kring den enskilde, då vården som utförs inom Region 

Halland styrs av HSL och vården och omsorgen inom kommunerna styrs av både 

HSL och SoL, vilket några av intervjupersonerna påpekade kan bli ett hinder. Andra 

intervjupersoner såg inte några större svårigheter med samverkan utifrån lagarna, 

bara personen i fråga har gett samtycke till informationsutbyte mellan de olika 

aktörerna. Vi ställer oss lite frågande till om detta med ett samtycke från individen 

verkligen fungerar i praktiken och att det leder till det informationsutbyte som krävs 

för att samverkan och kommunikationen mellan aktörerna skall fungera optimalt. 

Förväntningen från individen, på att denne skall få vård och omsorgsbehovet 

tillgodosett från de olika aktörerna förutsätter att det finns en samverkan i form av 

informationsutbyte kring vården och omsorgen av individen. Det framkom även 

under intervjuerna att huvudmännen inte har tillgång till samma journalsystem vilket 

regleras av sekretesslagen. Detta bidrar till att de olika huvudmännen inte kan ta del 

av varandras journalföring på enkelt sätt. Utifrån patientdatalagen finns det 

förutsättningar för ett utbyte av patientinformation genom att tillämpa en elektroniskt 

sammanhållen journalföring. Vilket vi utifrån RiR:s (2011) granskning har förstått 

inte fungerar fullt ut ännu, då det först under 2011 uppmärksammades att 

informationsutbytet mellan hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen är av 
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vikt. Det har även framkommit att det är upp till varje enskild vårdgivare att tillämpa 

den elektroniska sammanhållna journalföringen, vilket vi tror har en hämmande 

effekt på samverkan, då detta säkerligen utgör en merkostnad för den enskilde 

vårdgivaren. 

Att materialet har blivit bra och att det är lättläst är en av de främsta uppnådda 

förväntningarna som framkommit i våra intervjuer och det finns tilltro till att detta 

skall lyckas. Som vi nämnt i vår förförståelse intervjuade vi de lokala processledarna 

i projektet Annas led, våren 2011. Dessa lokala processledare var till mesta dels 

demenssjuksköteskor. Deras engagemang till sitt arbete inspirerade oss till att 

fortsatta studera projektet Annas led. Vi förstår att förväntningarna hos styrgruppen 

är stora då det är de lokala processledarna som har bidragit med en stor del av 

materialet. Vi tror även att det är det som behövs för att ett så här stort arbete skall 

kunna lyckas på bästa sätt och det finns drivande och engagerande människor med i 

projektet. Att samverkan mellan professioner och yrkesgrupper är en förutsättning 

hävdar även Anell och Mattisson (2009, s. 87).  

Våra farhågor med projektet är hur det presenteras och följs upp ute hos 

medarbetarna i verksamheterna. Att det är lättläst för kunden och dess anhöriga är en 

sak, men att få ut detta till medarbetarna och att de skall se och förstå vikten i att 

detta sköts kontinuerligt. Att få medarbetaren att förstå att detta inte är något som tar 

tid från kunden utan att det kommer att bli ett mervärde. Att medarbetaren på grund 

av att det blir ett mervärde också kommer tjäna på det då vårdtyngden 

förhoppningsvis kommer att minska. Flera av intervjupersonerna har poängterat 

vikten av enhetschefernas engagemang och förståelse av projektet. Det är av vikt att 

enhetscheferna pushar sina medarbetare framåt och ger dem tid att klara av 

uppgiften. Förståelsen hos individen utgör en stor del i hur modellens 

implementering skall lyckas, vilket vi även har kopplat till det tolkande och 

förståelsebara perspektivet i vår analys. Enhetschefernas betydelse i samband med 

implementeringen har vi kommit fram till, är en avgörande faktor för att befästa 

modellen ute i verksamheterna. Är inte enhetschefen med på banan och tycker att 

denna modell är en positiv och viktig resurs för verksamheten är sannolikheten stor 

att detta misslyckas detta då det kan finnas en risk att medarbetarna inte får den 

information och upplysning om att modellen existerar. Ett positivt såväl som ett 

negativt engagemang kan smitta av sig och få konsekvenser för hela arbetsgruppen.  

