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Sammanfattning
Sveriges välfärd står inför stora utmaningar. Strukturer för regional samverkan i
Stockholms län ger stora möjligheter att få ihop lokala och regionala perspektiv med
större synergier och kraftsamling. Frågan är hur detta bäst låter sig göras.
Syftet med denna rapport har varit tvådelat. Den ena delen handlade om att identifiera
regionala utmaningar och framtida behov av utveckling för medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård och den andra delen handlade om att synliggöra lärdomar
från en sådan kartläggning. Ett resonemang för att svara på andra delsyftet förs under
diskussionsdelen. Kartläggningen genomfördes med en webbaserad enkät till länets
samtliga kommuner och stadsdelar med frågor kopplade till områdena i överenskommelsen ”En investering för utvecklade förutsättningar för vårdens medarbetare”.
Resultatet av kartläggningen visar på en mångfacetterad problembild där utmaningar
och behov återfinns inom olika områden och spänner mellan ett systemperspektiv
(exempelvis kommunala hälso- och sjukvårdens roll och position) samt ett verksamhets- och individperspektiv (exempelvis medarbetarnas IT- och språkkompetens).
Det är dock oklart på vilket sätt svaren representerar de enskilda aktörernas samlade
hållning i frågan.
För att få fram ett heltäckande regionalt perspektiv kring utmaningar och behov visar
våra resultat att enkätmetodiken kan fungera bra som ett första steg. Däremot behöver
detta steg kompletteras med ytterligare steg i form av forum för dialog där berörda
parter är med och diskuterar och hör varandras perspektiv.
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Bakgrund
Sveriges välfärd står inför stora utmaningar vilket kräver att vi använder men också
utvecklar och sprider bästa tillgängliga kunskap. Vi behöver därutöver göra på nya
sätt och sluta göra på sätt som blivit föråldrade.1, 2, 3, 4
Detta arbete behöver ske genom lokala initiativ men också genom skapandet av regional samverkan då komplexa utmaningar kräver en samlad kompetens för att hantera
välfärdsutmaningarna.1 Skapandet av strukturer för regional samverkan i Stockholms
län ger stora möjligheter att få ihop lokala och regionala perspektiv med större synergier och kraftsamling. Frågan är hur detta bäst låter sig göras.
I juni 2019 tecknades överenskommelsen ”En investering för utvecklade förutsättningar
för vårdens medarbetare” mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
(dåvarande SKL). De medel till kommunerna som ingick i överenskommelsen fördelades
utifrån en befolkningsnyckel och betalades ut via SKR till Regionala samverkans- och
stödstrukturer i länen, RSS5. En central aspekt av fördelningen av medel var att socialtjänsten skulle ha stor påverkansmöjlighet avseende dess användning. SKR beskrev i
samband med överenskommelsen att man önskade bli mer träffsäker gällande innehåll
och inriktning i kommande överenskommelser/satsningar. Därför var ett villkor från SKR,
för att länen skulle få ta del av medlen, att göra en kartläggning av behoven framåt inom
länet utifrån överenskommelsens intentioner – att skapa goda förutsättningar för vårdens
medarbetare i kommunerna. Genom en sådan kartläggning skapades en möjlighet för
länets kommuner/stadsdelar att påverka inriktningen på kommande överenskommelser
mellan SKR och staten så att de möter kommunernas/stadsdelarnas behov på bästa sätt
och bidrar till relevanta och värdeskapande utvecklingsarbeten i verksamheterna. Avsikten
var även att kartläggningen skulle kunna användas som ett stöd regionalt och lokalt, då
man planerar för kommande aktiviteter som stärker förutsättningarna för vårdens medarbetare att göra en god insats. FoU-verksamheter inom RSS i Stockholms län åtog sig att
genomföra kartläggningen och analyserat och sammanställt resultaten i denna rapport.

1. Utvecklingen av socialtjänstens kunskapsstyrning- viktiga delar återstår. SKL, 2017.
2. Socialtjänstens behov av kunskapsstöd. En kartläggning 2018. SKL, 2018.
3. Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2019. Socialstyrelsen, 2019.
4. Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskapsstöd. FoU i Väst, 2018.
5. Regional Samverkans- och Stödstruktur, RSS, i Stockholms län, är en del av kunskapsstyrningen av
socialtjänsten och verkar för evidensbaserad praktik inom socialtjänsten och närliggande hälso- och
sjukvård med målet att invånarna erbjuds en kunskapsbaserad, jämlik och effektiv socialtjänst.
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Syfte
Syftet med denna rapport har varit tvådelat. Den ena delen handlade om att identifiera
regionala utmaningar och framtida behov av utveckling för medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård och den andra delen handlade om att synliggöra lärdomar
från en sådan kartläggning.

