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Sjukvården i Sverige är i dag inte jämlik, har brister i tillgänglighet och erbjuds inte 
på likvärdiga villkor trots Hälso- och sjukvårdslagens mål om en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. 

 
För att bryta den pågående trenden och öka jämlikheten gjordes en överenskommelse 
mellan regeringen och SKL om lärandeprojektet Vård på lika villkor (under åren 
2011–2014). Syftet med projektets har varit att inom socioekonomiskt resurssvaga 
bostadsområden öka jämlikheten i första linjens vård. Detta genom att testa, utveckla 
och identifiera effektiva arbetssätt och metoder vid sju primärvårdsverksamheter 
från fem landsting i Sverige.

 
Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd, fick av SKL i uppdrag att 
svara för forskarstöd och att genomföra en utvärdering av de metoder och arbetssätt 
som utvecklades och testades i lärandeprojektet.

 
Resultatet från den genomförda utvärderingen som belyser den genomförda processen, 
mål- och resultat samt hälsoekonomiska aspekter beskrivs närmare i denna rapport. 
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FÖRORD  

En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen är målet för hälso- och 
sjukvården. Detta är centralt i den nuvarande hälso- och sjukvårdslagen från 1982, en lag 
som utgör grunden för verksamheten i landets sjukvård. Under det senaste decenniet har 
flera vetenskapliga studier och rapporter från olika myndigheter men också regeringen och 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), visat på att det har hänt någonting i den svenska 
sjukvården. Resultat visar på att sjukvården inte är jämlik, att den har brister i tillgänglighet 
och att den inte erbjuds på likvärdiga villkor. Samtidigt finns stora skillnader i hälsa mellan 
olika grupper i befolkningen.  

I juni 2011 tecknade regeringen en överenskommelse med SKL att under tre år utveckla och 
genomföra Lärandeprojektet Vård på lika villkor. En central utgångspunkt för projektet har 
varit att öka jämlikheten i första linjens vård inom resurssvaga områden genom att identi-
fiera och sprida effektiva arbetssätt och metoder. Projektet påbörjades senhösten 2011 och 
avslutades i början av år 2014 vid sju primärvårdsverksamheter från fem län eller regioner i 
Sverige. 

Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård och välfärd fick av SKL i uppdrag att följa 
upp och utvärdera de metoder och arbetssätt som skulle komma att utvecklas och testas i 
främst de verksamheter som deltog i Lärandeprojektet. I överenskommelsen ingick också att 
Mälardalens högskola skulle svara för forskarstöd till projektet.  

En programteori utvecklades initialt för att få en helhetsbild över Lärandeprojektets innehåll 
och komplexitet, men även intressenternas förväntningar på effekter. Utifrån programteorin 
utvecklades sedan utvärderingsdesignen för projektet som inkluderar tre olika utvärderings-
ansatser: process, resultat och hälsoekonomiska aspekter.  

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala kontaktades i samband med utvärderings-
uppdraget av Lärandeprojektet. En etikprövning har skett av den del av utvärderingen som 
berör patienters/brukares upplevelse och erfarenhet av de arbetsätt/metoder som initierats 
och prövats av de deltagande verksamheterna i SKL-projektet. Ansökan godkändes av 
nämnden 2013-12-11 (Dnr 2013/461).  

Utvärderingen och forskarstödet till SKL och Lärandeprojektet har genomförts av en tvär-
vetenskaplig grupp av seniora forskare vid Mälardalens högskola, Akademin för hälsa, vård 
och välfärd. I denna grupp har ingått Sharareh Akhavan, Osman Aytar, Lennart Bogg, Anne 
Söderlund och Per Tillgren. I detta arbete har också Gunnel Gustafsson, Amina Jama 
Mahmud och Karin Schölin medverkat vid insamling av material och sammanställning av 
data. 

 

 



 

 

Avslutningsvis ett tack till alla er som under projektets olika faser svarat på enkäter och del-
tagit i intervjuer eller på annat sätt bidragit med information och erfarenheter som möjlig-
gjort detta utvärderingsuppdrag och denna rapport. 

 Västerås maj 2014 

Per Tillgren, professor, Mälardalens högskola 

  



 

 

SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING 

Slutsatser  

Lärandeprojektet – Vård på lika villkor har haft tre inriktningsmål som också legat till grund 
för utvärderingsuppdraget. Det första målet har varit att nya arbetssätt och metoder för en 
mer jämlik första linjens vård utvecklas och prövas inom de deltagande verksamheterna. 
Resultatet från främst processutvärderingen visar på att sådana arbetssätt utvecklats och 
prövats inom alla de sju verksamheter inom första linjens vård som deltagit i Lärande-
projektet. Några av de arbetssätt och metoder som prövats har också blivit en del av den 
ordinarie verksamheten och fortsatt efter att projektet avslutats. 

Det andra inriktningsmålet var att mätbara förbättringar för en mer jämlik vård inom de 
verksamheter som deltar i projektet kan tas fram och presenteras. Flera sådana exempel 
som på sikt kan bidra till en jämlikare vård har redovisats av de olika verksamheterna i deras 
utvärdering. Samtidigt har verksamheterna påtalat svårigheter med att mäta förbättringarna 
även om de försökt att göra mätningar för vidare arbete och lärande för egen verksamhet. 
Vissa förbättringar har också kunnat noteras från resultatet från personalenkäten 2012 och 
2013. 

Om det tredje inriktningsmålet att vården blir mer jämlik i de verksamheter som medverkar 
uppfylls får framtiden visa. Detta då det gått en alldeles för kort tid för att bestående effekter 
ska kunna studeras. Samtidigt har det bland vårdpersonalen i deltagande verksamheterna 
skett en ökad medvetenhet kring frågan om jämlik vård och bakomliggande faktorer till 
detta. Patienter och brukare har på vissa vårdcentraler som deltog i projektet noterat en 
förändring i de arbetssätt som prövats, men de anser att främst läkarkontinuitet, tid vid 
besök, tillgänglighet, kommunikation och bemötande kan utvecklas och blir bättre för att en 
mer jämlik vård ska uppnås. En verksamhetsförändring har påbörjats och för att den ska leda 
till en mer jämlik vård och ge bestående effekter förutsätts att den påbörjade processen får 
fortsätta och utvecklas över tid. Det förutsätter också att det finns en organisation och ett 
styr- och ersättningssystem som stödjer en sådan utveckling som bidrar till att patienter 
tillförsäkras en vård på lika villkor. 

Sammanfattning 

Mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) slöts 2011 en överenskom-
melse om insatser för en mer jämlik hälso- och sjukvård. En av de insatser som genomförts 
är Lärandeprojektet Vård på lika villkor. Syftet med projektet var att öka jämlikhet i första 
linjens vård inom resurssvaga områden. Sju offentligt drivna verksamheter från fem lands-
ting/regioner deltog i projektet som genomfördes 2011–2014. De verksamheter som deltog 
var BMM/BVC Sommargatan i Karlstad, VC City i Eskilstuna, VC Dalbo i Växjö, VC 
Drottninghög i Helsingborg, VC Nävertorp i Katrineholm, VC Orsa i Orsa och VC Åsidan i 
Nyköping. Utifrån den bakomliggande planeringen för projektet utvecklades en programteori 
för att kunna belysa projektets genomförandeprocess, mål och resultat samt hälsoekonomi. 



 

 

Områdesbeskrivningar av de deltagande verksamheterna visar en betydande variation av 
primärvårdens kontextuella och organisatoriska förutsättningar. Denna variation kan i sin 
tur innebära att en mer jämlik vård har olika förbättrings- och utvecklingsområden beroende 
på var i landet verksamheten befinner sig. 

Den programteori som utvecklades i början av projektet skapade förutsättningar för att få ett 
bredare perspektiv på projektets olika delar under processens gång. En modifierad form av 
Genombrottsmetoden med dess nyckelkomponenter och arbetsverktyg har legat till grund för 
förändringsarbetet i det genomförda i Lärandeprojektet. Detta har skett vid åtta lärande-
seminarier som varvats med teamarbeten i den egna verksamheten. Ett team på tre till sju 
personer från varje verksamhet deltog vid seminarierna. Under projektets gång har del-
tagarna bland annat fått ta del av olika föreläsningar med varierande teman om vård på lika 
villkor, jämlik vård och jämlik hälsa samt haft erfarenhetsutbyten med andra verksamheter i 
anslutning till seminarierna. 

De deltagande verksamheterna utvecklade och prövade sammanlagt 48 aktiviteter för en mer 
jämlik vård, vilket tyder på ett brett spektrum av förbättrings- och utvecklingsområden. I 
dessa aktiviteter stod inte enbart patienter och brukare i fokus utan även personal. Dessa 
aktiviteter har nära kopplingar med verksamheternas kontextuella och organisatoriska förut-
sättningar avseende vårdbehov hos befolkningen och på verksamhetsnivå i respektive när-
område. Resultaten från enkäter om lärandeseminarier och teamarbeten, intervjuer med 
verksamhetschefer (eller motsvarande) och handledare samt övrig dokumentation om pro-
cessen under projektets genomförande visar att samtliga verksamheter har utvecklats i att 
arbeta för en mer jämlik vård. 

