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Sammanfattning 

ÅLF argumenterar för en Närvårdsorganisation bestående av så stor del som möjligt av den 
vård som nyttjas av i synnerhet de mest vårdkrävande patienterna där primärvården utgör 
basen och internmedicinsk och psykiatrisk vård utgör de största delarna av den 
sjukhusbaserade vården. 

Bakgrund 

Bakgrunden till den nuvarande situationen springer ur den länskliniksorganisation som 
genomfördes under 2015 och som i efterhand har utvärderats av konsultfirman Lumell (1). 
Problem i organisationen har skapats p g a undermåligt införande av länsklinker.  

Vidare pågår ett stort nationellt arbete kring konceptet Nära vård som baseras på utredningar 
som Effektiv Vård (2) av Göran Stiernstedt och den pågående God och Nära Vård (3) av Anna 
Nergårdh. Arbetet syftar till att omforma den svenska vården mot en mer primärvårdsbaserad 
och nära vård vilket innebär att vården i större utsträckning ska utföras med god tillgänglighet 
och kontinuitet så nära patienten som möjligt. Med nära menas dels i patientens hem, men 
dels också ett skifte bort från den sjukhusbaserade vård som visat sig sämre anpassad för den 
del av befolkningen som har hög komplexitet i sin sjukdomsbild, stora omvårdnadsbehov och 
nedsatt autonomi – alltså våra svårt sjuka äldre. 

ÅLF vill här diskutera liggande organisationsidé för införande av Närvårdsorganisation. Den 
liggande idén föreslår att Närvårdsorganisationen i stort består av de internmedicinska 
klinikerna på respektive sjukhusort och att Primärvården och Psykiatrin ligger i separata 
organisationer på förvaltningsnivå. 

ÅLF tycker att ett bättre förslag vore att lokalt samla åtminstone de tre nämnda 
förvaltningarna under en organisation.  

Frågan har under en tid diskuterats bland tjänstemän och under ”workshops” med berörd 
personal där tidigare organisationsutredning redovisat de olika vägvalen under alternativ A till 
E. I diskussionen förekommer argument för och emot de olika organisationsalternativen. Vår 
ansats är här att bemöta de argument som brukar framläggas mot en bred lokalt förankrad 
närsjukvårdsorganisation utifrån av regionen använda perspektiv - patientperspektivet, 
medarbetarperspektivet, ekonomiperspektivet och processperspektivet.  
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Patientperspektivet 

- Patienterna gynnas av en geografiskt stark organisation 
med sömlös vård från primärvård till avancerad slutenvård 

Patienter kan definieras utifrån deras medicinska komplexitet samt deras autonomi och egna 
resurser. 

Grupp 1 - Högt autonomi, låg komplexitet 

Volymmässigt utgör grupper med låg komplexitet och hög autonomi en stor andel. 

Dessa sköter primärvården utan behov av samverkan. Dock är efterfrågan stor och 
primärvården ”hinner” inte med. Detta riskerar att leda till att exempelvis akutmottagningar 
och nätläkarbolag krävs för att hantera patienten vilket blir ett problem i synnerhet för 
patienten som upplever sig ofullständigt bemött och måste vända sig till flera olika aktörer för 
att få hjälp. Patienten vill kontakta vården en (1) gång och därefter få den hjälp den behöver. 

Målsättningen bör vara att denna grupp fortsättningsvis ska skötas i Primärvården och 
önskvärt vore om man kunde omhänderta dem bättre samt minska mycket av det 
dubbelarbete som idag förekommer. Ett tryggt och kompetent första bemötande vid 
vårdkontakt är det mest centrala följt av tillgång till bedömningstider hos rätt profession där 
läkartider är den resurs där störst brist råder. De instanser vi har (1177, TeleQ på Hälsocentral, 
akutmottagningar) flyttar ofta patienter mellan sig på ett ineffektivt sätt. Detta flyttande av 
patienter beror delvis på att ingen av organisationerna anser sig äga patientens problem och 
det saknas en känsla för ett gemensamt ansvar. Patienterna i kläm mellan dessa instanser 
önskar sannolikt att vi kunde organisera oss så att en (1) kontakt räcker. Möjligheterna till 
detta ökar vid samorganisering. En målbild är att en primärsökande via 1177 eller 
akutmottagning ska kunna ges en bokad vårdkontakt efter angelägenhetsgrad eller lotsas 
vidare via ett remissystem för prioritering av primärvårdsbaserad eller organspecialiserad 
mottagning. Detta skulle sannolikt spara mycket dubbelarbete i primäromhändertagande av 
patienter hos både akutmottagningar, primärvård m fl.  