Tillvägagångssätt
Utifrån förslag på frågor och formuleringar från SKR som adresserade överenskommelsens olika områden skapades en webbaserad enkät. Enkäten utgick från fyra
huvudsakliga områden och handlade om vilka utmaningar som sågs inom dessa. De
fyra huvudområdena var: IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre
information; Utveckling av arbetssätt där medarbetarnas kompetens kommer till sin
fulla rätt; Stöd till planering av långsiktig kompetensförsörjning, utveckling av medarbetarnas arbetssituation; samt Utveckling av kommunal hälso- och sjukvård. Detta
kompletterades med en fråga vars syfte var att fånga upp om det fanns något annat av
vikt för att utveckla förutsättningarna för kommunala hälso- och sjukvårdens medarbetare som inte fångades upp i de tidigare frågorna. Efter varje fråga kom en följdfråga
om vad som behöver göras för att möta den specifika utmaningen. De svarande kryssade i vilken kommun/stadsdel de representerade samt angav sin epost-adress, för att
kunna kontaktas med uppföljningsfrågor vid behov. Övriga svar var i fritext. Enkäten
testades innan utskick i en av kommunerna i länet, varpå förtydliganden gjordes.
Enkäten skickades ut som en länk i ett mail via Storsthlm till registrator och förvaltningsledning i samtliga kommuner och stadsdelar i Stockholms län, totalt 42 mottagare. Mottagarna fick själva avgöra vem som skulle besvara frågorna. Det fanns inga
begränsningar för hur många som kunde svara från en kommun/stadsdel. Mottagarna
gavs två veckor att inkomma med svar. Tidsplanen sattes utifrån SKR:s önskemål att
få in uppgifterna före förhandlingen mellan staten och SKR om satsningar för medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård skulle påbörjas. SKR mottog svaren från
enkäten inom avsatt tid (januari 2020) i obearbetad form.
Enkätsvaren har analyserats och sammanställts gemensamt av personer vid involvera
de FoU-verksamheter, med kvalitativ innehållsanalys som utgångspunkt.6

6. Hsieh, H.F. and Shannon, S.E. (2005), “Three approaches to qualitative content analysis”, Qualitative
Health Research, Vol. 15 No. 9, pp. 1277–1288.
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Resultat
Från de 25 kommuner och 14 stadsdelar som ingår i länet inkom 13 svar från totalt fem
kommuner och åtta stadsdelar. Två svar av dessa kom från länets södra kommuner, åtta
från Stockholms stad samt tre från länets norra kommuner. I resultatdelen nedan presenteras fem kategorier av utmaningar och behov som framkom i analysen. Citat finns
med för att illustrera resultaten.

UTBILDNING OCH KOMPETENS HOS MEDARBETARE INOM
KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Utmaningar avseende, och framtida behov av, utbildning och kompetens hos medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård lyftes fram i enkätsvaren. Otillräckliga
kunskaper om IT och låg mognad rörande IT-användning hos personalen uppmärksammades samtidigt som otillräckliga färdigheter i svenska språket beskrevs addera
till denna utmaning.
Även brister i olika specifika kompetenser beskrevs. Exempelvis lyftes avsaknad av
specialistsjuksköterskor i geriatrik, kompetens inom teknisk utrustning samt generell
kompetens i att möta äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov. En bättre matchning mellan mer avancerad kommunal hälso- och sjukvård och medarbetarnas kompetens efterfrågades. Vidare lyftes vikten av att säkerställa att innehållet i grundutbildningen till sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut motsvarar de kunskaper och
färdigheter som behövs för att arbeta i kommunal hälso- och sjukvård.
Kontinuerlig kompetensutveckling genom välgrundade utbildningssatsningar som
föregås av kartläggning och inventering av behoven lyftes fram som viktigt. Vidare
beskrevs möjlighet att kunna avsätta tid för olika typer av kompetensutveckling som
viktig, såsom handledning för medarbetare, nätverk för reflektion för medarbetare och
att kunna erbjuda relevanta utbildningar.