När vi under våra intervjuer frågade om det var för många projekt i omlopp svarade 

de flesta att känslan var att det stundtals kunde vara väldigt mycket, men att det finns 

ett behov av att vidareutveckla verksamheterna. Våra funderingar är om 

medarbetarna ute i verksamheterna har en förståelse för dessa ständiga förbättringar 

som i slutändan hamnar deras knän ute i verksamheterna. Även här gäller 

enhetschefens positiva förhållningssätt och tydliggörande för att engagera sina 

medarbetare. Utvecklingen inom en organisation är beroende av allas kunskaper och 

engagemang för att skapa ett mervärde för individen. Flera av våra intervjupersoner 

har poängterat vikten av att revidera och följa upp materialet vilket visar att det krävs 

ett engagemang i alla led inom organisationen.  
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7.1 Sammanfattning och framtida forskningsområde 

Slutsatsen av studien är att det finns en stor betydelse och vinst av att samverka kring 

demensvården. Har alla aktörer en gemensam syn på att samverka genererar det i ett 

mervärde till personen som har en demenssjukdom och deras anhöriga. Allt för att 

individen inte skall hamna mellan stolarna. Det är detta som utgör mervärdet i 

projektet Annas led.  

Det har även framkommit att samverkan tar tid, i form av möten och engagemang. 

Detta anser vi i slutändan skapar ett mervärde för individen, men även för de berörda 

organisationerna i form av effektivisering och minskat energitapp. Vilket även 

intervjupersonerna har antytt, då de menar att vinsten av att samverka är större än 

kostnaden. Vi har även utifrån intervjusvaren dragit slutsatsen att den stödstruktur 

som Region Halland har för samverkan och utvecklingsarbete är något som i längden 

kommer att kunna gynna demensvården även då projekttiden är slut. Detta då vår 

förhoppning är att den taktiska gruppen äldre kommer att följa implementeringen 

med Annas led och även revidera och följa hur arbetet fungerar i verksamheterna. 

Vår uppfattning när det gäller svårigheter med att samverka kring demensvården är 

att få med alla externa vård- och omsorgsgivare inom såväl regionen som i 

kommunerna. En svårighet som vi ser med den kommande implementeringen är att 

enhetscheferna inom huvudmännens respektive verksamheter tar till sig modellen 

och aktivt arbetar utifrån den i sin verksamhet. 

Framtida forskningsområde 

Informationsutbytet mellan olika vård och omsorgsaktörer är något som vi har 

förstått har inverkan på samverkan kring individens vård och omsorgskvalité. Ett 

framtida forskningsområde som vi har uppmärksammat utifrån detta är, att mer 

djupgående undersöka hur informationsutbytet i Region Halland och de halländska 

kommunerna fungerar och vilken betydelse informationsutbytet har för samverkan 

såväl regionalt som lokalt. 

Ett annat spännande forskningsområde skulle vara att se hur den gemensamma 

modellen för demensvård i Halland har förankrats i organisationerna efter 

projekttidens slut, men även hur implementeringsprocessen har gått till och fungerat.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1   

Missivbrev 

Högskolan Halmstad   

Programmet Socialt arbete – ledning och organisering 

2012-02-06 

 

 

 

Studentuppsatsen genomförs av: 

Åse Galko   070 – 255 14 33 

Anna-Karin Gustafsson 0733 – 681 548  

 

Vi är två studenter som läser programmet Socialt arbete – ledning och organisering på 

Högskolan i Halmstad. Vi är nu inne på vår sista termin och ska skriva vår uppsats. Våren 

2011 fick vi i uppdrag att göra en utvärdering av tankarna kring samverkan i projektet Annas 

led. Då intervjuade vi de lokala processledarna. I vår kommande studie har vi valt i samråd 

med Eva Persson att intervjua dig som ingår i projektets styrgrupp. Syftet med vår studie är att 

tolka och förstå styrgruppens syn på samverkan, implementering och förändringsarbete.  

 

Vår förhoppning är att få tillstånd av dig ___________________________att spela in 

samtalet för att på så vis kunna fokusera på intervjun och att detta bidrar till en mer noggrann 

analys. Studien kommer Region Halland att få ta del av då studien är godkänd och klar.  

 

Själva intervjun kommer att ske på en plats som du väljer och kommer att ta ca 30-45 

minuter. Detta är ett helt frivilligt att medverka i vår studie och givetvis kan du avsäga dig 

deltagandet i intervjun. Vi kommer att radera alla ljudfiler och anteckningar efter studiens slut 

och att det endast kommer att lyssnas på av oss i forskningssyfte. Vi kommer inte att nämna 

dig som intervjupersoner vid namn. 

 

Vi tackar för ditt förtroende och ser fram emot att träffa dig _______________________ 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Åse Galko och Anna-Karin Gustafsson 

 

 

Intervjupersonens namn      

 

Åse Galko       

 

Anna-Karin Gustafsson      
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Kön 

 Ålder  

 Organisation:    Region  Kommun  Privat 

 Profession 

 Hur länge har du varit med i projektet? 