Mål- och resultatutvärderingen visar att vårdpersonalen vid de sju medverkande verk-
samheterna anser att de faktorer som påverkar brukares/patienters tillgång till vård på lika 
villkor består av: Strukturella/organisatoriska faktorer inom vården (t.ex. brist på läkare och 
resurser), eller i samhället (t.ex. bostadsområde) och patienternas/brukarnas situation/ 
karaktär (t.ex. utbildning, yrke, etnicitet, ålder). Det framkom också att de fem viktigaste 
kriterierna för att kunna erbjuda vård på lika villkor enligt personalen är: Kontinuitet i 
vården, Tilldelning av ekonomiska resurser efter upptagningsområdets behov/patientgrup-
pens behov, Utbildad personal, Tillgänglighet och Hur vård anpassar sig till brukarnas behov. 
Att ha tillgång till tolkar nämns som en viktig faktor för förbättring och förändrings-arbete. 
Utöver detta visar mål- och resultatutvärderingen att andra faktorer som påverkar vårdens 
möjligheter att erbjuda vård på lika villkor är Resurser i form av ekonomiska och tillgång till 
personal samt tid, Tillgång till läkare och specialister och Vårdens anpassning till patienters/ 
brukares behov. Utvärderingen visar att andelen vårdpersonal som vet att det finns en 
handlingsplan för jämlik vård inom deras verksamhet har ökat under 2013 i jämförelse med 
2012. 

Från mål- och resultatutvärderingen framkom att det finns två uppfattningar om ”vård på 
lika villkor” bland vårdpersonalen; en del anser att vård på lika villkor innebär att erbjuda 
samma vård till alla patienter/brukare och andra anser att vård på lika villkor är att erbjuda 
vård efter behov. Dessa två uppfattningar har egna konsekvenser och kan leda till val av olika 



 

 

åtgärder och strategier för att erbjuda vård på lika villkor. Det finns också olika uppfattningar 
om patient/brukare med invandrarbakgrund. En del anser att de inte får tillräcklig uppmärk-
samhet och en del anser att de får för mycket uppmärksamhet inom vården. Dessa två 
uppfattningar kan också leda till val av olika bemötande, åtgärder och strategier för att er-
bjuda vård på lika villkor. De flesta anser att de som är svensktalande, högutbildade och ”de 
som har förmåga att utrycka sig, de högljudda” samt ”de som kan tala för sig och kan sina 
rättighet” och ”kan bete sig på rätt sätt” får mest uppmärksamhet inom vården. 

Patienter/brukare anser att det som kan bli bättre för att få en mer jämlik vård är tillgång till 
tolk vid behov, kontinuitet – det vill säga att kunna träffa samma läkare, mer tid vid läkar-
besök, bättre tillgänglighet i form av längre öppettider och andra sätt att kommunicera med 
primärvård än telefonsvarare samt att vården ska vara för alla och inte bara för de som har 
möjlighet att uttrycka sig och kan ”koderna”. Vården som organisation ska vidga sitt pers-
pektiv och hänga med mångfald och olikheter som finns i samhället. Det är vården som ska 
anpassa sig till patienterna/brukarna och inte tvärtom. 

Den hälsoekonomiska utvärderingen visar att kostnaden för de aktiviteter som genomförts 
för ökad jämlikhet har varit mycket begränsad, vilket pekar på att ekonomin inte borde sätta 
hinder i vägen för sådant arbete. Samtidigt har analysen av de finansiella styr- och ersätt-
ningssystemen visat att den finansiella styrningen sker på en mycket detaljerad nivå, och att 
införandet av Lagen om valfrihet i vården (LOV) medfört att nya ersättningssystem införts. 
Framför allt införandet av ACG-systemet i fyra av fem deltagande landsting ses som en risk 
för arbetet för ökad jämlikhet. Systemet är visserligen utvecklat i syfte att öka jämlikheten 
genom att ge incitament till att försäkra multisjuka och personer med kostsamma kroniska 
tillstånd, men det är utvecklat för ett samhälle med privata hälsoförsäkringar och inte för ett 
skattefinansierat universellt system som det vi har i Sverige. Analyser som publicerats i inter-
nationella tidskrifter pekar på att systemet kan motverka sökande efter patientgrupper som 
har svårighet att ta sig fram i systemet av olika skäl och att det dessutom kan ge incitament 
till överdiagnosticering. 

Även om utvärderingsuppdraget avslutas nu kommer forskargruppen vid Mälardalens hög-
skola att använda det insamlade materialet i forskningssyfte. Resultat från vidare studier 
kommer att presenteras i olika former såväl i vetenskapliga sammanhang som till besluts-
fattare och praktiker inom första linjens vård. 
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1 INTRODUKTION 

 Projektets bakgrund och deltagande verksamheter 1.1

Jämlikhet i hälsa och att erbjuda vård på lika villkor är en av de viktigaste aspekterna för ett 
välfärdssamhälle (Bartley, 2004). ”Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen”, enligt paragraf 2 i Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982: 763) (Socialdepartementet, 2013). 

Flera rapporter, bland annat Sveriges Kommuner och Landstings (2009) rapport, Vård på 
(o)lika villkor, visar på att hälso- och sjukvården inte är jämlik. Vården har bland annat bris-
ter i tillgänglighet och den erbjuds inte på likvärdiga villkor utifrån människors skilda behov 
och förutsättningar. Målet är att alla människor – oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, in-
komst, bostadsort etcetera ska bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt. I Sverige Kom-
muners och Landstings (SKL) rapport, Vård på (o)lika villkor, finns det flera exempel på 
ojämlikhet i vården. 

Andra rapporter, exempelvis Folkhälsan i Sverige av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet 
(2013), visar på stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen, exempelvis har 
högutbildade högre medellivslängd än människor med kort utbildning. Även om hälsan har 
blivit bättre jämfört med exempelvis för 50–60 år sedan har skillnaderna i hälsan mellan 
olika grupper ökat under de senaste åren (Socialstyrelsen, 2013). Att hälsan är ojämlik mel-
lan olika grupper och att vårdens tjänster inte erbjuds på ett likvärdigt sätt är en utmaning 
för hälso- och sjukvården. 

SKL, som är en medlemsorganisation för alla kommuner och landsting, slöt en överenskom-
melse med regeringen år 2011 att utveckla arbetssätt och metoder inom första linjens vård för 
en mer jämlik vård genom ett nationellt projekt, Lärandeprojektet – Vård på lika villkor. 
Projektet skulle rikta sig i första hand till verksamheter i socioekonomiskt resurssvaga om-
råden. SKL gick ut med en generell inbjudan via landstings- och regiondirektörer till verk-
samheter inom första linjens vård och sammanlagt nio verksamheter visade intresse och 
bestämde sig att delta i projektet efter samtal med SKL. De deltagande verksamheterna var: 

• Barnmorskemottagningen/Barnavårdscentralen Sommargatan i Karlstad (Lands-
tinget i Värmland). 

• Vårdcentralen City i Eskilstuna (Landstinget Sörmland). 

• Vårdcentralen Dalbo i Växjö (Landstinget Kronoberg). 

• Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg (Region Skåne). 

• Vårdcentralen Ljustadalen i Sundsvall (Landstinget Västernorrland). 

• Vårdcentralen Nacksta i Sundsvall (Landstinget Västernorrland). 

• Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm (Landstinget Sörmland). 

• Vårdcentralen Orsa i Orsa (Landstinget Dalarna). 
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• Vårdcentralen Åsidan i Nyköping (Landstinget Sörmland). 

 

Två av verksamheterna, Vårdcentralen Nacksta och Vårdcentralen Ljustadalen i Sundsvall, 
hoppade av Lärandeprojektet vid olika tillfällen under våren 2013. Anledningarna till avhop-
pen var enligt verksamheterna interna inom landstinget och hade inte med Lärandeprojektet 
i sig att göra. 

Syftet med projektet var att åtgärder och aktiviteter skulle genomföras inom verksamheterna 
för att utveckla arbetssätt och metoder som kunde främja en mer jämlik första linjens vård 
under 2012–2013. Vården skulle ges efter behov och den skulle vara jämlik för både kvinnor 
och män, utrikes födda och inrikes födda oavsett ålder, bostadsort, utbildning och ekonomi-
ska förutsättningar. Inom primärvården saknades öppna jämförelser, men studier pekade på 
att det funnits stora ojämlikheter. Utmaningen för verksamheterna var dels att hitta nya 
metoder för att nå de patienter man inte kunnat nå, dels att utveckla redan befintliga arbets-
sätt och eventuella metoder inom bland annat bemötande, behandling, styrning och ledning. 

Lärandeprojektet – Vård på lika villkor hade följande inriktningsmål: 

• Att nya arbetssätt och metoder för en mer jämlik första linjens vård utvecklas och 
prövas inom de deltagande verksamheterna. 