ANVÄNDBARHET, INFORMATIONSDELNING OCH
INFORMATIONSÖVERFÖRING
Utmaningar och framtida behov av användbarhet, informationsdelning och informationsöverföring gällande IT-stöd och processer beskrevs av de svarande. Exempelvis
efterfrågades ett mer sammanhållet journalsystem för att kunna säkra dokumentationsinsatserna såväl för den som dokumenterar som för statistik och kvalitetsuppföljning. Utöver behovet av bättre synkning mellan dokumentationssystemen efterfrågades även effektiv informationsöverföring mellan olika system och till exempel
kvalitetsregister för att minska dubbeldokumentation och öka benägenheten att
registrera i registren.
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Inte tillräckligt användarvänliga IT-stöd samt utmaningen med tidskrävande upphandling av nya system och IT-stöd uppmärksammades som utmaningar. Upphandlingsförfarandet beskrevs påverka möjligheten för nya innovationer att få fäste vilket ledde
till begränsad användning i praktiken.
”De stöd som tas fram behöver vara användarvänliga och inte leda till dubbeldokumentation, utmaningen består i att motivera personal att använda kvalitetsregister, dokumentationsstöd och liknande då de i nuläget upplevs tidskrävande
och krångliga. Upphandling av nya system och stöd tar tid och nya innovationer
kan ibland vara svårt att få använda i och med upphandlingsförfarande.”
Utöver detta beskrevs även avsaknad av vissa specifika IT-stöd som en utmaning,
exempelvis digitala signeringsverktyg, digital avvikelserapportering samt läkemedelslista som överensstämmer med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården.

ATTRAKTIV ARBETSGIVARE FÖR ATT SÄKRA KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Inom området attraktiv arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjning lyftes bland
annat att långsiktig kompetensförsörjning, minska personalomsättning och brist på
kontinuitet fram som utmanande.
Möjliga områden som lyftes fram för att öka attraktiviteten rörde tillräckligt med
personal; att personalen har möjlighet att påverka sina arbetsuppgifter; kan använda
sin kompetens till rätt saker; tydligt ledarskap; möjlighet till kompetensutveckling,
handledning och reflektion; upprätta kompetensstegar och skapa individuella utvecklingsplaner som är anpassade efter verksamhetens behov; samt att arbetsplatsen följde
med i utvecklingen och var innovativ. Samtidigt poängterades behovet av att närmare
undersöka vad som kan betraktas som en attraktiv arbetsplats.

SYNLIGGÖRA DEN KOMMUNALA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ROLL
OCH POSITION
Utmaningar och framtida behov av att synliggöra den kommunala hälso- och sjukvårdens roll och position beskrevs av de svarande.
Den demografiska utvecklingen med allt fler personer som når en allt högre ålder
beskrevs som en stor utmaning, då detta medför ökat tryck på avancerad omvårdnad i
hemmet och på vård- och omsorgsboenden. Även förändrade behov av rehabilitering
och förebyggande verksamhet lyftes som utmaningar som behöver adresseras. Somkonsekvens uppmärksammades den kommunala hälso- och sjukvårdens uppdrag där
kommunerna beskrivs bedriva en alltmer avancerad hälso- och sjukvård inom hälsooch sjukvårdsystemet.
”Den kommunala hälso- och sjukvården behöver få en annan position och ett
annat värde i hälso- och sjukvårdskedjan. I dagsläget blir den kommunala hälsooch sjukvården ofta ”bortglömd”, särskilt i nationella sammanhang.”
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Vidare beskrevs en diskrepans mellan vad som är möjligt att göra utifrån gjorda skatteväxlingar och vad som borde göras för att skapa en säker, effektiv och jämlik hälso- och
sjukvård i kommunerna.
Även den kommunala hälso- och sjukvårdens position inom socialtjänsten lyftes av
de svarande. Behovet av större kunskap och förståelse hos andra, även i ledningen,
om hälso- och sjukvårdsfrågor poängterades.
”Förståelsen för att hälso- och sjukvård är en del av kundernas behov, inte bara
en bisak.”
”Liten förståelse för HSL [Hälso- och sjukvårdslagen] i en SoL [Socialtjänstlag]-dominerad kommun.”

LEDNING, ORGANISATION OCH PROCESS FÖR ATT FÅ AVTRYCK
I PRAKTIKEN
Även utmaningar och framtida behov rörande ledning, organisation och process för att
få avtryck i praktiken lyftes fram i enkätsvaren. Området visade sig vara omfattande
varför fem underkategorier skapades.

