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Abstract

Elderly people living in special housing is dependent on that the personnel involved in 

the operations are working together so that the resources they are given is for the best 

and thereby insure the elderly a reasonable standard of living. The purpose of this study 

was to, with focus on responsibility and duties, describe the interaction between the 

district-manager and district-nurse in a special housing. The method that was used was 

a qualitative method, based on interviews. The district-manager is in charge of budget-

and personnel responsibilities and also the responsibility of the housing itself, whereas 

the district-nurse is the one with the medical responsibility. The study shows that the 

experience of cooperation at the special housing was positive. Everybody that was part 

of the interview emphasized on the benefits of cooperation. The municipality where the 

study was done is using a principle which is based on continued-living, which means 

that the elderly living at the housing has an severely deteriorated state of health than 

when they first arrived at the housing. That means a larger demand on the personnel and 

has contributed to that each profession has overlooked their duties and their 

responsibilities and initiated the need of cooperation. The  most benefiting that the 

informants gained was that it has become clearer what to do and then together finding 

the way to who does what. 

Keywords: interaction, district-nurse, district-manager, special housing



           

Anna Lundberg, 2008. Samverkan på särskilt boende – En studie av samverkan 
mellan områdeschef och sjuksköterska på särskilt boende. Examensarbete i 
socialomsorg, 15 hp, institutionens för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet. 

Sammanfattning

Äldre som bor på särskilt boende är beroende av att den personal som arbetar i 

verksamheten samverkar för att resurserna ska tas till vara på bästa sätt och därigenom 

tillförsäkra den boende skälig levnadsnivå. Syftet med studien var att, med fokus på 

ansvar och arbetsuppgifter, beskriva samverkan mellan områdeschef och sjuksköterska 

på ett särskilt boende. I studien användes en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av 

intervjuer. Områdeschef är den som har budget- och personalansvar och ansvar för 

verksamheten, och sjuksköterskan har det medicinska ansvaret. Studien visar att 

upplevelsen av samverkan på det särskilda boendet är positivt. Samtliga intervjuade 

lyfte fram fördelarna med samverkan. Undersökningskommunen arbetar med 

kvarboendeprincip vilket gör att de som bor på det särskilda boendet har en betydligt 

sämre hälsa nu än tidigare. Det har inneburit större krav på personalen och bidragit till 

att respektive profession sett över sina arbetsuppgifter och sitt ansvar och sedan initierat 

ett behov av samverkan. De största vinsterna som informanterna visade på var att det

blivit tydligare vad som behöver göras och sedan tillsammans arbeta fram vem som gör 

vad. 

Sökord: Samverkan, sjuksköterska, områdeschef, särskilt boende
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1. Inledning 

I detta kapitel ges en introduktion till studien och avslutas med dess syfte och 

forskningsfrågor.

1.1 Inledning

För äldre som bor på ett särskilt boende finns många anställda som var och en strävar 

efter att den enskilde ska tillförsäkras skäliga levnadsvillkor (SFS 2001:453). De som 

arbetar för den boende är bland annat omsorgspersonal, ansvarig sjuksköterska och 

områdeschef. Det innebär att olika professioner måste samordna sina insatser och sitt 

kunnande för att ge förutsättningar för en optimal vård och omsorg till den enskilde. 

Kvarboendeprincipen, som den berörda kommunen arbetar för, innebär att äldre ska 

ha rätt att bo hemma så länge som möjligt, ofta med stora insatser från hemtjänsten 

(Äldreforskningens Hus, 2008). Det innebär att de människor som idag beviljas plats 

på särskilt boende är hälsomässigt betydligt sämre nu än tidigare.

Äldreomsorgens kommunala områdeschefer har budget- och personalansvar och har 

även ansvar för verksamhetens kvalitet. Områdeschefens ansvarsområden, bland 

annat verksamhetsutveckling, sker inom ramen för Socialtjänstlagen (2001:453) där 

tyngden ligger på sociala omsorgsinsatser för de boende. Sjuksköterskans ansvar på 

särskilt boende är det medicinska och går ofta hand i hand med de sociala insatserna 

och samverkan mellan sjuksköterska och områdeschef har därför ofta en avgörande 

betydelse för att den äldre ska få bästa tänkbara vård och omsorg (FoU, 2002). Hur 

samverkar områdeschef och sjuksköterska för att nå det gemensamma målet skälig 

levnadsnivå? 

1.2 Syfte

Syftet med studien är att, med fokus på ansvar och arbetsuppgifter, beskriva 

samverkan mellan områdeschef och sjuksköterska på ett särskilt boende. 
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Forskningsfrågor

 Hur beskriver områdeschef och sjuksköterska sitt eget och varandras ansvar och 

arbetsuppgifter? 

 Vilka samverkansformer används på det särskilda boendet och vilka är för-

respektive nackdelarna med dessa?

 I vilka situationer och på vilket sätt sker de beskrivna samverkansformerna?

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel behandlas för studien valda teorier. 

2.1 Samverkan

Trots att samverkan återkommit i många statliga utredningar och rapporter sedan 

1980-talet, är betydelsen av ordet svår att finna. Ordet samverkan används ofta 

synonymt med nära samråd, ett väl fungerande samspel, organiserat samarbete, mer 

utvecklat samarbete eller kort och gott samarbete (Hörnmalm, 2008). Gemensamhet 

och delade målsättningar kan sägas vara avgörande då man ska skilja samverkan från 

exempelvis samordning. Det sociala livet är uppbyggt på samarbete med andra 

människor, medan samverkan innebär att man tillsammans med andra, ofta personer 

från andra utbildningar, regelverk och organisationer, arbetar mot ett gemensamt mål 

(Danermark, 2000). Det kan beskrivas som att representanter för organisationerna har 

delat arbetsuppgifter och utnyttjar i den aktuella situationen ett gemensamt 

referenssystem och samverkar med ett gemensamt ansvar att samma mål skall uppnås 

(Arbetslivsinstitutet, 2001). Samverkan som begrepp har kommit att användas som en 

universallösning på en mängd olika problem (SOU 1995: 142). Berg (1994) definierar 

samverkan som människors strävan att realisera gemensamt uppsatta mål, att jämföra 

med Danermark (2000) som definierar samverkan som ”medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett 

definierat problem och syfte” (s. 15). 
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2.1.1 Fenomenet samverkan

Samverkan har under de senaste decennierna utvecklats till ett ledord som används 

frekvent när aktörer från olika organisatoriska kontext ämnar signalera exempelvis 

öppenhet, vilja att överskrida organisationsspecifika intressen och kanske främst 

anpassningsförmåga till en föränderlig och oförutsägbar omgivning (Hörnemalm, 

2008). Ett område där samverkan har kommit att bli något av en patentlösning är 

inom den offentliga verksamheten, som ofta dras med resursbrist (SOU 1995: 142). 

Hörnemalm (2008) skriver också att det finns få verktyg för att utvärdera utfallet av 

samverkansprocesser, men menar att det finns en vedertagen enighet om 

användbarheten av samverkan som förändrings- och utvecklingsstrategi. Inom den 

privata sektorn har fusioner, strategiska allianser och nätverk blivit allt vanligare 

vilket kan kopplas samman med de senaste årtiondenas förändringar inom offentlig 

sektor där decentralisering och ekonomisk medvetenhet fått en allt mer framträdande 

roll (Lindberg, 2002). 

2.1.2 Motiv till och förutsättningar för samverkan

Vilka drivkrafter och problematiseringar har lett fram till initiativen till att samverka? 

De mål som samverkan syftar till att uppnå handlar ofta om effektivare 

resursanvändning, förbättrad service och ökat inflytande (Arbetslivsinstitutet, 2001). 