• Att mätbara förbättringar för en mer jämlik vård inom de verksamheter som deltar i 
projektet kan tas fram och presenteras. 

• Att vården blir mer jämlik i de verksamheter som medverkar. 

 

För att ta med ett utvärderande perspektiv redan från början av projektet bjöd SKL in åtta 
lärosäten i november 2011 att komma in med anbud för utvärderingsuppdrag. Av de in-
skickade intresseanmälningarna från lärosätena fick Mälardalens högskola (MDH) uppdrag 
av SKL att svara för utvärdering av och ge forskarstöd till projektet. 

 Utvärderingens syfte och fokusområden 1.2
Syftet med denna utvärdering är att studera Lärandeprojekt – Vård på lika villkor utifrån 
projektets inriktningsmål. Utifrån detta syfte bestämdes tre fokusområden för att genomföra 
utvärderingen av hela projektet: 

• Att genom enkäter, intervjuer och befintlig projektdokumentation studera projekt-
relaterade aktiviteter i verksamheter, ledning/samordning på SKL, lärandeseminarier 
för deltagande vårdteam och deras implementeringsarbete i respektive verksamhet 
samt forskarstödet från Mälardalens högskola (Processutvärdering). 

• Att med enkäter belysa vårdpersonalens idéer om metoder för en mer jämlik första 
linjens sjukvård och med personliga intervjuer studera patienters/brukares upp-
levelser om de initierade förbättrings- och förändringsarbetena avseende vård på lika 
villkor hos de deltagande verksamheterna (Mål- och resultatutvärdering).  
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• Att genomföra en hälsoekonomisk utvärdering som omfattar dels effektivitets-
aspekten, dels fördelningsaspekten. I detta projekt ligger fokus på utvärdering av för-
delningsaspekten, det vill säga jämlikhet i tillgång till vård, genom verksamheters 
egna rapporteringar och sammanställningar från berörda landsting (Hälsoekonomisk 
utvärdering). 

För att sätta in utvärderingen i ett större sammanhang utvecklades en programteori (se figur 
2.2 i kapitel 2 för denna programteori) för projektet. Samtal kring denna fördes med SKL:s 
projektledning och de deltagande verksamheterna vid det första lärandeseminariet den 28 
mars 2012. 

Utöver att utvärdera projektet har forskargruppen även tagit fram områdesbeskrivningar för 
respektive verksamhet för att kunna göra jämförelser mellan de deltagande verksamheterna, 
samt dimensionera och anpassa vården utifrån invånarnas och patienternas behov av vård. 
Tanken med detta var att kontextuella, socioekonomiska och organisatoriska aspekter har in-
verkan på hälsoläget i befolkningen, men även är viktiga för förändringsarbetets förut-
sättningar, genomförande och resultat. Mot denna bakgrund fick MDH i uppdrag av SKL att 
genomföra en studie om områdesbeskrivningar av de verksamheter som deltar i Lärandepro-
jektet – Vård på lika villkor, vilken slutfördes i oktober 2013  (se Gustafsson m.fl., 2014 för 
hela studien om områdesbeskrivningar). 

 Disposition 1.3
Efter detta inledande kapitel följs ett kapitel om metodologiska utgångspunkter. En jäm-
förande analys av verksamheternas kontextuella och organisatoriska förutsättningar ges i 
kapitel 3. Processutvärdering, verksamhetsrelaterade aktiviteter och arbetssätt utvecklade 
utifrån dessa aktiviteter, mål- och resultatutvärdering och hälsoekonomisk utvärdering redo-
görs för i kapitel 4–7. Rapporten avslutas med en sammanfattande diskussion och slutsatser i 
kapitel 8. 
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2 METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Inom ramen för utvärderingsuppdraget användes flera källor till datainsamling. Som framgår 
av kapitel 3–7 är enkäter, intervjuer, befintlig statistik och dokumentation de grundläggande 
datainsamlingsmetoder som används för att få fram det empiriska materialet. Som metodo-
logiska utgångspunkter för både insamlingen och utvärderingen används Genombrottsmeto-
den och det programteoretiska perspektivet.  

 Genombrottsmetoden 2.1

Under åren har ett flertal olika metoder utvecklats och tillämpats för att förbättra och effekti-
visera vårdens kvalitet, organisation och kostnader. En sådan metod och arbetssätt är 
Genombrottsmetoden (The Breakthrough Series) som utvecklades i mitten av 1990-talet i 
USA vid Institute for HealthCare Improvement (IHI) (2003) i Boston. Genombrottsmetoden 
är en strukturerad förbättringsmetod som bygger på att det finns ett förändringstryck och en 
förändringsvilja inom en verksamhet. Det är en metod och ett tillvägagångsätt som prövats 
och fått stort genomslag inom hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsgrenar. Genom-
brottsmetoden har fått en global spridning och tillämpning och används bland annat i flera 
länder i Europa. Dåvarande Landstingsförbundet studerade utvecklingsarbetet av metoden i 
USA och kom sedan att introducera metoden i Sverige 1997. Därefter har den främst använts 
och vidareutvecklats inom landstingens och kommunernas vårdverksamhet.  

Ett gemensamt lärande för att uppnå förändring är en central utgångspunkt i Genombrotts-
metoden. Detta bidrar till att ge en struktur för lärande och åtgärder som engagerar organisa-
tionen till att göra riktiga förändringar på systemnivå och som leder till förbättring av vården. 
Metodiken bygger på principen att det är de som utför arbetet som också förändrar det. 
Metoden innehåller flera nyckelelement och inleds med att identifiera ett särskilt område 
eller fråga för förbättring, ett område där det finns en solid kunskap men som är inte allmänt 
använd. Syftet är att skapa en struktur med team från intresserade likartade verksamheter 
som har ett gemensamt förbättringsfokus. Under en begränsad tidsperiod lär teamen av 
varandra, men också från experter från det område där en förändring är tänkt att genomföras 
och med stöd av handledare. Det är de återkommande lärandeseminarierna som utgör den 
sammanhållande strukturen och där de olika teamen som rekryterats för att genomföra 
förändringsarbetet deltar och formulerar tydliga patientfokuserade mål. Där planeras också 
de aktiviteter som testas på hemmaplan i perioderna mellan lärandeseminarierna. Antalet 
lärandeseminarier kan variera från tre eller flera och sker vanligtvis under en tidsperiod på 6 
till 15 månader. Effekterna av förändringen mäts över tid och följs upp utifrån data och 
kriterier som teamen tagit fram.  

I den praktiska tillämpningen av Genombrottsmetoden läggs grunden för förändringsarbetet 
utifrån två centrala beståndsdelar i metoden. Det är dels formulering av tre grundläggande 
frågor, dels tillämpning av PDSA-cykeln (Plan-Do-Study-Act) i genomförandeprocessen. Det 
är frågor som teamen ska konkretisera för att kunna organisera och genomföra sitt föränd-
ringsarbete och som inte behöver fastställas och genomföras i en bestämd ordning. De tre 
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frågorna är: Vad är det de vill uppnå? (syftet), Vilka förändringar kan vi göra som leder till 
förbättringar? (mätning), och Hur vet vi att en förändring är en förbättring? (förändringar) 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Centralt i denna metodik är att testa små för-
ändringar i den egna organisationen innan beslut fattas om att göra mer genomgripande 
förändringar. PDSA-cykeln utgår från att den rätta lösningen eller lösningarna får utvecklas 
efter hand och att det inte finns någon rätt lösning från start utan de olika teamen eller 
verksamheterna kan komma fram till olika lösningar utifrån sina lokala behov och villkor. 
Denna process sker i ett cyklist förlopp under hela projekttiden och utifrån de fyra faserna 
som ingår i PDSA-hjulet: Planera (Plan), Göra (Do), Studera (Study) och Agera (Act). Vid 
genomförandet av lärandeprojektet Vård på lika villkor har Genombrottsmetoden tillämpats 
utifrån projektets förutsättningar och inriktning som i stort följer metodens basala principer 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2012, 2014). I figur 4.1.1 i kapitel 4 beskrivs Lärande-
projektets genomförandefas och integration av åtta lärandeseminarier och mellanliggande 
arbetsperioder. 

 Ett programteoretiskt perspektiv 2.2

För att redan från början kunna anlägga ett bredare perspektiv på projektet utvecklades en 
programteori som ett integrerat perspektiv på utvärdering (jfr. Donaldson, 2007, Eriksson & 
Karlsson, 2008; Jess, 2011; Karlsson, 2011; Vedung, 2009). Som framgår av figur 2.2 om-
fattar programteorin de tre olika utvärderingsmodellerna och den gör det möjligt att få ett 
övergripande perspektiv på projektet från beslut och resurser till effekter, kostnader i för-
hållande till intressenter och externa faktorer.  