Införande av IT-system som drivkraft för verksamhetsutveckling
Vikten av att betrakta införande av IT-system inte bara som ”ny teknik” utan även
som hävstång för verksamhetsutveckling poängterades.
”Att byta digitalt system är en verksamhetsutveckling, vilket är en utmaning för
alla att förstå.”
På samma sätt lyftes utmaningen med nya sätt att tänka och arbeta med hjälp av ny teknik. Därtill utmaningen med att anpassa sig till förändrade krav, tänka på individer och
interaktioner parallellt med processer och verktyg. Det ses också som en utmaning att
anpassa sig till kontinuerliga förändringar framför att följa en på förhand bestämd plan.

Organisering av support av IT-system och systemens implementering
Tillgänglig och snabb support av IT-stöd lyftes fram som centralt. Utöver IT-support
avseende teknik och mjukvara lyftes även vikten av support för implementering och
fortsatt användning av stödsystemen. Ett exempel på implementeringssupport som
beskrevs rörde specifika roller i verksamheten vid införande av IT-system.
”Det kommer finnas specifika personer [i specifika roller] som spelar en mycket viktig
roll för att stödja medarbetarna, genom att fånga in behov från verksamheten speciellt
från de som arbetar ”längst ut” i verksamheterna, och utbildningsmaterial kommer bland
annat finnas på webben för att möjliggöra en så flexibel inlärningsperiod som möjligt.”
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Som en del i beskrivningarna om implementeringssupport lyftes även vikten av organiserade mottagar- och förvaltningsorganisationer. Den centrala funktionen i strukturerade mottagarorganisationer, med kunskap om hur den befintliga IT-kunskapen
hos medarbetarna ser ut samt med tillräcklig möjlighet och kunskap om att ta emot
införandet, poängterades.
”Det måste finnas en tanke på hur verksamheterna kan få fortsatt stöd när projektet är slut, strategier för hur man får kunskapen att leva vidare med flöde av
personal som finns.”

Förutsättningar för träning och utbildning, inför, under och efter införande
Även förutsättningar för träning och utbildning i samband med införande av nya ITstöd, som ett sätt att få stödet att bli allmänt använt samt för att öka IT-kunskap och
vana att arbeta digitalt hos medarbetaren noterades. Utöver initial träning och utbildning vid införande av nya IT-stöd beskrevs även träning och utbildning som centralt
efter ett införande, med regelbundna utbildningsinsatser kompletterat med interaktivt/
skriftligt utbildningsmaterial för att understödja fortsatt användning av systemen.

Ledarens roll och kompetens
Ledarens roll och kompetens inom, och förståelse för, hur man utvecklar ett nytt arbetssätt lyftes fram. Förståelse för att det behövs tid och resurser för utveckling beskrevs
som central, likaså det mod och kreativitet som krävs för uppgiften. En annan aspekt
som lyftes var att de som utsetts att driva förändringsarbete ofta saknar mandat att
styra, vilket beskrivs ge dåliga förutsättningar för att lyckas med förändringsarbetet. Det
beskrevs även som en utmaning att medarbetare inte görs tillräckligt delaktiga i arbetet.
Ett annat perspektiv på ledning relaterar till brist på tid som beskrevs som en av utmaningarna för att utveckla arbetssätt där medarbetarnas kompetens kommer till sin fulla
rätt. Bristen på tid beskrevs delvis komma av att personal behöver utföra uppgifter i
verksamheten som egentligen är under deras kompetensnivå, eller uppgifter som egentligen kan utföras av digitala verktyg. De får därav mindre tid att göra det som ligger på
deras kompetensnivå.
Förslag som lyftes som sätt att frigöra tid var att använda den legitimerade personalen
mer effektivt genom att delegera administrativa delar av arbetet till annan personal,
eller avlasta befintlig personal genom att anställa personer med annan kompetens än
den som finns idag.
”Till exempel skulle en apotekare kunna anställas, vilken har ansvar för upprättandet av rutiner så det blir enklare för de befintliga medarbetarna vid läkemedelshantering.”
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Struktur för samverkan
Att ta fram nya och använda redan befintliga struktur för samverkan sågs som en
lösning på hur kommunen kan möta utmaningarna att planera långsiktig kompetensförsörjning, där samverkan med lärosäten och med forskning ses som centrala.
“Att bygga långsiktig samverkan mellan kommuner, region och lärosäten kan
skapa förutsättningar till att säkerställa den framtida kompetensförsörjningen.”
“Forskningen behöver finnas närmare verksamheten.”
Ytterligare aspekt av att få avtryck i praktiken rörde vikten av samordning mellan
kommun, öppenvård och slutenvård utifrån hela det kommunala uppdraget gällande
hälso- och sjukvård, från myndighetsutövning till hemtjänst och särskilt boende, uppmärksammades.