Grupp 2 - Allvarliga tillstånd med relativt sett låg komplexitet 
och varierande autonomi 

De grupper som formas av de med allvarliga tillstånd med varierande komplexitet och 
autonomi söker via akutmottagning eller direkt med ambulans eller hänvisade av 
1177/primärvård. Dessa omhändertas inom organspecialiserad vård utan initial samverkan 
inom föreslagen närsjukvårdsorganisation. Dessa kan vara trauman, akuta benbrott, akut 
hjärtinfarkt eller sepsis. Många blir ”botade” och kan skrivas ut från sjukhus med en 
förhållandevis enkel eller egenstyrd uppföljning. En viss del av denna grupp har dock 
kvarstående samordningsbehov och behöver vid utskrivning och uppföljningsplanering. Dessa 



 

6 

patienter blir ofta kvar på sjukhus längre än vad deras medicinska tillstånd behöver p g a 
haltande samordning. Här uppstår ofta konflikter kring vem som ska ta över och när. Patienten 
hamnar ofta i kläm och vårdtider blir utdragna. 

En gemensam närsjukvårdsorganisation med ett tydligt uppdrag formulerat utgående från 
patientperspektiv skulle kunna hantera strukturella samordningsproblem. Patientperspektivet 
kan i en sådan organisation formuleras som prioriterat med större lätthet än i separat 
organisation. Ett brett mandat med prioriterat patientperspektiv gör också att beslut ej 
behöver lyftas till högre ort, vilket varit ett välkänt problem inom regionens tidigare 
organisationsmodeller. Risker med ett samverkansorgan utan beslutmandat är också att det 
avsäger sig patientansvar, då man saknar befogenheter att hantera det. 

Grupp 3 - Sänkt autonomi och hög komplexitet 

Patienter med sänkt autonomi, hög sjuklighet och stora omvårdnadsbehov kvarstår att 
hantera. Dessa bor i viss utsträckning på särskilda boenden där de hanteras i huvudsak av 
primärvårdsläkare och omvårdnadspersonal från kommunen. Denna verksamhet fungerar 
enligt data relativt väl. Gruppen har ett lågt behov av akut och sluten vård och patienterna har 
hög trygghet. Bland de som bor i eget boende är situationen en annan, och olika icke 
heltäckande lösningar finns för att försöka hantera detta. Exempelvis finns de 
slutenvårdsdrivna ÄLSA-teamen, PRIS-team och SSIH. Samtliga gör ett viktigt och bra arbete 
men skulle med fördel kunna i större utsträckning samorganiseras med primärvårdsläkare som 
bas för huvudkompetens. Patienterna skulle på detta sätt kunna få det som ofta saknas inom 
svensk vård, god kontinuitet och hög tillgänglighet för de mest sårbara. En väl utbyggd sjukvård 
för komplexa patienter med låg autonomi kan förebygga många allvarliga medicinska tillstånd 
och hantera många av dem i hemmet när de uppstår. Samarbete mellan denna vård och 
vårdavdelningar kan vidare avlasta akutmottagningar, som är välkänt missanpassade för denna 
patientkategori, kan skapa smidigare vägar för patienten och ge enkel vård i rätt tid med korta 
väntetider och snabb, välanpassad slutenvård efter behov. Vidare kan förhandsplanering av 
vård och palliativ vård i tidiga och sena skeden hanteras utan och med stöd av SSIH och PRIS.  

Arbetsmodellen har prövats i olika tappningar i exv Skaraborg och Borgholm. I Skaraborg har 
arbetet funnits inom slutenvårdens organisation. Borgholm driver det inom Primärvård. 
Uppdragets medicinska natur är i grunden allmänmedicinskt och med det allmänmedicinska 
arbetssättet kan man nå välkänt hög effektivitet, även om andra närliggande specialiteter kan 
fungera väl. 

Organisationsmässigt är Primärvården delvis förhindrad utifrån nuvarande 
organisationsmodell och ersättningsmodell från att bedriva detta arbete. Samarbetsytor med 
slutenvården saknas också vilket gör att arbetet i den utsträckning den bedrivs ändå lider av 
isolation.  