I linje med programteorin lades huvudfokus på aktiviteter vid processutvärdering, på en jäm-
förelse mellan mål och slutprestation/effekter vid mål- och resultatutvärdering samt vid 
hälsoekonomisk utvärdering med huvudfokus på resurser, effekter och kostnader. 
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Figur 2.2 Programteori för Lärandeprojektet – Vård på lika villkor. 
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3 VERKSAMHETERNAS KONTEXTUELLA OCH ORGANISA-
TORISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

Eftersom de sju deltagande verksamheternas förutsättningar, såväl kontextuella som organi-
satoriska, har varierat från varandra var det viktigt att också undersöka dessa förutsätt-
ningar. Studien om områdesbeskrivningarna (Gustafsson m.fl., 2014) genomfördes med ett 
sådant syfte för att kunna ge en jämförbar bild av de kontextuella aspekter som rör verksam-
heternas geografiska närområden1 samt att ge en jämförbar bild av verksamheternas organi-
satoriska förutsättningar. 

Genom att bland annat ta fram relevant statistik och demografiska fakta på verksamhetsnivå, 
kommunnivå, landstings- och länsnivå ville vi att detta ska kunna bli ett metodologiskt för-
hållningssätt som går att använda av andra landsting för att göra områdesbeskrivningar av 
sina primärvårdsenheter och därmed få ett bättre underlag till att beställa och leverera en be-
hovsanpassad vård. Områdesbeskrivningarna ansågs bädda även för att ge oss en förståelse 
och kanske en förklaring till både lärandeprojektets utfall och projektutvärderingens resultat. 

Fokusområden vid framtagande av områdesbeskrivningarna var följande: Socioekonomisk 
bakgrund, levnadsvanor och hälsa, samt verksamhetsbeskrivning. En jämförande analys 
mellan de deltagande verksamheterna utifrån ett urval av variabler visar att det finns en be-
tydande variation avseende de sju deltagande verksamheternas kontextuella och organi-
satoriska förutsättningar (se Gustafsson m.fl., 2014, för mer områdesbeskrivningar för res-
pektive deltagande verksamhet). 

Av tabell 3.1 framgår2 att det finns fler personer som är öppet arbetslösa och sökande i 
program med aktivitetsstöd oavsett kön i Eskilstuna kommun än i övriga redovisade 
kommuner. Arbetslösheten bland män är en aning högre än den bland kvinnor utom i 
Nyköping där arbetslösheten bland kvinnor och män är lika. Ett annat intressant resultat 
avseende arbetslösheten i Nyköping är att männen i kommunen är arbetslösa i samma ut-
sträckning som männen i hela riket, i övriga berörda kommuner är arbetslösheten högre än i 
riket totalt. I områdena Araby och Dalbo i Växjö, som VC Dalbo får de flesta av sina patienter 
från, är arbetslösheten 8,6 % vilket är högre än den på kommunnivå (7,4 %). 

Kvinnor har lägre inkomst än män i samtliga kommuner när inkomst räknas som samman-
räknad förvärvsinkomst för personer 20 år och äldre. Inkomstfördelningarna visar också 
skillnader bland både kvinnor och män i olika kommuner och det kan bero på regionala 
skillnader. Ett annat intressant resultat är att inkomsten är lägre än i riket oavsett kön i 
samtliga undersökta kommuner, förutom i Växjö kommun. Tittar man däremot på inkomst-
fördelningen i bostadsområdena Araby och Dalbo i Växjö, varifrån VC Dalbo får en stor del 
                                                        

1 Tidigare (innan den fria etableringen och vårdvalet) fanns det för varje vårdcentral ett 
upptagningsområde/ansvarsområde att leverera vård till. I dag saknas dessa väldefinierade geogra-
fiska områden och det ser olika ut i olika landsting och för olika vårdcentraler. Därför kan respektive 
vårdcentrals upptagningsområde/ansvarsområde definieras på olika sätt. 	  
2 I tabellerna i detta avsnitt används data från 2011 och 2012 växlande och detta beror på relevant 
datas tillgänglighet. Ambitionen var att få fram data för 2012, men när det inte var möjligt användes 
data från 2011. 
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av sina patienter, är inkomstnivån för båda könen lägre än i hela Växjö kommun. I dessa 
delområden tjänar kvinnor 198 000 och män 252 000 kronor per år. En liknande tendens 
avseende inkomst finns även i de områden som VC Drottninghög (Drottninghög, Dalhem och 
Fredriksdal) och BMM/BVC Sommargatan (Kronoparken) får flest patienter från. 

Tabell 3.1 Andel arbetslösa, årsinkomst och personer med utländsk bakgrund på kommunnivå (2011).  

   
Arbetslöshet 

(% av gruppen 16-64 år) 

 
Inkomst 

(Median per år) 

 
Utländsk bakgrund 

(% av befolkning) 
 

Kommun Kvinnor Män Kvinnor Män 
 Karlstad  6,9 7,2 205 141 273 764 13  

Eskilstuna  9,9 11,6 193 444 260 941 28  
Växjö  7,4 8,2 208 874 286 589 19  
Helsingborg  8,1 9,3 195 345 274 485 27  
Katrineholm  9,6 10,3 187 659 262 937 18  
Orsa  6,7 9,0 175 367 225 768 9  
Nyköping  6,8 6,8 204 890 286 894 14  

Riket  6,2 6,8 206 260 279 856 20  

 

När det gäller andelen personer som är utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes 
födda föräldrar, vilka kallas personer med utländsk bakgrund i denna studie, framgår det av 
tabell 3.1 att Eskilstuna och Helsingborg har högre andel än riket totalt. Övriga kommuner i 
studien har en lägre andel än riket. Orsa har den lägsta andelen (9 %) personer med utländsk 
bakgrund. 

Vad gäller de närliggande områden som tre av verksamheterna får flest patienter från kan det 
konstateras att andelen personer som har utländsk bakgrund för VC Dalbo i Växjö är 31 % 
(motsvarande siffra för Växjö kommun är 15 %). VC Drottninghög i Helsingborg har 36 % 
(motsvarande siffra för Helsingborg kommun är 20 %) och för BMM/BVC Sommargatan i 
Karlstad 35 % (motsvarande siffra för Karlstad kommun är 10 %). 

Antal besök per profession är också en viktig aspekt när det gäller den arbetsbörda som verk-
samheterna har. Av tabell 3.2 framgår att verksamheterna har varierande förutsättningar när 
hänsyn tas till antal besök hos läkare, sjuksköterskor och distriktsköterskor per år och hel-
tidstjänst.  
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Tabell 3.2 Antal besök hos läkare och sjuksköterskor/distriktssköterskor (per heltidstjänst i genom-
snitt 2011/2012). 

 
 
Verksamhet 

 
Läkare 

 
Sjuksköterska/ 

distriktssköterska 
BMM/BVC Sommargatan i Karlstad (2012) 1 947 745  

VC City i Eskilstuna (2011) 2 182 1 033  

VC Dalbo i Växjö (2012) 2 093 1 033  

VC Drottninghög i Helsingborg (2011) 2 372 1 432  

VC Nävertorp i Katrineholm (2011) 1 672 999  

VC Orsa i Orsa (2012) 2 235 1 307  

VC Åsidan i Nyköping (2011) 1 344 1 175  

 

Som framgår av tabell 3.2 har en läkare på VC Drottninghög högst antal besök per år (2 372), 
medan VC Åsidan har lägst antal besök per år (1 344). Efter VC Drottninghög kommer VC 
Orsa (2 235), VC Eskilstuna (2 182) och VC Dalbo (2 093) avseende antal besök per läkare 
och år. När det gäller antal besök per sjuksköterska eller distriktssköterska och år fortsätter 
VC Drottninghög att ha högst antal besök (1 432), medan BMM/BVC Sommargatan har lägst 
antal besök (745). Vad gäller antal besök per barnmorska och år på BMM/BVC Sommargatan 
är detta 466 vilket inte är jämförbart avseende olika professioners förutsättningar. 

Som framgår av tabell 3.3 finns det en betydande variation i antal indikatorer även på verk-
samhetsnivå. Det är intressant att tillgänglighet, bemötande och information i förhållande till 
Nationella patientenkäten är återkommande hos fyra av de sju verksamheterna. 

Genomgång av indikatorer för verksamhetsuppföljning i de fem landsting som de deltagande 
verksamheterna kommer ifrån, visar betydande skillnader mellan landstingen avseende 
antalet indikatorer (se tabell 7.3.1 i kapitel 7 för fördelning av indikatorer mellan lands-
tingen). Värmland har 83, Skåne har 65, Kronoberg har 27 och Sörmland har 14 indikatorer. 
Dessa indikatorer utgör i sin tur en av grundpelarna för ersättningssystemen hos landsting.  
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Tabell 3.3 Kvalitetsindikatorer efter vårdcentral (2011/2012). 

Vårdcentral Kvalitetsindikatorer 
BMM/BVC Sommargatan 
i Karlstad 

Gynekologisk cellprovskontroll. 
Besök till länets BVC-mottagningar. 
Rapportering till hälsovalskansliet hur verksamheterna följer de beslutade 
riktlinjerna enligt krav och kvalitetsboken. 
 

 
VC City i Eskilstuna 

 
Månatlig telefontillgänglighet och läkarbesök inom 7 dagar. 
Tillgänglighet, bemötande, delaktighet och information i förhållande till 
Nationella patientenkäten. 
 