Den mest avgörande strävan till de olika statsfinansierade och politiskt grundade 

initiativ har varit att främja samverkan och att hitta lokalt anpassade villkor till 

samverkan, för att på så sätt skapa gynnsamma förutsättningar för samordnade 

insatser (Hörnemalm, 2008). Oberoende av vilka parter som ingår i en samverkan 

kännetecknas de av en vilja att samarbeta, vilket är en grundläggande förutsättning för 

att samverkan ska genomföras. Utan drivkraft kommer samverkan aldrig att kunna 

fungera. För att finna denna drivkraft måste det finnas tydliga motiv för att samverka, 

exempelvis att hjälpa den enskilde individen. Om olika yrkeskategorier går samman 

med individen i fokus, är det möjligt att få ett helhetsperspektiv istället för att man 

enbart bevakar de problem som man själv specialiserat sig på (Arbetslivsinstitutet, 

2001).    

Danermark (2000) lyfter fram fem faktorer som är viktiga att ta i beaktning för att 

möjliggöra samverkan och skapa så gynnsamma förhållanden som möjligt. De 

beskrivna faktorerna är att samverkan har en tydlig ledning och ett definierat och 
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uttalat mål. Man måste också få tillräckliga resurser så att det praktiskt går att 

genomföra planerad samverkan. Olikheter avseende synsätt, organisation och 

regelverk mellan de samverkande måste definieras och att de skillnader som kan 

utgöra ett hinder undanröjas eller finna ett sätt att hantera olikheterna på. 

2.1.3 Hinder för samverkan

Eftersom samverkan beskrivs, som en universallösning för bland annat effektivare 

resursanvändning, kan man fråga sig varför samverkan inte sker oftare. Ett skäl är att 

komplikationer uppstår innan man ser vinsterna med samverkan. Organisationer har 

alla en viss kunskapstradition, vilket gör att man oftast har en bestämd uppfattning om 

hur man bör angripa problem man ställs inför. Dessa överensstämmer föga troligt med 

andra organisationers uppfattningar. Det kan också uppstå meningsskiljaktigheter 

mellan organisationerna hur man ska utföra och utvärdera konkreta arbetsuppgifter 

(Arbetslivsinstitutet, 2001). 

Hinder för samverkan kan också vara att initiativet för samverkan kommer från 

ledningen, som har en klar uppfattning om varför just de berörda parterna ska 

samverka. Personal på olika nivåer kan ha svårt att se grunden till politikernas 

positiva uppfattning om samverkan kopplat till praktiken. Inte sällan saknas en 

ömsesidig förståelse för varandras olika yrkeskunskaper när samverkan ska startas 

upp. Detta kan innebära orealistiska förväntningar på kommande samverkan, eller det 

motsatta där man inte har respekt för den andres kompetens. Revirtänkande kan också 

sätta käppar i hjulet för samverkan, där respektive parter har en naturlig strävan att 

hålla nere kostnaderna och se till att det egna ansvarsområdet inte vidgas. I slutänden 

kan det innebära att den enskilde vård- och omsorgstagaren riskerar att bli försummad 

då ingen enhet upplever problemet som sitt (Arbetslivsinstitutet, 2001).

Sammanfattningsvis kan man säga att det som lyfts fram som det mest problematiska 

för en fungerande samverkan är olika myndigheters skiftande målsättningar, tradition 

och kultur. 

2.1.4 Vinster med samverkan

Det är rimligt att anta att den enskilde individen vinner på samverkan. Samverkan kan 

också bidra till att professionaliteten ökar, då aktörerna kan koncentrera sig på sitt 
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område och fördjupa sin kunskap. När man genom samverkan får en klarare bild av 

de övriga parternas yrkesområde ökar sannolikt respekten för övriga inblandade och 

specialisering kan tillta. Samverkan kan leda till fördjupade diskussioner för att 

tillsammans se över prioriteringar inom de olika budgetramarna (Arbetslivsinstitutet, 

2001) och är med rätt förutsättningar en stimulerande och berikande process, där 

utveckling och fördjupad förståelse är en av många vinster (Danermark, 2000). 

2.2 Områdeschef

Undersökningskommunens titel för den som ansvarar för särskilda boenden är 

områdeschef, men titeln varierar mellan olika kommuner. Enhetschef och boendechef 

är andra benämningar för denna yrkesroll. 

Områdeschefer blir ofta omsorgens ”allt-i-allo”, bland annat beroende på avsaknad av 

en tydlig arbetsbeskrivning. Uppdraget är ofta generellt; att se till att verksamheten 

fungerar med allt vad det innebär. Mycket tid ägnas åt kontakter med vaktmästare och 

fastighetsägare, och områdeschefen är många gånger kurator för personal som inte 

mår bra, inköpare, kvalitetsansvariga, organisatörer, budgetansvariga osv (FoU, 

2001). Arbetsmiljöverket gjorde 2005 en tillsyn i 74 kommuner om psykosociala 

arbetsförhållanden för omsorgschefer (Arbetsmiljöverket, 2006). Rapporten visar att 

45 % av områdescheferna som har upp till 30 underanställda uppger att de inte alls 

eller i liten utsträckning hinner med sina arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket skriver i 

sin slutsats att de mött engagerade områdeschefer som tycker om sitt arbete, men stor 

arbetsmängd och orealistiska förväntningar på deras arbetsinsats är en hälsofara som 

kommunerna måste åtgärda. Arbetsmiljöverket konstaterar att många områdeschefer 

befinner sig i en svår situation och skriver:

De är ofta överbelastade på grund av stor arbetsmängd med 
många, samtidiga och ofta oförenliga krav och förväntningar från 
olika håll (politiker, brukare, anhöriga, överordnade chefer, 
underställd personal). Otillräckliga resurser, som inte svarar mot 
förväntningarna och de högt ställda politiska målen för 
verksamheten, minskat administrativt stöd samt ökad vårdtyngd 
och mer komplicerade omsorgsbehov hos brukarna försvårar 
enhetschefernas arbetssituation ytterligare. (s. 18 - 19)
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Självständigheten, variationen och möjligheterna till utveckling i arbetet upplevs som 

positivt av områdescheferna vid inspektionen, samtidigt som de utökade 

arbetsuppgifterna medfört att yrkesrollen blivit splittrad och oklar. Områdeschefernas 

arbete domineras kraftigt av administrativa uppgifter. Detta skriver Socialstyrelsen 

2005 i sin rapport Tid för vård och omsorg. Arbetet rör sig huvudsakligen om 

personaladministrativa uppgifter, planering, skrivarbete. Cheferna tycks ägna 

begränsad tid åt brukarrelaterade uppgifter, men även åt uppgifter som har direkt med 

personalens arbete att göra. Områdescheferna uppfattas inte vara delaktiga i 

personalens arbete i någon högre grad, utan var upptagna av att administrera 

verksamheten på distans.

Områdeschefer som yrkesgrupp kan ibland ha svårt att hävda sig gentemot andra 

yrkeskategorier eftersom det inte finns en gemensam yrkesbenämning. Få vet vad en 

områdeschef arbetar med och arbetsuppgifterna kan se mycket olika ut. Detta kan 

göra att makten ibland blir begränsad och oklar. I rapporten Omsorgens allt-i-allo 

(FoU, 2001) menar man att det är viktigt att tydligt profilera yrkesrollen eftersom den 

håller på att försvinna i en social kompott där allt passar och alla anser sig ha social 

kompetens nog att bedöma behov. Det måste värnas om den sociala delen av 

äldrevården, skriver man i rapporten, och menar att det finns risker med att 

sjukdomsperspektivet får för framskjuten roll i bedömningen av de äldres 

livssituation. Det är viktigt att betona och uppmärksamma resurser mer än 

begränsningar och ohälsa (ibid). 