Arbete med denna patientgrupp har redan initierats av slutenvården i form av ÄLSA-
verksamheten med geriatrik som bas. Arbetssättet är i grunden gott, men verksamheten 
hanterar endast en begränsad mängd patienter. Man strävar efter helhetssyn och tar hand om 
samtliga problem hos patienten och skapar därigenom stor trygghet.  
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Läkare inom primärvård vill jobba med denna patientgrupp i större utsträckning men det 
reguljära mottagningsarbetet och de distanser som finns skapar problem.  

En gemensam organisation skulle kunna skapa förutsättningar att bedriva ett mer utbyggt 
hemsjukvårdsarbete. Detta kräver dock mer än en gemensam organisation. Man skulle kunna 
överväga att bryta ut ett hemsjukvårdsuppdrag ur LOVen (Lagen om Valfrihet) som styr 
primärvårdsenheternas patienter. Man kan också tänka sig att mer detaljerat beskriva 
uppdragets utformning inom befintlig regelbok och tillhörande samverkansavtal.  

Det finns många detaljlösningar kring detta arbetssätt men klyftan mellan primärvård och 
slutenvård är idag för stor för att man på ett bra sätt ska kunna bedriva detta. Patienternas 
perspektiv är att man upplever en otrygg och svårtillgänglig vård i ett utsatt läge. En 
organisation som kan nyttja och styra över hela det medicinska spektret från enkla åtgärder, 
till sjukhusvård är önskvärt. 

Medarbetarperspektivet 

- Medarbetarna vill jobba mer med de svårt sjuka utan att 
organisationen skapar hinder mellan vårdenheter, och utan 
att vara ekonomiskt styrda att prioritera fel patientgrupper 

Personalen är regionens viktigaste resurs. Vi måste lyssna på professionen och låta dem ta 
ansvar för att vården ska bli bra. Idag definierar organspecialistläkarna sina 
kompetensområden och primärvårdens uppdrag definieras till det som blir kvar. Dialog 
förekommer och Västernorrland har i vissa lägen varit bra på att skapa konsensus och 
riktlinjer, exempelvis genom våra behandlingslinjer. Vi misslyckas dock samverka väl kring våra 
mest vårdkrävande patienter. Våra medarbetare på sjukhus är skickliga på att behandla och 
bota akuta tillstånd, men sämre på att förebygga återinsjuknande. Primärvården har inte 
lyckats med att vara framme i tid till de mest sjuka för att skapa trygghet och avhjälpa tillstånd 
innan de blir för svåra för att hantera utanför vårdavdelning. Våra två huvudinstanser 
samverkar undermåligt i det gemensamma uppdraget.  

Läkare vill jobba närmare patienterna, och i primärvården vill läkare ägna mer tid åt de mer 
svårt sjuka patienterna. Nuvarande organisation skapar dock strukturella hinder för 
medarbetarna att göra detta jobbet så bra som möjligt.  

I primärvården avsätts resurser till att ringa upp patienter för att följa levnadsvanor eftersom 
det ger extra inkomster till hälsocentralen. Vi är dock sämre på att ringa upp patienter som 
nyligen varit inlagda och svårt sjuka individer. Vi kompenseras ekonomiskt lika för varje besök, 
vilket gör det mer lönsamt att arbeta med snabba och lätta besök än med komplex 
förebyggande vård.  

Vid tal om en gemensam organisation är många i primärvården oroade för att det ska innebära 
att primärvården helt tappar förmågan att reglera sitt eget uppdrag och att arbetsuppgifter 
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från slutenvården slussas ut till primärvården utan medföljande resurser. Även om ekonomiska 
resurser följer med uppgifter finns inte personal att anställa som utför uppgifterna. Inhyrd 
personal kan visserligen utföra enklare medicinska åtgärder och fylla en tom schemarad, men 
inhyrd personal klarar inte att erbjuda kontinuitet, vilket är en av de mest centrala 
komponenterna i en högkvalitativ vård av komplext sjuka. Medarbetarnas oro för att en 
gemensam organisation ska innebära en arbetsmiljöförsämring är därför inte obefogad. En 
sämre arbetsmiljö kopplas vidare till att personalen flyr med efterföljande försämringar för 
patienter och kvarvarande personal. 