VC Dalbo i Växjö Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
Nyckeltal och uppföljningsuppdrag enligt Vårdval Kronoberg – när 
medborgarna väljer sin vårdcentral. 
 

VC Drottninghög 
i Helsingborg 
 
 
 

Antibiotikaförskrivning, kontinuitet i läkarkontakter, förebyggande av 
alkoholberoende, telefontillgänglighet, antal läkemedelsgenomgångar, 
antal vård- och omsorgsplaner, kompetensutveckling av den egna 
personalen. 
Tillgänglighet, bemötande, delaktighet och information i förhållande till 
Nationella patientenkäten. 
 

VC Nävertorp 
i Katrineholm 

Månatlig telefontillgänglighet och läkarbesök inom 7 dagar. 
Tillgänglighet, bemötande, delaktighet och information i förhållande till 
Nationella patientenkäten. 
 

VC Orsa i Orsa Telefontillgänglighet, rökning, fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och 
sjukdomsbehandling (FYSS) och antibiotikaplan. 
Ett kvalitetsbokslut med ett sammanfattande mått som är ett index. 
 

VC Åsidan i Nyköping Månatlig telefontillgänglighet och läkarbesök inom 7 dagar. 
Tillgänglighet, bemötande, delaktighet och information i förhållande till 
Nationella patientenkäten. 
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4 PROCESSUTVÄRDERING 

 Inledning 4.1

Syftet med processutvärderingen var att genom enkäter, intervjuer och befintlig projekt-
dokumentation studera projektrelaterade aktiviteter i verksamheter, ledning/samordning på 
SKL, lärandeseminarier för deltagande vårdteam och deras implementeringsarbete i respek-
tive verksamhet samt forskarstödet från Mälardalens högskola. Denna delutvärdering har 
huvudfokus på genomförandefasen, som framgår av figur 4.1.1, även om planeringsfasen och 
den avslutande konferensen tas med för att sätta genomförandefasen i bredare sammanhang. 

 

Figur 4.1.1 Upplägg av Lärandeprojektet – Vård på lika villkor (2011-2014) (Källa: SKL). 

 

Som framgår av upplägget av projektet i figur 4.1.1 finns det en växelverkan mellan de åtta 
lärandeseminarierna och de åtta arbetsperioderna. Detta i sin tur har inneburit att lärdomar 
från seminarier skulle föras in i verksamheter och teamarbeten från verksamheter skulle bi-
dra till lärdomar i lärandeseminarier. Träffar skedde utanför verksamheternas vardagsmiljö. 
Som projektavslutning anordnades en nationell konferens, Jämlik vård på lika villkor, i 
Stockholm den 21 mars 2014 samt Plattformen för Jämlik hälsa och vård som SKL ko-
ordinerar och står bakom tillsammans med ett 20-tal organisationer och myndigheter. 

Med ambitionen att utföra ett systematiskt och lärandestyrt utvecklings-, förbättrings- och 
förändringsarbete i och genom lärandeseminarier och teamarbeten mellan seminarierna (jfr. 
Sveriges Kommuner och Landsting, 2010) valdes Genombrottsmetoden redan från början 
som utgångspunkt för projektet.  
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Som redovisas i kapitel 2 utvecklades en programteori för projektet för att kunna anlägga ett 
bredare perspektiv på projektet. Programteorin reviderades flera gånger under projektet 
gång. Programteorin utvecklades för projektet på nationell nivå, men den kunde användas 
som inspirationskälla även för programteoretiska modeller för enskilda verksamheter. 

Det empiriska materialet för processutvärderingen består huvudsakligen av följande: 

• överenskommelsen mellan staten och SKL 
avtalen mellan SKL och MDH 

• inbjudan till primärvårdens verksamheter 
• skriftliga intressen till SKL av verksamheter 
• avtalen mellan SKL och verksamheter 
• avtalen med handledare 
• minnesanteckningar från möten av styrgruppen på SKL,  
• minnesanteckningar från möten mellan forskargruppen på MDH och projektledning på SKL 
• löpande underlag från åtta lärandeseminarier 
• löpande dokumentation från verksamheter på Projectplace som webbplattform för hantering 

och tillgänglighet av dokumentation 
• lägesrapporteringar från MDH till SKL och från SKL till regeringen 
• 226 enkätsvar om lärandeseminarierna under projektets gång (se bilaga 4.1 för frågeformu-

läret om lärandeseminarierna) 
• 242 enkätsvar om teamarbeten under projektets gång (se bilaga 4.2 för frågeformuläret om 

teamarbete) under projektets gång 
tre intervjuer med handledare 

• sju intervjuer med verksamhetschefer 
• verksamheternas slutrapporter (se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, för en samman-

ställning av dessa rapporter). 
 

Vad gäller enkätfrågor om lärandeseminarierna och teamarbete under projektets gång visar 
en jämförelse mellan deltagarantal vid varje tillfälle och enkätsvar att bortfallet var en till två 
deltagare vid varje tillfälle vilket kan bero på att dessa deltagare lämnat lärandeseminariet för 
hemresa eller övriga planerade möten. 

 Projektinitiering, projektsamordning och forskarstöd 4.2
Efter att SKL slutit överenskommelsen med staten påbörjades rekrytering av projektledare 
under sommaren 2011. Tills en projektledare, Hanna Wallin, anställdes oktober 2011 hade 
projektchefen Marianne Granath ansvar för projektet. Som nämndes i introduktionskapitlet 
fick Mälardalens högskola ge forskarstöd och utvärdering. Forskargruppen bestod av: 
Sharareh Akhavan (docent i folkhälsovetenskap), Osman Aytar (docent i socialt arbete), 
Lennart Bogg (professor i folkhälsovetenskap), Anne Söderlund (professor i fysioterapi) och 
Per Tillgren (professor i folkhälsovetenskap). Därutöver har professorerna Elinor Brunnberg 
och Lene Martin, båda från Mälardalens högskola, medverkat. 
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Den 24 november 2011 skickades en inbjudan från Göran Stiernstedt på Avdelningen för vård 
och omsorg på SKL till landstings- och regiondirektörer. Deras verksamheter inbjöds att vara 
med i ett utvecklingsarbete för en mer jämlik vård. I inbjudan gavs en kort beskrivning av 
vården och projektets möjligheter att göra vården mer jämlik. Projektets syfte och genom-
förande formulerades som följande: 

Syftet med projektet är att stödja verksamheter och i detta arbete testa och utveckla arbetssätt 
och metoder för en mer jämlik första linjens vård. I en överenskommelse mellan staten och 
SKL har SKL åtagit sig uppdraget att leda projektet som påbörjas 2011 och avslutas 2014. Pro-
jektet ingår även i SKL:s prioriterade fråga Jämlik hälsa och välfärd. 
 
Projektet ska drivas med lärandestyrt systematiskt förbättringsarbete. Ett tiotal verksamheter 
inom första linjens vård ska inkluderas i projektet, gärna belägna i bostadsområden med säm-
re hälsa. Arbetet kommer bedrivas under 2012–2013 där ett av målen är att deltagarna ska till-
ägna sig kunskap som de sedan kan använda för fortsatt förbättringsarbete efter avslutat 
projekt. Slutrapportering och spridning av projektet kommer att ske under 2014. 
 

Enligt det pm som bifogades i denna inbjudan var målgruppen första linjens vård, exempel-
vis vårdcentraler, barnavårdscentraler, företagshälsovård, öppna psykiatrimottagningar etce-
tera. Det arbetssätt som skulle gälla för projektet beskrevs som följande: 

Deltagande kommer innebära visst förberedelsearbete på hemmaplan innan deltagande verk-
samheter bjuds in till lärandeseminarium och start av projektet. Under projektets gång 
kommer det att hållas ett antal lärandeseminarier där vi träffas och arbetar på era projekt. 
Mellan lärandeseminarierna sker förändringsarbete inom den egna verksamheten med stöd av 
handledare från SKL. Arbetet inom den egna verksamheten sker i team om minst tre personer 
med en utsedd teamledare och arbetet rapporteras till handledare månadsvis. Under pro-
jektets gång finns även ett forskarstöd kopplat till projektet. 

Utöver information om kontaktuppgifter till SKL, tidsramar för projektträffar och plats 
nämndes också kostnadsfrågan i detta pm: 

SKL tar ingen avgift för teamen att vara med i förbättringsarbetet. Medverkande verksamheter 
står själva för arbetstid. SKL står för teamens resekostnader till lärandeseminarierna, över-
nattning betalas av deltagande verksamheter. Projektets resterande finansiering sker enligt 
överenskommelse med regeringen och inkluderar bl.a. SKL:s projektledning, handledare, 
forskarstöd, möteskostnader och arbetsmaterial. 

Nio landstingsägda verksamheter visade intresse att delta och i december och januari 2012 
bestämdes att dessa skulle delta i Lärandeprojektet – Vård på lika villkor. Dessa nio nämns i 
introduktionskapitlet.  