Samverkan 

 Vilka var dina förväntningar på samverkan kring demensvården vid projektets 

början? 

o Är några av dina förväntningar på samverkan kring demensvården uppnådda i 

dagsläget? 

o Vilka möjligheter respektive hinder såg du med att samverka kring 

demensvården när Annas led startade?  

o Hur tror du att samverkan kring demensvården kommer att se ut när projektet 

Annas led är avslutat? 

 

 Vilken är din erfarenhet av samverkan i och mellan din och andra 

organisationer? 

o Vad ser du för mervärde med att samverka? 

o Vilka svårigheter ser du med att samverka? 

o Vad har du för strategier för att möjliggöra samverkan? 

o På vilket sätt kan samverkan främjas och hämmas i din organisation och 

mellan din och andra organisationer? 

o Vad utgör kvalitet i samverkan? 

o Finns det risk för att samverkan blir till ett självändamål? 

o Kan det finnas för många projekt, så att samverkan inte orkas med? 

o Hur stort är ditt beslutsmandat i din organisation? 

 

 Vilken betydelse har samverkan kring demensvården för din organisation och 

regionalt?  

o Vilken betydelse har de nationella riktlinjerna för att samverkan ska ske 

regionalt kring demensvården? 

o Vilken betydelse har en gemensam syn på samverkan för projektet och varför 

ska samverkan ske? 

o Vilken betydelse anser du samverkan har mellan regionen och kommunerna 

när det gäller personer med en demenssjukdom? 

o Hur ser samverkansupplägget kring demensvården ut i din organisation?  

o Kan samverkan innebära en risk för arbetet med demenssjuka ute i de olika 

verkasamheterna i din organisation? 

o Innebär samverkan kring demensvården en merkostnad för din organisation? 
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 På vilket vis kan professionerna i organisationerna påverka samverkan? 

o Hur anser du att denna samverkan fungerar inom din organisation?  

o Vilka för- respektive nackdelar finns det när olika professioner ska samverka 

för ett gemensamt syfte och mål? 

o Anser du att det finns en förståelse för berörda organisationers 

kunskapsområden och professioner? Ge gärna exempel 

o Finns det en förståelse av projektets mål hos personalen i organisationens 

verksamheter? 

 

 Hur fungerar samverkan mellan regionen och kommunerna trots olika formella 

och informella regler? (formella regler = lagar, informella regler = riktlinjer, 

värderingar, organisationskulturer) 

o På vilket vis kan sekretessregler, lagar och normer påverka samverkan kring 

de demenssjuka? 

o Vad har LoV:en för betydelse när det gäller samverkan kring personer med 

demenssjukdomar? 

 

 Vilken samverkan finns med politikerna?  

o Vilken betydelse har politikerna för samverkan kring demensvården? 

o Vilken betydelse har den politiska styrningen i din organisation för hur ni inom 

organisationen kan samverka? 

 

 Hur ser samverkan ut i styrgruppen? 

o Påverkas samverkan av att styrgruppens deltagare ändrats? På vilket sätt har 

det påverkat samverkan i gruppen? 

Implementering 

 Finns det en osäkerhet och skepsis kring hur implementeringen av den kommande 

modellen ska ske i din organisation?  

 Vilka skulle de eventuella hindren vara med att befästa modellen i organisationen? 

 Vilken betydelse har politikerna när det gäller implementeringen av modellen? 

 Hur tror du att de olika organisationskulturerna påverka möjligheten att implementera 

modellen och samverka kring detta? 

Ansvar 

 Hur ser ansvarsfördelningen ut i styrgruppen? I den egna organisationen? Mellan 

organisationerna? 

Framtid 

 På vilket sätt skulle samverkan kunna förbättras i framtiden? 

o Om du skulle förändra något för att samverkan skulle bli bättre, vad 

skulle det vara? 
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Bilaga 3 

Region Hallands stödstruktur för samverkan och utvecklingsarbete 

 

Chefsgrupp Halland 

 Kommunchefer RD

D 

Uppdragsgivare Kommunberedning 

12 KS + 6 RH:s presidier 

Strategisk nivå 

 T   Socialchefer HSuD 

Fastställer 

förslag till 

utvecklings-

planer 

 

Taktisk nivå 

 Avd. chefer HSCH 

Taktisk grupp 

Barn, unga & familj 

Funktionsnedsatta 

Missbruk, beroende 

Psykiatri 

Äldre 

Föreslår och  

Verkställer 

utvecklings- 

plan 

Arbetsgrupper, nätverk 

 

 

 Chefer, tjänstemän C, Tjm 

Operativ 

nivå 

Lokal nivå: projektledare, styr- 

eller arbetsgrupper osv. 

Regional nivå Lokal nivå 

Hälso – och 

sjukvårdsutveckling 

Avd. för regional 

samverkan 

F 

          Samordnad organisation 

 

Socialtjänsten 