2.3 Sjuksköterska

Den korrekta benämningen är kommunsjuksköterska, men kommer fortsättningsvis 

att tituleras sjuksköterska. 

Ädelreformen, som trädde ikraft 1992 har inneburit att den kommunala 

sjuksköterskan fått ett betydande och självständigt ansvar när det gäller att upptäcka 

sjukdomsyttringar, symtom och behov hos den äldre. Sjuksköterskan ska även göra 

rätt bedömning om det är tecken på sjukdom eller normalt åldrande och har ett tungt 

ansvar när det gäller att ha det övergripande ansvaret för information mellan 

undersköterska och läkare, samordna och dokumentera vårdtagarens hälso- och 

sjukvårdsbehov (FoU, 2002). Under åren har det varit oklart vad en sjuksköterska är 
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och vilket uppdrag hon har. Yrkesrollen har skiftat mellan olika delar av landet och i 

vissa fall även inom samma kommun. Sjuksköterskan har kommit att bli lite av en 

diversearbetare och flertalet har känt sig frustrerade över det oklara uppdraget. Vid 

Ädelreformens början försökte kommunerna förändra sjuksköterskans synsätt mot ett 

mer socialt. Syftet var att få bort sjuksköterskornas fokusering på det sjuka. För 

sjuksköterskan kan arbetet inom landstinget vara enklare i den bemärkelsen att där 

betraktas allt arbete som hälso- och sjukvård, och all vård sker inom samma ram (SFS 

1982:763). I kommunen delas arbetet upp mer på olika yrkeskategorier och styrs av 

fler lagar. Sjuksköterskan känner sig tvungen att släppa kontrollen, trots att hon 

upplever patienterna mer sjukvårdskrävande idag. En känsla av otillräcklighet kan 

uppstå om det inte finns tydliga gränser i sin yrkesfunktion. Sjuksköterskan kan känna 

att hon aldrig gjort tillräckligt eftersom hon inte vet vad hon egentligen förväntas 

göra. Att klargöra respektive yrkesfunktioner handlar inte om att skärma av sig från 

andra yrkesgrupper, syftet är istället att underlätta teamarbete (FoU, 2006).

Socialstyrelsen genomförde 2005 en undersökning där de studerade hur 

sjuksköterskorna inom äldre- och handikappomsorgen använde sin arbetstid. I 

genomsnitt en fjärdedel av den registrerade tiden gick till specifik omvårdnad, dvs. 

uppgifter som i författning är förbehållna sjuksköterskor. Studien visade att mycket 

tid går åt till administration, minst 25 procent. Siffran blir 30-40 procent om man 

räknar in dokumentation som kan hänföras till en viss brukare och de som är 

allmänna. Socialstyrelsen ställer sig frågande till om det är ändamålsenligt att bland 

annat sjuksköterskor i så liten utsträckning arbetar direkt med brukarna:

Det förefaller angeläget att personal med god utbildning i första 
hand bör användas för uppgifter för vilka de har en specifik 
kompetens. Om denna personal inte heller i någon betydande grad 
ägnar sig åt utbildning eller handledning av 
omvårdnadspersonalen framstår deras tidsanvändning än mer 
problematisk (Socialstyrelsen, 2005, s.86).

Konflikten om sin roll i kommunen, som sjuksköterskorna själva anser berott på 

skillnader i den yrkeskulturella bakgrunden, har dämpats något genom att 

sjuksköterskor och ledning numer tänker på liknande sätt om yrkesrollen (FoU, 2005).

I undersökningskommunens kvalitetspärm finns en övergripande beskrivning vad 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter består av, sedan har en alldeles ny kvalitetsplan för 
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sjuksköterskor upprättats där arbetsuppgifterna är lite mer detaljerat beskrivna. I dessa 

dokument kan bland annat följande läsas: Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar 

för de boende gällande hälso- och sjukvård och ska fungera som en konsult i 

medicinska frågor på sina enheter. Grundläggande arbetsuppgifter för sjuksköterskan 

är att bedöma, upprätta mål för omvårdnaden, dokumentera, planera, delegera och 

leda insatser. Vården ska planeras och utföras i samverkan med den enskilde och 

anhöriga. Sjuksköterskan ansvarar för att erforderliga läkarkontakter tas samt att 

ordinationer och anvisningar genomförs. Sjuksköterskan ska även samarbeta med 

landsting och handläggare inom socialtjänsten samt vara delaktig i arbetet med att 

effektivisera och kvalitetsutveckla verksamheten.  Sjuksköterskan har ansvar för 

handledning av personal och elever, både vad gäller allmän och specifik omvårdnad. 

Med allmän omvårdnad menas omvårdnad oberoende av sjukdom och medicinsk 

behandling, i den specifika är sjuksköterskans kompetens nödvändig. Sjuksköterskans 

åligganden förutsätter att resurser i fråga om bemanning är tillräcklig.  

3. Metod

I detta kapitel beskrivs undersökningens tillvägagångssätt för att genomföra 

studien och här belyses också eventuella metodproblem. 

3.1 Metodval

Med utgångspunkt från syftet, som var att beskriva samverkan mellan sjuksköterska 

och områdeschef på ett särskilt boende med fokus på ansvar och arbetsuppgifter, 

valdes en kvalitativ ansats med individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. En 

kvalitativ undersökning förordas av Hartman (2004) när forskaren vill öka förståelsen 

för människans relationer och agerande. Kvale (1997) beskriver att man med en 

kvalitativ forskningsintervju erhåller kvalitativa skildringar av den intervjuades 

livsvärld för att sedan tolka deras mening.

Halvstrukturerade intervjuer, med en enkel intervjuguide till hjälp, genomfördes. 

Intervjuguiden (se bilaga 2) har teman eller områden som utkristalliserats från syfte 
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och forskningsfrågor. Guiden hjälpte mig att vid intervjuns slut sammanfatta och då 

gå igenom om något område utlämnats. Intervjuerna har bandats och därefter skrivits 

ut.

3.2 Förberedelser och planering inför intervjuerna

Förutsättningar för att genomföra studien var att möjlighet gavs att intervjua de tänkta 

informanterna. Kontakt togs med socialchefen i kommunen som godkände att 

intervjuerna genomfördes, vidare togs kontakt med områdescheferna och de ansvariga 

sjuksköterskorna på det särskilda boendet. Före intervjuerna delgavs de ett 

informationsbrev samt informerade om de fyra forskningsetiska principerna som 

skulle beaktas vid intervjuer, se avsnitt nedan.

3.3 Val av informanter

De två områdescheferna som finns på det särskilda boendet, två sjuksköterskor, samt 

sjuksköterskornas och områdeschefernas chefer intervjuades. Syftet var att beskriva 

hur områdeschefer och sjuksköterskor samverkar, så de har benämnts som 

huvudinformanter. Valet att intervjua även områdeschefernas och sjuksköterskornas 

två chefer motiverades med att det under medarbetarsamtal eller personalmöten kan 

ha lyfts frågor som kunde vara intressanta för att besvara syftet. 

3.4 Analysarbete

Tolkningen har genomförts genom öppen kodning, axialkodning och selektiv 

kodning. Det innebar att intervjumaterialet kodades och sedan skapades nya 

utgångspunkter som gjorde det nödvändigt att skifta mellan det kodade och 

ursprungmaterialet. I studien har jag växlat mellan att se på detaljer och helheten, för 

att sedan urskilja och analysera. 