Det är därför viktigt att en gemensam organisation inte genomförs utan medföljande djupare 
struktur. De skissartade strukturer som en organisationsteckning visar är enbart en fasad 
bakom vilken en riktig stomme behövs för att den ska fungera. Vi kommer behöva tydliga 
mandat kring hur vi hanterar det gemensamma uppdraget, stor satsning på rekryteringsarbete 
framförallt inom primärvården, snabba lättarbetade strukturer med patienter från primärvård 
till slutenvård där förenklade inläggningsstrukturer för sjuka äldre, effektiva samverkansorgan 
och relevanta kvalitetsmål krävs för att inte de farhågor som finns från medarbetarna ska 
besannas. 

ÅLF anser att man förlorar patientperspektivet när man väljer bort en gemensam 

organisation av rädsla för den förändring och de risker den skulle kunna innebära. Vår 

förhoppning är att man lärt av misstagen i och med tidigare ledningsfokuserade 

omorganisationer, och väljer att nu ha ett patientcentrerat mål.  

Ekonomiperspektivet  

- Vi lägger mer pengar än vi behöver för att göra ett sämre 
arbete än vi skulle kunna göra med våra mest krävande 
patienter 

Är närvårdsorganisationen en i grunden ekonomisk fråga? Kanske inte primärt. Nära vård är 
mer en fråga om patientperspektiv och effektivitet. De ekonomiska effekterna är 
svårförutsägbara. Dock förs slutenvårdens och primärvårdens olika finansieringsmodeller ofta 
på tal som ett hinder för en gemensam organisation. Primärvården är intäktsfinansierad och 
regleras av Regelboken från Vårdvalsenheten där varje enhet får betalt efter antalet listade 
med en fast och en rörlig del, där huvuddelen är fast ersättning per listad patient. 
Slutenvårdens verksamhet utgår från en för året fastslagen budget.  

Inom primärvården har vi privata vårdgivare som finansieras med offentliga medel enligt den 
ersättning som stipuleras i Regelboken. Dessa grunder går inte att ändra på då Lagen om 
valfrihet i vården (LOV) är nationell och något vi måste följa. Region Västernorrland kan därför 
inte överföra resurser mellan sjukhusklinikerna och offentliga primärvårdsenheter utan att 
skapa ojämlika förutsättningar mellan offentligt och privat driven primärvård.  

Däremot är uppdraget i Regelboken formulerat på ett sådant sätt att primärvårdsenheterna 
regleras främst avseende tillgänglighet, personaltyp och arbetssätt, och inte exakt vart i de 
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medicinska spektrumen vi drar gränserna mellan vad som sköts på primärvårdsenhet och vad 
som sköts på sjukhusklinik. Samorganisering kring det gemensamma uppdraget hindras därför 
inte av de olika finansieringsmodellerna.  

För uppdraget kring de sjuka äldre är organisationen ett problem i nuvarande läge. 
Primärvården sköter huvudparten av vården genom avtal för Läkarmedverkan i kommunal 
hälso- och sjukvård. Särskilda boenden (SÄBO) har de patienter med störst vårdbehov medan 
många bor i eget boende med hemsjukvård. Patienter på SÄBO utgör inte en organisatorisk 
svårighet då de redan i nuläget har ett förhållandevis lågt behov av oplanerad vård och bor på 
en plats med stor trygghet och god tillgänglighet avseende vård. I hemsjukvården är 
situationen en annan. Primärvården har idag svårt att skapa en väl utbyggd 
hemsjukvårdsverksamhet med god tillgänglighet. Dels är detta en ekonomisk fråga då 
uppdraget ger en förhållandevis liten ersättning i förhållande till hur mycket resurser den 
kräver. Vidare är personalresurserna begränsade på grund av vakansläget.  

Det är sannolikt att det i hemsjukvården finns stora effektivitetsvinster och 
samverkansmöjligheter mellan primvård och sjukhusvård. På grund av den organisatoriska 
klyfta som idag finns mellan sluten vård och primärvård försvåras denna samverkan. För att 
skapa dessa effektivitetsvinster finns det på det ekonomiska planet flera vägar att gå. Ett 
alternativ är att hemsjukvårdsuppdraget beskrivs tydligare eller ersätts annorlunda i 
Regelboken, för att skapa en bättre tillgänglighet. Dels kunde en gemensam organisation skapa 
bättre vägar för patienterna och ett tätare samarbete mellan primärvårdsläkare och 
sjukhusläkare vilket kunde spara resurser.  

