
 

Vårdcentraler och kommun 

i ny ”kluster”- samverkan 
Framgångsfaktorer för ny form för 

samverkan mellan primärvård, 

kommun och andra aktörer 

VAD HAR VI GJORT? 

Coronapandemin har inneburit förändrade förutsättningar och 

arbetsprocesser inom vård och omsorg. Ett tydligt uppdrag under 

vintern/våren 2020 var att få igång en lokal geografiskt samverka kring 

patienter/brukare. I Järfälla kommun bildade alla vårdcentralerna ett kluster, 

en helt ny samverkansform, med gemensamt ansvar för patienterna i 

kommunen. Till detta kluster knöts alla relevanta aktörer i kommunen i en 

lokala samverkan. I den lokala samverkan har vårdcentralsklustret, olika 

funktioner i kommunen, hemsjukvård jourtid, rehab, ASIH, Geriatrisk 

slutenvård m.fl. deltagit. Sedan start har regelbundna möten hållits för att 

hantera pandemins frammarsch i kommunen. I börja några fysiska möten 

följt av enbart digitala. 

VAD HAR VI LÄRT OSS HITTILLS? 

En generellt positiv bild av hur den lokala samverkan fungerat under krisen 

beskrivs. Möjligheten att hantera beslut lokalt utifrån 

organisationernas/klustrens förutsättningar och behov samt att bygga vidare 

på de redan befintliga samverkansstrukturerna mellan vården och omsorgen 

lyfts fram som väsentliga mekanismer. 

Framgångsfaktorer som nämns för en fungerande samverkan under 

pandemin: 

• Ökad tillgänglighet och mer kontakt mellan verksamheter 

• Ökad kunskap och förståelse för varandras verksamheter  

• Samverkansmöten i ny form: 

o Fler samarbetspartners har adderats  

o Frekventare möten, mer strukturerade  

• Digitala möten istället för fysiska underlättar och är nytt även i redan 

befintliga forum 

• Samverkan har utgått från en gemensam angelägen ”fråga” att enas 

kring 
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VILL DU VETA MER? 

Barkarby vårdcentral 
Eva Andersson, Barkarby vårdcentral, eva.andersson@sll.se 

Järfälla kommun 

Eva Wahtramae Carlsson, Järfälla kommun, eva.wahtramae.carlsson@jarfalla.se 

FOU nu 
Charlotta Nylén, charlotta.nylen@sll.se 

 

 

 

 

FOU nu 
FOU nu är en forsknings- och utvecklingsverksamhet med fokus på vård och omsorg om äldre och vuxna med 

funktionsnedsättning, i samverkan mellan Region Stockholm och sju kommuner i nordvästra länet. 

www.founu.se 
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