3.5 Metoddiskussion 

Genom hela studien har det tagits i beaktande att jag har mer insikt i områdeschefens 

arbete än i sjuksköterskans, det har även informanterna vetat om. Har reflekterat över 
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hur det kan påverka deras inställning till att öppna sig under intervjuerna samt hur 

mycket förförståelsen kommer att påverka analysen och tolkningen av informanternas 

uttalanden. Eliasson (1995) pekar på vikten av att forskaren är medveten om att det

inte är möjligt att egna värdegrunder och synsätt genomsyrar forskningsarbetet alla 

steg. Ambitionen att vara helt objektiv under studien är en självklar 

grundförutsättning, men än viktigare är att vara medveten om att det inte är möjligt att 

lägga undan sina egna värderingar, tankar och känslor. Det har inneburit att en ständig 

reflektion har genomsyrat arbetet och en levande frågeställning har varit vad som styr 

valen och sättet att analysera.

3.6 Etiska reflektioner

Under intervjuerna har flera av informanterna öppnat sig mer än förväntat. Två av 

informanterna har, trots löftet om nyttjandekrav, försäkrat sig efter intervjuernas slut 

att ingen annan ska ta del av det bandade materialet. Tänkbart är att informanten

känner sig sårbar i och med inspelningen, just för att det är inspelat på band och att de 

kanske slappnat av och berättat mer än de tänkt från början. Kanske har man blivit 

påmind om inspelningen när bandspelaren stängts av. Därför upplystes de följande 

informanterna ännu mer noggrant i de följande intervjuerna, om de forskningsetiska 

principer som följts i studien (Vetenskapsrådet, 1990).  

4. Analyser och slutsatser

I detta kapitel kopplas den teoretiska referensramen och empirin samman, och 

skillnader samt liknelser klarläggs. Efter sista underrubriken återfinns studiens 

avslutande slutsatser.

4.1 Upplevelse av samverkan – vinster och hinder  

Samtliga informanter har en positiv inställning till samverkan, en ”vinn-vinn-

situation” sa en av de intervjuade. De flesta beskriver att samverkan kan ha olika 

funktioner inom en verksamhet eller mellan olika personer som har olika 
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ansvarsområden. Samverkan handlar om ett gemensamt mål, och att sedan 

gemensamt göra upp hur man ska arbeta för att nå det. En förutsättning för en lyckad 

samverkan är också att målet är tydligt definierat, menar en informant. Det kan finnas 

hinder för att nå målet, men det framhålls inga direkta nackdelar. Det handlar också 

om att det måste finnas en vilja att samverka, att viljan är grundläggande för att 

samverkan överhuvudtaget ska vara genomförbart. En av informanterna säger; 

Jag ser bara fördelar med samverkan. Det är klart att det kan ta 
längre tid, och vara omständigare så kanske, men jag tror att 
resultatet blir bättre. Att man har vinster i det också, det blir mer 
effektivt. Sen kanske man jobbar var för sig ändå, men man har 
helheten klart för sig. Nej, jag ser inga nackdelar med det. 

Liknande uttalandet gjorde samtliga intervjuade. Det visar att samverkan ses som 

något positivt och en tro på att samverkan kan leda verksamheten framåt. Detta 

beskriver även bland annat Hörnemalm (2008).

På det särskilda boendet är verksamhetens övergripande mål att de boende ska trivas 

och må bra. Under årens lopp har det framkommit att det funnits bristande rutiner och 

riktlinjer som påverkat alla på boendet, både personal och de boende. För att komma 

till rätta med detta har det bland annat införts en teamträff. Vem som tog initiativet till 

dessa träffar framgår inte helt klart, men alla är övertygade om värdet med dem. 

Teamträffarna sker regelbundet varje vecka, då områdescheferna, sjuksköterskorna 

(de som arbetar den dagen), arbetsterapeut och sjukgymnast tillsammans diskuterar 

olika frågor/ärenden/problem. Träffarna inleds med en genomgång av förra veckans 

minnesanteckningar, och om det fanns något som skulle åtgärdas så följs det upp med 

dem som ålagts att genomföra åtgärderna. Efter det tas eventuella avvikelser upp, 

exempelvis fallolyckor eller utebliven läkemedelsdelning. Varje avvikelse diskuteras 

och sedan bestäms om det bör vidtas några åtgärder. Det utses en eller flera ansvariga 

för de eventuella åtgärderna och sedan följs det upp veckan därefter. Varje deltagare 

kan ta upp olika frågor som känns aktuella och ämnen som diskuterats är bland annat 

bemötande och arbetssätt, men även vad som gäller allmänt i huset eller verksamheten 

i sig. Träffen avslutas med att deltagarna delger varandra vad som är inbokat under 

veckan. Träffarna genomförs även om någon deltagare inte kan närvara. Så här 

beskriver en informant teamträffarna:
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Det är ju för att få våran verksamhet att flyta på bästa sätt och för 
att vi ska kunna prata ihop. Och det tycker jag är jättebra, då gör 
vi ju klart vem som gör vad. 

Andra samverkansformer som nämndes var mer tillfälliga, när det har uppstått ett 

problem som informanten inte själv kunnat lösa. Det kan handla om en boende som 

inte mår bra, då det kan behövas flera yrkeskategorier för att finna en lösning. Både 

områdeschef och sjuksköterska har tagit initiativ till denna form av tillfällig 

samverkan. Så här beskriver en områdeschef en situation när den tillfälliga 

samverkansformen används:

Kanske främst i omvårdnadsfrågor där det är problematik och 
man behöver diskutera med arbetsterapeut, sjuksköterska och 
arbetslaget för att gemensamt komma fram till en lösning.

På liknande sätt uttalar sig en av sjuksköterskorna:

Då är det i första hand ur boendeperspektiv, om man ser att det 
här är en sak som jag inte klarar av själv, att man behöver ha 
många olika delar med för att kunna lösa problemet. Då kommer 
ju initiativet från mig, att då i första hand med områdeschef 
försöka lösa det om det är en personalfråga. Att kunna ta tag i de 
olika delarna.

Sjuksköterskan och områdeschefen visar båda en ödmjukhet inför problem som kan 

uppstå. En av sjuksköterskorna talar dessutom tydligt om att hon inte har några 

personalbefogenheter i sin yrkesroll och att hon då tar områdeschefen till hjälp. 

Tillvägagångssättet är detsamma, man tar hjälp av andra professioner, men skillnaden 

är att områdeschefen kan göra det utan att någon har åsikter om det, eftersom det är en 

del av hennes ansvar. När sjuksköterskan påtalar ett problem så framgår det under 

intervjuerna att det kan mottas som att hon bryr sig i något som inte hör till hennes 

arbetsuppgifter (jmf FoU, 2001). Den citerade sjuksköterskan hade dock upplevt att 

hon får positiv respons, kanske på grund av att, som hon uttryckte det, man får ju ha 

klart för sig vad man har för mandat

Genomförandeplanerna som används på det särskilda boendet är vid upprättandet en 

slags samverkansform där alla berörda deltar i diskussionen och beslutet, där målet är 
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att det ska bli så bra som möjligt för den boende. Vid upprättandet samlas 

områdeschef, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kontaktperson från 

avdelningen, eventuellt anhörig och huvudpersonen – den boende. De riktlinjer som 

finns för genomförandet, det vill säga ”vem, var, hur, varför”, har upprättats i 

samverkan mellan bland annat sjuksköterska och områdeschef. Varje boende har en 

upprättad genomförandeplan som sedan uppdateras var sjunde vecka. 

Hinder för samverkan som framförts verkar inte gälla på det här särskilda boendet, 

utan verkar mer vara en farhåga som inte besannats. ”Eventuella hinder får man 

samverka sig igenom”, menar en informant och fortsätter ”sen är det ju också, har 

jag hört på vissa arbetsplatser att man beskriver sina medarbetare som motarbetare. 