Ett annat alternativ är att bryta ut hemsjukvårdsuppdraget ur LOVen för att kunna hantera den 
enklare ur ekonomisk synvinkel. Varianter av utbyggt hemsjukvårdsuppdrag finns på flera 
ställen i Sverige under både Primärvårdens och slutenvårdens regi exempelvis i Skaraborg, 
Borgholm och Uppsala.  

Det är i denna grupp som mycket av vårdens resurser går åt och används ineffektivt. Här kan 
en samorganisation med smidigare flöden, starkare ekonomiska incitament för en proaktiv och 
välutbyggd hemsjukvård och bättre samverkan spara mycket resurser. 

Perspektivet ovan rör bara en patientgrupp. Samordningsvinster av ekonomisk valör finns även 
i andra änden av spektrumet. Vi lägger idag stora resurser på att bedöma många av de 
primärsökande patienterna på flera instanser med i synnerhet lätta åkommor. Dålig 
tillgänglighet i de primära kontaktleden gör att patienter via felriktade egenvårdsremisser och i 
kontakt med akutmottagningar omhändertas flera gånger för samma åkomma. En starkare 
primärbedömning och sortering av patienter skulle kunna åstadkommas vid en gemensam 
organisation. Detta kan leda till att vi jobbar med rätt patienter på rätt tid av dygnet på rätt 
plats i vården där de får snabbare och bättre anpassad vård.  
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Processperspektivet 

- Regionens vård behöver smidigare processer och flöden 
med patientfokus vilket underlättas vid samorganisation 

Ett vanligt motargument mot en geografiskt stark organisation med gemensamt tak för 
primärvård och slutenvård är att de tre sjukhusorterna har väldigt olika förutsättningar. 
Primärvården är i stor utsträckning i privat regi i södra delen av länet medan den i övriga delen 
i allt väsentligt är i offentlig regi.  

Detta argument är svårt att förstå ur processperspektivet, då den av regionen drivna vården 
inte har som huvudsakligt intresse eller ansvar att på bästa sätt organisera sig med hänsyn till 
privata vårdgivare. Även om en stor del av vården bedrivs i privat regi kvarstår en stor del 
offentligt driven vård som skulle kunna vinna på samorganisation.  

Den sjukhusdrivna vården är också varierande mellan orterna, men att detta skulle vara ett 
hinder för nära vård är inte sant. Snarare har länskliniksorganisation tydliga svagheter då 
olikheterna mellan sjukhusorterna är så påtagliga att enhetliga rutiner över länet ofta ställer 
till problem. Vidare har lokala vårdenheter ofta svårt att lösa problemen då 
problemformuleringen inte känns igen i regionen som helhet och därför inte når lösningar. 
Självklart ska länets sjukhus samverka och samarbeta i så stor utsträckning som möjligt, men 
detta är inget som hindras av en lokalt bred närsjukvårdsorganisation. 

Ett vanligt förekommande argument är att organisationen är förändringstrött och utifrån det 
saknar möjlighet att genomföra annat än små förändringar i organisationen. Detta är ett 
fenomen som måste respekteras men också beskrivas rätt. Vem är trött, och varför, och vad är 
regionens vision? Självklart finns det trötthet efter de relativt nyligen genomgångna 
förändringar som varit dåligt underbyggda och med stora brister i genomförande. Men att det 
finns trötthet får inte stå i vägen för att göra det som behövs för att komma till rätta med de 
problem som finns med nuvarande organisation. 

En genomlysning av personalen (och i synnerhet vårdpersonalens) önskemål kring 
närvårdsorganisation är viktigt. Den nuvarande processen innebär bland annat så kallade 
workshops. Det är dock djupt problematiskt att man i sin inventering av personalens idéer 
enbart presenterar en (1) idé för framtida organisationsstruktur. Finns bara en maträtt på 
menyn tar det emot att beställa något annat och möjligheter till att hitta den bästa lösningen 
begränsas markant. 

Vidare behöver patienternas bild också utforskas. Först i tredje hand bör 
ledningsorganisationens åsikter vägas in. Det är viktigt att det finns bra beslutsvägar, 
hanterbara ledningsgrupper och möjligheter att ha kontroll över viktiga frågor men trötthet i 
ledningsorganisationen får inte vara det som ligger till grund för motstånd till förändring. 
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