Rekrytering av handledare till verksamheterna pågick i början av 2012 och därefter skrevs 
avtal med tre handledare: Jeanette Bäfverfeldt, Malin Skreding Hallgren och Marie-Louise 
Sundström. I början av projektet anställdes en projektadministratör, Lena Gammal, med till-
sättning från och med februari 2012. Under projektets gång slutade Lena Gammal och 
Therese Löfqvist ersatte henne. 



 

 

14 

Under våren 2012 bildades en styrgrupp bestående av Marianne Granath (projektchef på 
SKL, ordförande och sammankallande), Henry Ascher (barnläkare på Sahlgrenska Akade-
min, Göteborgs universitet), Sharareh Akhavan (docent i folkhälsovetenskap, Mälardalens 
högskola), Niels Lynöe (professor i medicinsk etik, Karolinska institutet), Marianne Olsson 
(konsult), Marie Källman (handläggare och projektledare på SKL), Anna Holst (allmänläkare 
på Backa vårdcentral i Göteborg) och Hanna Wallin (projektledare på SKL). Helena von 
Knorring som var ansvarig för överenskommelsen på Socialdepartementet skulle tillkallas vid 
behov. 

För att tillsammans med forskare och praktiker ta fram rekommendationer och synpunkter 
om jämlik vård arrangerades ett expertgruppsmöte den 31 januari 2012. Inbjudna forskare 
och praktiker kom från olika delar av Sverige och Norge. Denna grupp av experter har till-
sammans tagit fram förslag till förbättringsområden med tillhörande förbättringsidéer för 
projektet Vård på lika villkor. Tanken var att underlaget skulle tjäna som inspiration för 
teamen. Förbättringsområdena var följande: 

1. Kartlägg befolkningens vårdbehov i förhållande till befintliga resurser. 

2. Öka tillgängligheten för underrepresenterade grupper. 
3. Förbättra kommunikationskompetensen i vården. 

4. Satsa på förebyggande arbete och ökad kunskap om vården. 
5. Skapa förutsättningar för det goda mötet med patienten. 

6. Utveckla styrning och ledning på systemnivå. 

 

Avseende mål och mått inom respektive förbättringsområden föreslogs av expertgruppen att 
de deltagande verksamheterna skulle precisera resultatmål/resultatmått och processmål/ 
processmått för varje förbättringsområde. Av de deltagande verksamheternas slutrapporter 
framgår att dessa förbättringsområden användes beroende på varje verksamhets priorite-
ringsområden (se Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, för verksamheternas slut-
rapporter). 

Ungefär ett år efter projektstarten, under våren 2013 hoppade två av verksamheterna, 
Vårdcentralen Nacksta och Vårdcentralen Ljustadalen i Sundsvall, av Lärandeprojektet. 
Anledningarna till avhoppen var enligt verksamheterna interna inom landstinget och hade 
inte med Lärandeprojektet i sig att göra. De resterande sju verksamheterna fullföljde pro-
jektet. 

Kontinuerliga möten mellan projektledningen och forskargruppen anordnades. Någon eller 
några från forskargruppen deltog i lärandeseminarier för presentation, information och upp-
följning. Lägesrapporteringarna från MDH till SKL gjordes inför varje återrapporterings-
tillfälle till regeringen av SKL. Forskargruppen genomförde även en studie (se Gustafsson 
m.fl., 2014 för studien) om områdesbeskrivningar av de sju deltagande verksamheterna.  

Projektledaren på SKL var i kontinuerlig kontakt med verksamheterna. Utöver de planerade 
lärandeseminarierna och liknande aktiviteter gjorde projektledningen besök i verksamheter, 
var tillgänglig för tips och stöd och var drivande för att teamarbeten och övriga projekt-
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aktiviteter skulle genomföras enligt planering. Projektledningen hade kontinuerliga kontak-
ter med handledarna. 

 Seminarier för lärande och inspiration för mer jämlik vård 4.3
Som nämndes i tidigare avsnitt anordnades sammanlagt åtta lärandeseminarier under 
projektets gång. Alla lärandeseminarier, utom lärandeseminarium 5 som var i Göteborg, an-
ordnades i Stockholm. Som framgår av den korta summeringen3 nedan av dessa seminarier 
fick deltagarna ta del av olika aktiviteter så som föreläsningar, arbete i egna team och tvär-
grupper, löpande information från projektledningen på SKL och ett antal presentationer från 
forskargruppen på MDH. I slutet av varje lärandeseminarium bestämdes några uppgifter 
som skulle göras på hemmaplan fram till nästa seminarium. 

 
Lärandeseminarium 1 (Stockholm, 28–29 mars 2012): 

Alla deltagande verksamheter kom med sina representanter till seminariet. Handledarna 
fanns på plats tillsammans med projektledningen från SKL och representanter från Social-
departementet och Patientmaktsutredningen, samt forskarteamet från MDH.  

Dag 1: Projektchef på SKL berättade om andra insatser som görs inom ramen för SKL:s 
prioriterade fråga Jämlika välfärdstjänster. Från MDH:s forskarteam på Akademin för hälsa, 
vård och välfärd gjordes en presentation av hur utvärderingen av processerna och resultatet 
kommer att ske genom ett programteoretiskt perspektiv. En webbenkät till samtliga verk-
samheters medarbetare skulle skickas ut i början av april 2012. Under dagen fick alla team 
presentera sig och sina verksamheter och Projectplace introducerades. Teamarbetet kring 
vilka ojämlika problem som upplevs finnas inom verksamheterna påbörjades. Problemen 
sammanställdes och presenterades. Genombrottsmetodiken introducerades.  

Dag 2: Andra dagen inleddes med ett inspirations- och reflektionspass tillsammans med en 
inbjuden föreläsare. Under eftermiddagen fortsatte teamarbetet med att formulera syfte och 
mål. Teamen fick i uppgift att till nästa gång intervjua minst tre patienter eller brukare. Syftet 
var att fråga brukarna/patienterna om deras syn på vården och deras uppfattningar om vilka 
problem de upplevde inom vården de mötte, vilka svårigheter de upplevde och om de kunde 
ge förslag på lösningar. Från Socialdepartementet gavs information om Patientmakts-
utredningen. En enklare utvärdering gjordes av de deltagande för att kunna förbättra och 
utveckla seminariet inför nästa gång. 

 
 
 
 
 
                                                        

3 Denna summering baseras på SKL:s egna sammanfattningar för respektive lärandeseminarium. 
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Lärandeseminarium 2 (Stockholm, 14–15 juni 2012): 

I stort sett alla deltagare i teamen kunde delta denna gång och i ett par av teamen fanns det 
nya medlemmar. Handledarna och projektledningen från SKL deltog också. Av utvärde-
ringen att döma var de flesta väldigt nöjda, men några skulle gärna ha sett att det funnits mer 
tid för teamarbetet.  

Dag 1: Dagen inleddes med en kort tillbakablick från lärandeseminarium 1. Därefter gjordes 
en presentation av forskargruppen från MDH om den hälsoekonomiska utvärderingen av 
projektet. Alla fick fylla i en första utvärderingsenkät för hur man tycker att arbetet i teamen 
går och har gått under perioden mellan de två lärandeseminarierna. I gruppdiskussioner i 
tvärgrupper delgav teamen varandra sina patientberättelser och diskuterade utifrån dem. En 
föreläsning som fokuserade på kulturkompetens inom vården inklusive en gruppövning 
genomfördes. Teamen tog fram en poster med information om sig själva och deras arbete. 
Dagen avslutades med en posterutställning. 

Dag 2: Andra dagen inleddes med att en inbjuden föreläsare berättade om sina personliga 
erfarenheter med möten inom vården. Positiva erfarenheter från arbetet på vårdcentralerna 
när det gäller bland annat väntrumstolkar med mera diskuterades. En föreläsning om 
ojämlikheter i hälsa och vård gavs. Dagen fortsatte med teamarbete kring svårigheter och 
hinder och slutligen arbetsplanering för teamens arbete på hemmaplan. Innan den andra 
dagen avslutades fyllde alla i en utvärderingsenkät om hur dagarna varit. 

 

Lärandeseminarium 3 (Stockholm, 20–21 september 2012): 

Den här gången deltog i stort sett alla teammedlemmar, om än inte båda dagarna. En stor del 
av tiden ägnades åt teamarbeten, där teamen direkt på plats kunde få hjälp av handledarna 
och även få hjälp med Projectplace. Utvärderingen visade att de flesta i stort sett var nöjda 
med dagarna och de flesta tyckte också att det var bra med mycket tid för eget teamarbete. 

Dag 1: Dagen inleddes med en snabb tillbakablick från lärandeseminarium 2. VC City i 
Eskilstuna berättade om deras arbete för att bli HBT-certifierade och en diskussionsövning 
gjordes. Två medarbetare från SKL berättade om Nationell patientenkät och ville ha in syn-
punkter och erfarenheter på hur Nationell patientenkät skulle kunna utvecklas för att öka 
svarsfrekvensen. Alla team arbetade på egen hand vidare med stöd från handledarna.  