Ett hinder förstås.”  I dessa fall har man misslyckats i uppbyggnaden av samverkan. 

Då kan flera troliga orsaker ligga bakom, exempelvis oklara direktiv från ledningen, 

att målet inte är definierat eller brist på resurser (Danermark, 2000). 

Syftet med teamträffarna är att få verksamheten att fungera på bästa sätt och ett 

tillfälle att diskutera gemensamma frågor/ärenden/problem. Av intervjuerna framgår 

att vinsterna med samverkan - bland annat ökad förståelse, tidsbesparing och färre 

missförstånd - överväger, trots att det kan uppstå hinder på vägen. Den inbokade 

teamträffen har genererat ett flertal vinster. Informanterna talar om att det gett en 

ökad förståelse för varandras yrkesroller och ett öppnare klimat mellan deltagarna. 

Dubbelarbetet kommer att minska, då det är klart vem som gör vad, vilket en av 

informanterna beskriver så här:

Ja, det kan man ju se, att det dubbelarbetas. Jag tror att det är det 
som kommer fram, att det är ganska mycket dubbelarbete. Vem 
som ska ta hand om vad. Så att inte alla i sin lilla vrå engagerar 
sig i samma sak utan att man delar upp det tydligare. Vet inte om 
jag sett att det blivit nå´ bättre, men just nu är det en process åt 
det bättre hållet. För det är som fortfarande i dynamiken just nu, 
liksom landar på nåt sätt. Men det är i rörelse.

En känsla av närhet till varandra beskrivs också, att många informella kontakter tas, 

som förhindrar stora missförstånd. Informanterna framför också att samverkan har 

bidragit till att man ser helheten i verksamheten på ett annat sätt, exempelvis vilka 
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följderna som en personals beslut får för andra i verksamheten. Följande citat belyser 

just detta:

Det mesta går att lösa. Naturligtvis är det så att vi inte är helt 
överens alla gånger. Men det går ju att diskutera igenom. I och 
med att det är så täta kontakter så missförstånd går ju att klara ut 
på en gång. Sen är det ju inte säkert att det är riktigt samsyn när 
man går dit, men det mesta går ju att lösa. Det är klart att ju mer 
man träffar varann desto mer kunskap får man, vad får mitt beslut 
för konsekvenser. Det ger ju större förståelse helt klart. Träffar 
man aldrig varann så får man ju inte det.  

En av fördelarna med samverkan som betonats är den ökade förståelsen för varandras 

professioner. Kontinuerliga träffar ger möjlighet till öppna diskussioner där 

eventuella meningsskiljaktigheter kan tas upp och de berörda får tillfälle att förklara 

och informera.

4.2 Rutiner och riktlinjer

Sjuksköterskan anställdes på särskilda boenden i och med Ädelreformen. Under 

intervjuerna har det framkommit att det från början fanns mycket som fortfarande är 

oklart, och en sjuksköterska uttrycker det så här:

Lång process med Ädelreformen. Vad jag förstår, så gick väl 
själva arbetssättet och hur man jobbade ändå ganska bra, men 
vad jag har hört så var det väl mest så att kommunen inte visste
vad man tog över. Så har jag uppfattat det. Man visste inte riktigt 
vad det innebar, Ädelreformen. Vad det innebar praktiskt. 
Kommentarerna kommer att det har blivit mycket. mycket bättre 
än när Ädel genomfördes. Man gick ju in i någonting, inte fanns 
det klara rutiner hur det skulle se ut.
Tycker det utkristalliseras, det blir mer och mer klara rutiner.

Ädelreformen innebar en stor förändring i verksamheten och som informanten säger 

har det varit en lång process för att finna rätt arbetsformer. Även om mycket har blivit 

bättre finns det mycket arbete kvar. Mer om Ädelreformen finns under 4.3.

En sjuksköterska uttryckte en önskan om att hennes yrkeskategori skulle vara med 

redan i bedömningen när den boende ska flytta in och säger;
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Skillnaden som jag upplever här är att sjuksköterskan inte alls är 
involverad någonting i bedömningen när den boende ska flytta in. 
Hur, eller om, det kommer att påverka arbetsmiljön och 
boendemiljön för dom andra. Där är det ju områdeschefen mer 
som tar det sociala beslutet så att säga. Och där kanske man 
ibland skulle ha en dialog. 

Citatet visar att det finns skäl att informera om äldreomsorgens verksamhet utanför 

det särskilda boendet. Kommunen har i skrivande stund få, eller inga, lediga 

lägenheter på de särskilda boendena och många äldre tvingas bo på en 

korttidsavdelning i väntan på en ledig lägenhet. Den kvarboendeprincip som 

kommunen följer innebär att de flesta äldre väljer att bo hemma så länge som möjligt. 

Det får till följd att de ofta är väldigt sköra och situationen i hemmet kan snabbt 

komma att bli ohållbar. Även områdescheferna strävar efter att det ska bli så optimalt 

som möjligt (för de boende, omsorgspersonal, sjuksköterska och den som flyttar in) 

men det finns inte alltid någon valmöjlighet. Besluten tas efter givna förutsättningar, 

som inte alltid är de mest optimala. (Exempelvis om en dement måste få flytta in på 

boendet men det finns ingen lägenhet på demensavdelningen.) Sjuksköterskan i 

citatet ovan vill vara med och påverka när en ny pensionär ska flytta in, men inte 

heller områdeschefen har möjlighet att bestämma allt runt inflyttningen.

Inskrivning, när den äldre ska flytta in, är ett exempel där man genom samverkan nu 

ser över rutinerna, något som alla inblandade är överens om att det är en viktig och 

riktig prioritering. Situationer som uppstått vid inflyttning berördes flera gånger 

under intervjuerna. Så här beskriver en sjuksköterska sin upplevelse, där brist på 

rutin kring inskrivning blir tydlig i mötet med omsorgspersonalen:

Och då kan det ofta komma, har du hört, vet du om att den och 
den ska flytta in. Och ibland vet jag och ibland vet ingenting. Och 
den har det och det, och ibland hinner det bli så stora saker, och 
så får man som bena ner det. Förklara, då är det medicinska, 
psykologiska hälsotillståndet, så att det ska bli enkelt, det ska bli 
lätt att möta den människan. Så visst vore en samverkan där 
önskvärd. 

Citatet visar att samverkan är något som sjuksköterskan anser är meningsfullt. 

Samtidigt ger nästa citat en bild av hur det varit tidigare:
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Dom har gjort felsatsningar. Dom har prioriterat att jobba på 
som vanligt med följd att dom har synts mindre och inte tagit del i 
det här viktiga, planeringen och det som ligger till grund för 
mycket. Men jag tror att dom har förstått det mer nu också.

Sjuksköterskorna har inte alltid prioriterat att vara en del i samverkan som de borde 

ha varit anser informanten men det har nu skett en förändring i attityden till 

samverkan. Den som vill ha en förändring måste själv bidra genom att vara delaktig i 

samverkan. 

4.3 Sjuksköterskans ansvar och arbetsuppgifter

Sjuksköterskorna beskriver att det har funnits stora brister vid övergången till 

Ädelreformen. Arbetsuppgifterna har tidigare varit otydliga och det har lagts ett stort 

ansvar på sjuksköterskorna att strukturera och finna ett arbetssätt. Det har blivit bättre, 

men det har tagit tid och kraft och en av sjuksköterskorna säger:

Alltså vad är det man ska göra. Vilket uppdrag har man som 
sjuksköterska inom den kommunala hälso- och sjukvården. Där 
har det funnits mycket att göra. Och finns fortfarande. Men det 
ligger ju mycket upp till oss också, som yrkeskår att kunna 
profilera oss. För det är ju ingen annan som kommer och gör det 
åt oss. Vi har ju börjat lite grann nu. Vi har ju upprättat en 
kvalitetsplan för sjuksköterskan inom kommunen. Som är taget i 
nämnden. Där det beskriver vårat ansvar, vårat uppdrag, hur vi 
gör och vilka visioner vi har.