Diskussion
Syftet med denna rapport har varit tvådelat. Den ena delen handlade om att identifiera
regionala utmaningar och framtida behov av utveckling för medarbetare inom kommunal hälso- och sjukvård och den andra delen handlade om att synliggöra lärdomar
från en sådan kartläggning. Utifrån de 13 enkätsvaren framkommer en mångfacetterad
problembild där utmaningar och behov återfinns inom olika områden och spänner
mellan ett systemperspektiv (exempelvis kommunala hälso- och sjukvårdens roll och
position) samt ett verksamhets- och individperspektiv (exempelvis medarbetarnas IToch språkkompetens).
För att på kort tid kunna genomföra kartläggningen om behov och utmaningar valdes
en webbaserad enkät som arbetsmetod. Fördelen var att enkäten kunde skickas till
många personer på kort tid samt att fler personer från samman verksamhet kunde ge
svar på enkätfrågorna. Utifrån den korta svarstiden var det dock relativ få personer
som svarade på enkäten och formatet begränsade till viss del de svarande att ge fördjupade svar på frågorna. Det är även oklart på vilket sätt svaren representerar de enskilda
aktörernas samlade hållning i frågan.
Att använda en enkät på det sätt som gjordes i denna kartläggning kan vara ett bra
första steg för att få frågorna om utmaningar och behov på agendan och för att börja formulera sig lokalt. Men, att fånga övergripande och gemensamma behov samt
utmaningar genom att bara titta på enskilda delar beskrivs som svårt.7 Först när alla
delar synliggörs samtidigt, och i dialog mellan de som utgör det regionala perspektivet,
framträder en helhetsbild som annars inte skulle ha framkommit om vi jobbat enskilt.
Det finns sannolikt ett stort värde i att identifiera regionsövergripande behov och utmaningar samlat i ett gemensamt forum. Genom att skapa forum där olika aktörers behov
7. Klinga, C. (2018). The only constant is change : exploring the evolvement of health and social care integration. Doktorsavhandling, Karolinska institutet, Stockholm.
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och utmaningar lyfts fram och delas får vi fatt i den reella komplexa verkligheten.
Vi kan därigenom få syn på de länsgemensamma behoven och utmaningarna bortom
de enskilda aktörernas individuella behov och utmaningar. Genom att identifiera hur
olika behov och utmaningar hänger samman och påverkas av varandra kan vi också
synliggöra hur vissa av dessa behov och utmaningar är en direkt följd av andra behov
och utmaningar alternativt är en förutsättning för eller konsekvens av. Sammantaget
ger detta bättre förutsättningar att på regional nivå rikta insatser och åtgärder på både
verksamhet och systemnivå.
En viktig fråga är hur vi fångar en representativ gemensam bild för länet och om ett
regionalt perspektiv alltid är möjligt, eller alltid önskvärt, i relation till delregionala
och lokala perspektiv. Ytterligare en central fråga utgår från att stora utmaningar delas,
finns i gränssnittet, mellan kommunerna och Region Stockholm. Hur kan arbetet med
regionala frågor och gemensamma satsningar fortsätta utifrån ett ännu större samverkansperspektiv tillsammans med Region Stockholm?

Konklusion
Kartläggningens resultat visar på en komplex problembild med många gemensamma
nämnare men också olikheter, vilket ger argument för att möta vissa utmaningar och
behov med gemensamma, ”lika” insatser och andra med varierade mer riktade insatser.
Enkätsvaren i kartläggningen säger något om hur enskilda representanter för aktörerna
uppfattar regionala behov och utmaningar. En enkät kan vara ett bra första steg men om
ambitionen är att nå ett gemensamt regionalt perspektiv behöver frågan om utmaningar
och behov i större utsträckning tas i dialog där berörda parter är med och diskuterar och
hör varandras perspektiv.

12