Dag 2: Andra dagen inleddes med forskargruppens genomgång av de resultat från webb-
enkäten/utvärderingen som kommit fram hittills. I tvärgrupper diskuterades vilka mål som 
satts upp för det fortsatta arbetet. Representanter från Patientnämnden i Stockholms läns 
landsting berättade om sitt arbete. Efter sista passet med teamarbete fylldes utvärderings-
enkäten i. 

 
Lärandeseminarium 4 (Stockholm, 5–6 december 2012): 

Utvärderingen av teamarbetet mellan LS3 och LS4 visade att det är bra samarbete i teamen, 
högt i tak och ett stort engagemang. På grund av tidsbrist har alla svårt att hinna med att 
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uppdatera övriga kollegor i arbetet och några har svårigheter att få ihop ett stabilt team. 
Utvärderingen för lärandeseminariet var mycket positiv. Som vanligt tyckte några att det var 
bra med mycket teamarbete på lärandeseminariet och några tyckte att det borde vara mindre 
tid för det och mer tid för föreläsningar och inspiration.  

Dag 1: En representant från SKL och handledarna gick runt till teamen och stämde bland 
annat av hur deras stöd från landstingsledningen på hemmaplan såg ut. På styrgruppsmötet 
för projektet lyfte man upp den frågan och man fattade beslut att en representant från SKL 
kontaktar respektive landsting för att stämma av hur väl de är insatta i projektet och vilket 
stöd vårdcentralerna har och kan få av dem. En föreläsning om Human Dynamics hölls 
inklusive diskussioner i ämnet.  

Dag 2: En föreläsning på temat genus och relaterade frågor gavs. Lägesuppdatering gjordes 
av en representant från SKL avseende återrapportering till Socialdepartementet, styrgrupps-
möte, verksamhetsbesök och deltagande på MR-dagarna (Mänskliga Rättighetsdagarna) i 
Göteborg. Forskargruppen presenterade den planerade områdesbeskrivningen som MDH har 
fått i uppdrag att ta fram. Teamen fick arbeta med en övning kring hinder och idéer. Därefter 
planerades arbetet på hemmaplan och en utvärderingsenkät fylldes i.  

 
Lärandeseminarium 5 (Göteborg, 5–6 mars 2013): 

Den här gången anordnades lärandeseminarium i Göteborg. Alla team var representerade 
även denna gång. Utvärderingen av teamarbetet mellan LS4 och LS5 visade fortfarande att 
det upplevs som ett bra samarbete i teamen, med bra diskussionsklimat och engagemang. 
Det var inte lika många som brottades med tidsbristen nu men tiden togs upp som en aspekt 
som är svår att få till, och att förankring hos övriga kollegor på vårdcentralerna är en utman-
ing. Utvärderingen för lärandeseminariet var positiv. Många tyckte att dag två med Ange-
redsfokus var givande och flera tyckte det var tråkigt och upplevde det som en besvikelse att 
vi inte var på plats i Angered och gjorde studiebesök där.  

Dag 1: En representant från SKL gjorde en tillbakablick över 2012 och en sammanställning 
av vad varje team arbetade med just då och sammanfattade de arbetssätt och utmaningar 
som framkommit under 2012. Sedan presenterades en ram och förväntningar på arbetet 
2013. 

Forskargruppen från MDH gjorde en presentation av utvärderingens olika delar och därefter 
startades grupparbeten för att komma med synpunkter och reflektioner till forskargruppen. 
En medarbetare på SKL informerade om intervjuerna som gjordes under första dagens efter-
middag.  

Under eftermiddagen fortsatte teamarbetet och en tvärgruppsdiskussion fördes om hur ar-
betet med förankring och tidsplanering görs hemma, samt frågor om vilka tester som görs, 
hur vi gör våra patienter delaktiga etcetera. Socialdepartementets förväntningar på projektet 
togs upp: Det teamen gör ska dokumenteras och spridas som goda exempel på hur man kan 
göra för att nå alla och speciellt de som är svåra att nå i dag.  
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Dag 2: Flera föreläsningar i olika ämnen gavs: från Kunskapscentrum för Jämlik vård om 
jämlikhet och kvalitet, från Angereds närsjukhus om att arbeta för att utjämna skillnader i 
hälsa, från BVC och VC Bergsjön om deras arbete och organisation för att bemöta befolk-
ningens behov av primärvård, från projektet ”Ta med vän”, om doulornas arbete för att stötta 
och nå ut till föräldrar och blivande föräldrar. Vidare informerade representanter från 
Socialdepartementet om deras organisation och arbete inom området jämlik vård.  

 
Lärandeseminarium 6 (Stockholm, 29–30 maj 2013): 

Utvärderingar av teamarbeten mellan LS5 och LS6 visade att arbetsperioden kännetecknades 
av goda relationer i gruppen, bra samarbete och givande diskussioner. De svårigheter som 
lyftes upp kunde sammanfattas med ordet tid, dvs. att få tid att träffas då alla kunde. Teamen 
poängterade att det var viktigt att tänka på att boka in och avsätta tid för möten långt i för-
väg, och att hitta/behålla strukturen för teamarbetet på hemmaplan. Utvärderingen av läran-
deseminariet visade att majoriteten var mycket nöjda med föreläsningarna, grupparbetet/ 
tvärgrupperna och fördelningen mellan dem. 

Dag 1: Två representanter från Föreningen barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 
(FUB) höll en presentation. En repetition av begreppen jämlik hälsa och vård presenterades. 
Teamen fick i grupp reflektera över sina aktiviteter på hemmaplan och hur aktiviteterna var 
kopplade till en mer jämlik vård, hur det har gått att införa dem och vilken effekt som har 
kunnat ses. Reflektionerna dokumenterades för att kunna användas av teamen själva och av 
forskargruppen i utvärderingen. En identifikation av vad teamen behövde arbeta vidare med 
gjordes.  

Dag 2: Dagen inleddes med att forskargruppen från MDH presenterade områdesbeskriv-
ningarna och den kommande rapporten. Nästa pass som handlade om kommunikation 
började med att en film om empati i vården visades. En medarbetare på SKL berättade om 
kommunikation och hur man kan tänka kring det. Teamen fick påbörja att göra sina egna 
kommunikationsplaner och definiera vilka målgrupperna för kommunikationen är, vilka 
kanaler för kommunikation som kan användas samt vilket budskap varje team vill ha med 
sitt arbete. Till slutkonferensen skulle varje team fundera ut vilken av sina aktiviteter/ tester 
som kunde filmas under hösten för att filmen sedan skulle kunna visas på slutkonferensen. 
Efter önskemål om vad alla ville diskutera i tvärgrupper skapades fyra olika tvärgrupper med 
följande teman: SFI/språk/kultur, samverkan/förankring/patientdelaktighet, BVC/föräldra-
grupper och bemötande. Efter tvärgruppsdiskussionerna följde teamarbete och diskussion 
om det arbete som varje team förväntades göra till nästa gång. 

 
Lärandeseminarium 7 (Stockholm, 12–13 september 2013):  

Alla teamen var representerade vid detta seminarium. Arbetsperioden innefattade sommar 
och semestrar vilket enligt utvärderingarna gjort det svårt för de flesta team att hålla igång 
arbetet med projektet. Det som flera team uppgav fungerade bra var strukturerna kring av-
satta mötestider för projektet, samt ett bra diskussionsklimat i teamen. Några team upplevde 
dock svårigheter med att få till mötestider, och tidsbrist i allmänhet vilket var ett åter-
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kommande problem. Det som teamen ville fokusera på framöver var att slutföra mätningarna 
och skriva slutrapporten. Utvärderingarna om seminariet visade att teamen var mycket nöjda 
med de två dagarna, särskilt med föreläsningarna om synskador och hälsolitteracitet (för-
mågan att förstå och använda sig av hälsoinformation) som var nytt och en värdefull insikt i 
det fortsatta arbetet med att skapa en mer jämlik vård. Utvärderingen visade också att 
teamen uppskattade att ha tid för teamarbetet. 

Dag 1: Chef på SKL:s sektion för hälsa och jämställdhet gav en överblick över SKL:s organi-
sation och övrigt arbete som pågår inom sektionen. Temat kommunikation fortsatte och en 
inbjuden föreläsare talade om hälsolitteracitet. Två representanter från Riksförbundet för 
synskadade berättade om hur det är att vara synskadad och gav tips på hur besöken i vården 
skulle kunna underlättas. Eftermiddagens teamarbete ägnades åt skrivandet av slut-
rapporterna.  

Dag 2: Team Orsa berättade om sitt samverkansarbete som har bestått av en samverkansdag 
och en gemensam dag med fokus på SIP (samordnad individuell plan) där flera enheter från 
landstinget och kommunen deltagit. Det fanns en möjlighet att diskutera i tvärgrupper, men 
alla team ville fokusera på sitt teamarbete. Forskargruppen från MDH uppdaterade del-
tagarna om hur arbetet med utvärderingen och områdesbeskrivningarna utvecklades.  