Värdet att få struktur i sitt arbete lyfts fram, då sjuksköterskan genom åren sett ett 

större behov och fler fördelar med att ha tydligt beskrivna arbetsuppgifter. Så här 

beskriver sjuksköterskornas chef situationen:

Det har varit många signaler att dom inte mått bra, att vi inte 
hinner. Dom känner att dom inte hinner, dom är inte nöjda i det 
dom gör. Det här har vi diskuterat fram, med hjälp utifrån, och 
telefontiderna arbetades fram där. Då tittade vi på vissa saker 
som var viktiga och det här med telefonen, måste man vara nåbar 
jämt? Och vad innebär det? Jag får avbryta hela tiden det jag gör 
och man tappar tråden och man får börja om och det blir ju inte 
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tidseffektivt. En telefon öppen, inte alla. Det tycker dom är bra, 
det är lugnare, dom får jobba ifred. 

Att inrätta telefontider är ett resultat av att sjuksköterskorna har granskat och 

diskuterat sina arbetsuppgifter. Telefonen har länge varit ett stressmoment för 

sjuksköterskorna. Tidigare hade varje sjuksköterska en telefon som alltid var öppen. 

Det innebar i praktiken att telefonen ofta ringde, oberoende av var sjuksköterskan 

befann sig. När telefonen ringde samtidigt som de var inne hos en boende blev det 

oroligt oavsett om hon svarade eller ej. Nu har de infört telefontid, två timmar per dag 

och en jourtelefon som alltid är öppen. Men när nu telefontiderna är införda så 

kommer nästa milstolpe. Det handlar nu om att förankra detta hos omsorgspersonalen 

som är vana att alltid kunna ringa;

Är vi på det klara i sköterskegruppen och är tydliga där, hur dom 
ska jobba och hur det ska se ut så är det ju lättare att driva det 
utåt. Det här har vi kommit överens om, så här gör vi. Då är det 
inte bara jag som är elak eller jag som säger så och nästa gör 
nånting annat. Det är ju frustrerande att jobba också. Om man 
har satt upp riktlinjer och jag säger nej och så frågar dom nästa 
och så säger hon ja. Då urholkar det ju också trovärdigheten och 
det är ju inte professionellt heller. 

Att se över sina arbetsrutiner behöver kanske inte ta så lång tid, arbetet med att få till 

stånd en förändring är den största utmaningen. Paralleller kan dras med samhället i 

allmänhet, där många kan ana att de ligger i farozonen för att drabbas av utbrändhet. 

Man ser vad som är fel men det är svårt att ta sig ur den snurrande karusellen. 

Sjuksköterskorna som grupp har nu tagit första stegen och försöker analysera vad som 

inte fungerar. Efter det återstår att finna lösningar, hur man ska åstadkomma 

förändringarna. Att arbeta mer konsultativt är en tänkbar lösning (jmf FoU, 2006). En 

av de intervjuade sjuksköterskorna ser sig ”helt och hållet som konsult”:

Ibland handlar det om att förmedla för omsorgspersonalen som 
tycker, jamen är det inte bara att sätta in den där medicinen. Nej, 
det är inte så bara att sätta in och pröva och så får man förklara. 
Det kan ju ge så stora problem för den enskilde. Att ibland är det 
bättre att låta nån vara lite orolig eller speciell. 

Omsorgspersonalen kan enligt informanten uppleva frustration över en orolig 

pensionär, och när de prövat sina tänkbara lösningar vänder de sig till sjuksköterskan. 
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Men informanten känner sig trygg i sin roll och säker i sitt yrkesutövande och 

upplevde inte att hon blev ifrågasatt av områdeschef eller omsorgspersonal och säger:

Nej, det har jag aldrig känt. Det gäller att förklara läget innan så 
att det blir sällan meningsskiljaktigheter. Det är ju massor av tid 
att spara om man tar sig tid att motivera och svara på frågor på 
en gång. Det krävs så lite tid att ta upp en grej mot att det sen 
skulle bli stora tankar eller idéer. 

Att arbeta som en konsult är inte alltid så enkelt. Sjuksköterskans utbildning handlar 

om hela människan, inte bara det rent medicinska (FoU, 2005). Informanterna berättar 

att man inom sjuksköterskegruppen talar mycket om vad man ska fokusera på och vad 

man ska lägga åt sidan och en av de intervjuade säger;

Det ligger ju nånstans i sköterskans urkvinnliga natur det där att 
bry sig lite överallt och man behöver inte bry sig i allting. Man 
kan inte heller vara överallt och ha koll överallt utan man måste 
ta sin del. På nåt vis har det alltid varit, och det är väl till viss del 
fortfarande bland sjuksköterskans honnör att ha helhetssyn. Och 
det kan ju bli hur stort som helst, och man måste ändå medvetet 
jobba för att faktiskt inskränka den där helheten. Det tror jag att 
vi själva måste jobba med. Inte att på nåt vis bli sämre men för att 
bättre fördela sina resurser och den tid man har. 

Det blir enklare att se var det finns brister, var det behövs samverkan och 

sjuksköterskorna kan tydligare visa på för lite resurser om det finns tydlig struktur i 

arbetet. Sjuksköterskornas upplevda resursbrist påtalades ett flertal gånger under 

intervjuerna och vid ett tillfälle fick informanten reflektera över ett påstående: ”Om 

jag var er chef och så säger ni att ni inte hinner och så vet man att ni ägnar er åt sånt 

ni inte behöver.” Så här svarade en sjuksköterska på påståendet:

Att medvetandegöra. Mycket av det där, man tänker inte på det, 
att man är ute i fel ärende. Man vill ju väl, det är ingen otanke i 
det.    

Sjuksköterskan har i sin roll på det särskilda boendet ett ansvar som är vigt enbart för 

dem. En områdeschef har inget med det medicinska att göra, däremot kan 

sjuksköterskan ha åsikter om annat än just det medicinska. Områdeschefen kanske 

känner att eftersom de har utbildning i det sociala och sjuksköterskan på det 
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medicinska så ska de berörda hålla sig till sina respektive arbetsuppgifter (jmf FoU, 

2001). 

Informanter, frånsett sjuksköterskan själv och deras chef, hade betydligt enklare att 

beskriva sjuksköterskans arbetsuppgifter och ansvar och en säger:

Hon ska sköta det medicinska. Det är klart och tydligt vad som är 
hennes roll. Handleda och delegera. Huvuduppgiften är ju det 
medicinska ansvaret. Dokumentera i HSL.

Några av informanterna framförde att de upplever att sjuksköterskan inte tycker sig 

hinna med sina arbetsuppgifter och att de känner sig stressade. En av de intervjuade 

menade att sjuksköterskan inte riktigt funnit sin arbetsroll, men verkade inte veta att 

sjuksköterskegruppen arbetat, och arbetar fortfarande, mycket med just det: 

Dom kanske måste titta på sina arbetsuppgifter. ”Är det här min 
uppgift? Är det här det jag ska göra” Vet att de upplever det 
stressigt. De boende är ju sämre nu, många är multisjuka. 
Sjuksköterskorna vet jag inte riktigt har hittat sin arbetsroll. ”Vill 
greppa över alltihop” Jag anser att deras roll är/bör vara mer på 
konsultbasis – inte gå runt och ”ronda” på avdelningen.

Återigen, nya arbetssätt måste förankras hos dem de berör, i detta fall samtliga på det 

särskilda boendet, från områdeschef till anhöriga, för att en förändring ska komma 

till och bli bestående. 

4.4 Områdeschefens ansvar och arbetsuppgifter

Områdeschefers ansvar och arbetsuppgifter kan sägas vara allt i verksamheten på det 

särskilda boendet, med undantag av det medicinska ansvaret. Det är svårt att få en 

detaljerad beskrivning över områdeschefers ansvar och arbetsuppgifter. Det finns i 

dagsläget ingen befattningsbeskrivning av de uppgifter som ingår i arbetet, vilket 

fanns förr. Tanken när det togs bort var att det skulle främja flexibiliteten inom yrket. 

Deras arbetsuppgifter och ansvar är verksamheten i stort, dvs. budget, personal och 

arbetsmiljön. Områdescheferna upplever det inte enbart positivt, att det inte finns 

någon befattningsbeskrivning, vilket framgår av följande utsaga:
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Nej, har aldrig sett någon sådan. Då blir det ju svårare att trycka 
in mer. Jag kan säga så här: Att om det suttit en karl på den här 
platsen skulle han ha sagt ifrån för länge sen. Han skulle aldrig 
accepterat och bara sagt ja tack till alla nya uppgifter, han skulle 
ha ställt mer krav. Vi kvinnor ska vara så himla duktiga och 
vänliga och tillmötesgående. 

Under intervjuerna med områdescheferna uttrycktes att de upplevde en hög 

arbetsbelastning, även om informanterna inte sa att det var ohållbart. Citatet ovan ger 

en känsla av att områdeschefen trots allt anser att arbetsbelastningen är för stor och 

verkar beskylla sig själv för sin egen arbetssituation. På det särskilda boendet finns ca 

50 boenden och nästan 70 personal, så mycket av tiden går till personalmöten och 

genomförandeplaner. Varje personal ska årligen ha hälso-, löne-, och 

medarbetarsamtal, till dessa avsätter områdescheferna ca två timmar/år för varje 

personal. Sedan ska eventuella åtgärder följas upp. Övriga arbetsuppgifter som 

framkom var bland annat rehabiliteringsansvar, utfärda färdtjänstkort, olika 

personalmöten, samverkansgrupper, sjuk- och friskanmälningar, viss 

vikarieanskaffning, utfärdandet av anställningsbevis, dokumentation som rör de 

boende, olika larm som ska fungera men ofta krånglar, kontakter utåt; anhöriga, 

elever från omvårdnadsprogrammet som ska placeras och introduceras, 

Försäkringskassan och sjukhus (jmf Arbetsmiljöverket, 2006). Områdescheferna var 

tydliga med att omsorgspersonalen var deras ansvar och en säger:

Ser vi att en boende inte mår bra så försöker vi självklart åtgärda 
det på bästa sätt. Drar ihop hela arbetslaget. Då vill 
sjuksköterskan vara med, men ibland säger jag nej, för det 
handlar inte om något medicinskt och då har dom inget där att 
göra. Men sjuksköterskorna tycker dom ska vara med då de själva 
sett att det inte är bra med den boende. Då förklarar jag att det 
inte ligger på deras arbetsuppgifter.

Det framkom att det fanns tillfällen då de ansåg att sjuksköterskorna påpekade 

situationer runt omsorgspersonalen som områdescheferna inte tyckte att de hade något 

med att göra, som framgår av följande utsaga:

Det är ju mitt ansvar att se till att verksamheten funkar och att 
personalen gör sitt jobb. Och dom ska ta hand om det medicinska 
för de boende och inte bry sig om vad personalen gör och inte 
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gör. Och där kan jag tycka att vi är långt, långt ifrån att ha 
kommit ikapp, att vi ser på samma sätt. Vi håller på att arbeta 
med det.  

En av områdescheferna försökte ge en egen förklaring till detta genom att tänka 

tillbaka till tiden före Ädelreformen och säger:

Problemet är att många sjuksköterskor har varit anställda åt 
kommunen under en lång tid, och dom har varit med under den 
tiden då det var, då sjuksköterskan hade personalansvaret. Och 
kallades avdelningschefer. Och jag tror det är det som gör att 
man ligger kvar, man hade inga områdeschefer. Det sitter lite i 
väggarna – att sjuksköterskan vill in och bry sig där. Självklart 
kan man ha en viss förståelse där också men man måste ju lära 
sig att släppa också lite grann. Jag kan tycka att det är jobbigt, du 
skaffar dig ju bara mer arbetsuppgifter. Jag ser ingen anledning 
att lägga mig i det medicinska för jag vet att det finns dom som är 
mycket mer kunniga än jag. Där kan jag tycka att vi har mest av 
våra olikheter.

Informanten verkar försöka förstå, men menar att även om sjuksköterskorna är mer på 

avdelningarna så har hon ändå inte insikt över hela verksamheten. Sjuksköterskan vet 

inte om områdescheferna arbetar med just det problemet som hon kommer och 

beskriver. Samtidigt ser man ibland informationen som en tillgång:

Men jag får till mig att det är ett problem som sjuksköterskorna 
anser sig ha, att personalen frågar dom. Och det är klart, dom är 
ju uppe i verksamheten på ett annat sätt än vad vi är. För dom är 
inne hos dom boende och behöver många gånger hjälp av 
personalen, och då blir det väl att man har en diskussion och så 
kommer frågor upp. Så det är nog egentligen ganska förståeligt. 
Då är det nog viktigt att man är tydlig var, vem de ska gå och 
fråga. 

När omsorgspersonalen frågat sjuksköterskan något som inte rör det medicinska 

berättar sjuksköterskorna det till områdeschefen, vilket de tycker är bra, för då kan de 

ta upp det exempelvis på ett personalmöte. 

En av informanterna tog upp ett högst relevant ämne, hur man kan förena ett 

verksamhetsansvar med det ekonomiska ansvaret och säger:
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Alltså områdeschefen har ju dels det ekonomiska ansvaret och 
dels ett verksamhetsansvar och det kan ju vara svårt att 
kombinera. Det har vi ju märkt av i våran roll. Om man tänker att 
man har en person med stort behov av personal. Där kan det ju 
uppstå intressekonflikter. När det då blir det här med budgeten 
och det ska sparas (…) att det kommer personer som har mycket 
ångest, som är utåtagerande. Dom har behov av att ha mycket 
personal omkring sig. Och då kan det bli det här med 
medicineringen, hur ser medicineringen ut, kan man se över den, 
öka den. Hur, kontra personalbemanning. Att det kan bli 
intressekonflikter. (…) det är nog inte slutdiskuterat. Det är det 
inte.            

Informanten ifrågasätter rimligheten i att den som har ett budgetansvar, med ständiga 

sparkrav, ska bedöma behov av insatser utan att påverkas av tankar på hur det ska gå 

att lösa ekonomiskt. På de särskilda boendena i undersökningskommunen arbetar man 

med att ta fram ett resursfördelningssystem. Det innebär i korthet att resurserna ska 

vara fördelade efter insatser och inte efter antalet personer på en avdelning. Tanken 

med att införa särskilda demensavdelningar var att man där skulle ha dels personal 

med spetskompetens men även högre personaltäthet, men de flesta som arbetat inom 

äldreomsorgen vet också att en person inte är sin diagnos. Skillnaderna är oändliga, 

även om man delar diagnos. 

4.5 Avslutande slutsatser

Informanterna talade varmt om samverkan, men som en av de intervjuade uttalade:

”Det är ett att säga det och ett att göra det.” Initiativ till den samverkan som nu sker, 

och har skett, har kommit från de berörda parterna, när de upplevt en brist eller ett 

problem. Med tanke på de många problem som kan uppstå vid samverkan finns det ett 

behov av kunniga ledare för att samverkan ska bli så optimal som möjlig. Danermark 

(2000) skriver att den som ansvarar för samverkan egentligen inte behöver vara expert 

på verksamheten utan kunnig på fenomenet samverkan, den personen ska leda och 

stötta deltagarna under samverkansprocessen. Den permanenta samverkansformen, 

teamträffar, som används på det särskilda boendet verkar fungera tillfredsställande. 

Den givna följdfrågan blir: Hur bra skulle den kunna vara med ännu bättre 

förutsättningar? 



23

           

En risk att ta i beaktning är att alla de riktlinjer och rutiner som ”samverkas” fram på 

detta sätt kan komma att bli beroende av de personer som genom samverkan tar fram 

riktlinjerna och rutinerna. Att tillsammans enas kring rutiner och riktlinjer, dvs. 

samverka, förefaller vara en vanlig åtgärd på det särskilda boendet. Det finns flera 

orsaker; områdescheferna får allt fler arbetsuppgifter och har genom erfarenhet lärt 

sig att det blir enklare att handskas med de problem som uppstår om man har riktlinjer 

till hjälp. Det ger kortare beslutsgång och en större säkerhet för den enskilde (lika för 

alla, ingen faller mellan stolarna). Sjuksköterskorna har upplevt ett behov av tydligare 

arbetsförteckning och har tillsammans i sköterskegruppen diskuterat arbetsuppgifter

och arbetssätt och har där funnit att de arbetat olika inom gruppen. När strukturen av 

arbetet påbörjats kom nästa steg, att finna lösningar på de problem som trots allt 

kvarstår, och samverkan med andra professioner aktualiserades.   När 

arbetsuppgifterna ökar i större utsträckning än de tilldelade resurserna, blir det 

angeläget att se över verksamheten i allmänhet och de egna arbetsuppgifterna i 

synnerhet. Viktiga frågor är då: Vad ska göras och vem ska göra det. 

Samverkansträffarna verkar ha bidragit med ett öppnare arbetsklimat. De tydliga 

arbetsuppgifterna och ansvarsområdena som respektive profession har arbetat fram 

var för sig, har i stället för att avskärma parterna från varandra istället främjat 

samverkan mellan sjuksköterskorna och områdescheferna. Det har lett fram till en 

klarare yrkesroll, en trygghet som stärkt de enskilda i sin profession. Exempelvis kan 

sjuksköterskorna nu säga vi som sjuksköterskor tycker, istället för jag som 

sjuksköterska anser och därigenom underlättat samverkan. Det känns som att de 

intervjuade såg framtiden med tillförsikt, de hade analyserat det som varit och 

konstaterade att det varit en lång process som krävt både tid och engagemang, men att 

man nu börjar se resultat av sina ansträngningar. 

Det finns flera faktorer som påverkar att samverkan ser ut som det gör på det särskilda 

boendet. Slutsatsen av studien är att den enskilt största faktorn för den positiva 

upplevelsen av samverkan som råder på det särskilda boendet, är den personal som 

arbetar i verksamheten, som ständigt strävar efter att pensionärerna ska må så bra som 

möjligt under sin tid på det särskilda boendet. 

Brukaren i centrum, så kan man väl säga
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                                    Bilaga 1

Information och förfrågan om medverkan i forskningsprojekt

Vill du medverka i denna studie, vars syfte är att beskriva sjuksköterskors och 
områdeschefers upplevelse av samverkan på ett särskilt boende? Genom din yrkesroll 
har du en betydelsefull roll för att de boende ska uppnå den lagstadgade rättigheten 
skälig levnadsnivå, och förhoppningsvis kan mitt projekt hjälpa din kommun i arbetet 
med att vidareutveckla kommunens särskilda boenden. Forskningsprojektet kommer att 
genomföras under höstterminen 2008, som en del i min Sociala omsorgsutbildning vid 
Luleå Tekniska Universitet.

För att besvara syftet har jag planerat att genomföra enskilda intervjuer under v. 39. De 
frågeområden jag kommer att ta upp innefattar de erfarenheter du har av samverkan 
mellan sjuksköterskor och områdeschefer. Varje intervju beräknas ta ungefär 40-60 
minuter och kan förläggas under arbetstid. Vid intervjutillfället kommer bandspelare att 
användas för att underlätta datainsamlingen. Banden kommer inte att innehålla några 
namn och kommer att raderas när studien är godkänd. Namn kommer överhuvudtaget 
inte att finnas på inspelningen eller utskrivna intervjuer.

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan att ange skäl avbryta din 
medverkan. Kommunnamnet kommer inte att nämnas och information som du lämnar 
kommer inte att kunna spåras till dig som uppgiftslämnare. Ditt arbete i kommunen 
kommer inte att påverkas av ditt val att deltaga/inte deltaga eller om du väljer att 
avbryta din medverkan. 

Det färdiga materialet kommer att presenteras i en rapport som kommer att finns 
tillgänglig via Luleå Tekniska Universitets hemsida omkring 081201 http://epubl.ltu.se.

Om du vill delta i studien så får du möjlighet att anmäla ditt intresse vid nästa 
personalmöte. Jag kontaktar sedan dig per telefon för att bestämma tid och plats för 
intervjun.

Om du har frågor eller funderingar, tveka inte att ta kontakt med mig så kan jag 
tydliggöra eventuella oklarheter.

Älvsbyn 2008-08-12

Med vänliga hälsningar
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Anna Lundberg Lena Widerlund
070-612 72 71 Universitetsadjunkt/handledare
Sociala omsorgsprogrammet Luleå Tekniska Universitet
Kurs: 0OO14A 0920-49 38 58 
annlut-5@student.ltu.se



           

                   Bilaga 2

Intervjuguide - områdeschefernas och sjuksköterskornas chefer                

 Vad tänker du på när jag säger samverkan? 

 Vad är din personliga uppfattning om samverkan? För- och nackdelar

 Har du tagit initiativ till samverkan? När, hur, var, varför/varför inte?

 Vilka samverkansformer används inom ditt ansvarsområde? När, hur, var, 

varför?

 Sker samverkan kontinuerligt eller ”vid behov”? 

 Kan du beskriva några tillfällen där samverkan fungerat/inte fungerat och hur du 

upplever/tror/tänker att det påverkat den boende. 

 Beskriv ditt ansvar och dina arbetsuppgifter i rollen som chef för 

sjuksköterskorna/områdescheferna. 

 Finns det en tydlig beskrivning för ert ansvar och era arbetsuppgifter? 

(Varför/varför inte)

 Beskriv vad du upplever är den andres (sjuksköterskans/områdeschefens) ansvar 

och arbetsuppgifter. 

Intervjuguide - områdeschef och sjuksköterska              

 Vad tänker du på när jag säger samverkan? 

 Vad är din personliga uppfattning om samverkan? För- och nackdelar

 Har du tagit initiativ till samverkan? När, hur, var, varför/varför inte?

 Vilka samverkansformer används inom din verksamhet? När, hur, var, varför?

 Sker samverkan kontinuerligt eller ”vid behov”? 

 Kan du beskriva några tillfällen där samverkan fungerat/inte fungerat och hur du 

upplever/tror/tänker att det påverkat den boende. 

 Beskriv ditt ansvar och dina arbetsuppgifter i rollen som 

sjuksköterska/områdeschef. 

 Finns det en tydlig beskrivning för ert ansvar och arbetsuppgifter? 

(Varför/varför inte)

 Beskriv vad du upplever är den andres (sjuksköterskans/områdeschefens) ansvar 

och arbetsuppgifter. 