 
Lärandeseminarium 8 (Stockholm, 5–6 december 2013): 

I det sista av de åtta planerade lärandeseminarierna var alla teamen närvarande. Utvärder-
ingarna av arbetsperioden visade på liknande synpunkter som tidigare arbetsperioder. Det 
fungerar bra i många grupper med struktur och bättre samkördhet, men tiden och 
personalbrist/omsättning var en fortsatt utmaning för vissa samt att hitta och ta stöd hos 
resten av personalen och i vissa fall ledningen. Några vittnade om att det börjat hända saker, 
att man kunde se en del resultat och börjat ana slutmålet. Utvärderingen av lärande-
seminariet visade att det alltid var roligt att träffas och intressant att denna gång höra om de 
andra verksamheternas arbete. Intervjuerna genomförda av forskargruppen från MDH var 
uppskattade. Lite ont om tid för teamarbete upplevdes också. Föreläsningarna upplevdes 
som intressanta och givande över lag. 

Dag 1: Information om planeringen av slutkonferensen 21 mars 2014 gavs. Därefter pratade 
en inbjuden föreläsare om mätning som ett verktyg för kvalitetsförbättring. Senare kom en 
annan föreläsare och pratade om religionens roll i samhället i dag. Sommargatans och Drott-
ninghögs verksamheter berättade om sitt arbete i projektet och de tester som utförts.  

Dag 2: Dagen inleddes med föreläsare från Interfem. Temat var diskriminering på arbets-
marknaden och hur man kunde rekrytera på basis av enbart relevant kompetens och inte 
påverkas av föreställningar om andra. City och Nävertorp presenterade sina aktiviteter och 
resultat. En muntlig utvärdering i helgrupp genomfördes av forskargruppen. Forskarna 
genomförde dessutom intervjuer med några av teammedlemmarna som en del av utvärde-
ringen av projektet.  



 

 

20 

 Upplevelser om lärandeseminarierna 4.4
Från och med lärandeseminarium två delades ett frågeformulär ut till deltagare för att be-
svara ett antal frågor om respektive seminariums innehåll och form. Frågorna handlade om 
föreläsningar och grupparbeten/teamarbeten i samband med respektive lärandeseminarium. 
Bland frågorna fanns även öppna frågor om vad som var bra och mindre bra i seminarierna 
och vad som skulle kunna ändras till nästa gång Det fanns också möjlighet till ytterligare 
kommentarer efter varje fråga (se bilaga 4.1 för frågeformuläret om lärandeseminarierna). 

Som framgår av tabell 4.4.1 är en stor majoritet av deltagarna i lärandeseminarierna mycket 
positiva eller positiva till innehållet av föreläsningar på en skala mellan 1 och 5 där 1 står för 
”Mycket negativ” och 5 för ”Mycket positiv”. När svaren på skalorna 4 och 5 slås ihop ser vi 
att ungefär 92 % av sammanlagt 222 deltagarsvar är positiva eller mycket positiva.  

Tabell 4.4.1 Innehållet av föreläsningar vid lärandeseminarierna, antal (%). 

 Föreläsningar: innehållet i sig  

Lärandeseminarium  1  2  3  4  5  Totalt 

Lärandeseminarium 2 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 11 (35,5) 19 (61,3) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 3 0 (0) 2 (6.1) 5 (15,2) 15 (45,5) 11 (33,3) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 6 (23,1) 20 (76,9) 26 (100,0) 

Lärandeseminarium 5 0 (0) 1 (2,9) 3 (8,6) 9 (25,7) 22 (62,9) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 13 (38,2) 20 (58,8) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 15 (48,4) 15 (48,4) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8 0 (0) 0 (0) 4 (4) 9 (28,1) 19 (59,4) 32 (100,0) 

Totalt 0 (0) 3 (1,4) 15 (6,8) 78 (35,1) 126 (56,8) 222 (100,0) 

 
Vidare är det också intressant att uppmärksamma att ingen deltagare på de presenterade sju 
lärandeseminarierna var ”Mycket negativ” till innehållet av föreläsningarna. Liknande ten-
dens kan konstateras även avseende deltagarnas svar om lärande för egen verksamhet av 
föreläsningar (se tabell 1 i bilaga 4.3 för fördelning av svaren efter lärandeseminarium) och 
lärande för personlig utveckling av föreläsningar (se tabell 2 i bilaga 4.3 för fördelning av 
svaren efter lärandeseminarium). Av de kommentarer som lämnades i samband med frågor 
om föreläsningarna kommer det fram att den variation som finns bland svaren kan bero på 
relevansen av föreläsningsinnehåll för respektive verksamhet och enskild deltagare. 
Exempelvis visar kritiska kommentarer i stil med ”Innehållet berörde inte mig” och ”… inte 
nytt” en problematik som tyder på att en föreläsning eller ämnespresentation kan upplevas 
olika av deltagarna. 

Vad gäller innehållet av grupparbete/teamarbete vid lärandeseminarierna kan ett liknande 
mönster som föreläsningarna konstateras. Av tabell 4.4.2 framgår det att en stor majoritet av 
deltagarna var nöjda med grupparbeten/teamarbeten vid lärandeseminarierna. Ungefär 89 % 
av 216 deltagarsvar är positiva eller mycket positiva till innehållet av grupparbeten/ team-
arbeten vid lärandeseminarierna.  
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Tabell 4.4.2 Innehållet av grupparbeten/teamarbeten vid lärandeseminarierna, antal (%). 

 
 
Lärandeseminarium 

Grupparbete/teamarbete: Innehållet i sig 

Totalt  1  2  3  4  5 

  Lärandeseminarium 2   2 (6,7) 0 (0) 6 (20,0) 9 (30,0) 13 (43,3) 30 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 7 (21,2) 25 (75,8) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 2 (7,1) 8 (28,6) 18 (64,3) 28 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 1 (3,2) 4 (12,9) 12 (38,7) 14 (45,2) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 11 (32,4) 22 (64,7) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 2 (6,5) 12 (38,7) 17 (54,8) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 5 (17,2) 12 (41,4) 12 (41,4) 29 (100,0) 

Totalt   2 (9) 2 (9) 20 (9,3) 71 (32,9) 121 (56,0) 216 (100,0) 
 

Även när det gäller lärande för egen verksamhet av grupparbeten/teamarbeten vid lärande 
seminarium (se tabell 3 i bilaga 4.3 för fördelning av svaren efter lärandeseminarium) och 
lärande för personlig utveckling av grupparbeten/teamarbeten vid lärandeseminarierna (se 
tabell 4 i bilaga 4.3 för fördelning av svaren efter lärandeseminarium) är svaren övervägande 
positiva.  

Deltagarna vid lärandeseminarierna svarade på flera frågor om varje lärandeseminarium som 
helhet. I en fråga om huruvida innehållet på lärandeseminarierna var nytt för respektive 
deltagare (se tabell 5 i bilaga 4.3 för fördelning av svaren efter lärandeseminarium) hamnar 
de flesta av svaren i mitten av en skala mellan 1 och 10 där 10 är ”Mycket nytt” och 1 är ”Inte 
alls”. Variationen mellan lärandeseminarierna och även tanken bakom de enstaka svaren 
som ”Inte alls” kanske kan bero på att ämnena vid vissa seminarier inte är nya för alla del-
tagare, vilket uttrycks exempelvis genom ”Delvis nytt” och ”En del är nytt, men det mesta är 
känt”. På frågan om användning under den närmaste framtiden av saker som togs upp på 
lärandeseminariet svarade ungefär var fjärde deltagare (24,3 % av sammanlagt 222 del-
tagarsvar vid sju seminarietillfällen) att de i stor utsträckning skulle använda dessa kun-
skaper (se tabell 6 i bilaga 4.3 för fördelning av svaren efter lärandeseminarium). Vad gäller 
användning av dessa kunskaper i avlägsen tid fortsätter samma mönster som ovan (se tabell 
7 i bilaga 4.3 för fördelning av svaren efter lärandeseminarium). Avseende spridning av kun-
skaper från lärandeseminarierna till arbetskamrater svarade ungefär en tredjedel (32,6 % av 
218) att de i stor utsträckning skulle göra detta (se tabell 8 i bilaga 4.3 för fördelning av 
svaren efter lärandeseminarium). Kommentarerna såsom ”Räknar med att jobba med detta 
under lång tid”, ”Svårt att svara på nu” och ”Troligen” visar en viss osäkerhet men en ändå 
viss vilja. 

Deltagarnas sammanfattande omdömen av lärandeseminarierna, som framgår av tabell 
4.4.3, visar också att en stor majoritet upplevde seminarierna positiva eller mycket positiva. 
Ingen svarade ”Mycket negativt” och ungefär 92 % av 222 deltagarsvar visar positiva eller 
mycket positiva omdömen avseende lärandeseminarierna som helhet. 
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Tabell 4.4.3 Sammanfattande omdömen om lärandeseminarierna, antal (%). 

 
 

Lärandeseminarium 

Sammanfattande omdöme om lärandeseminarium 

Totalt  1  2  3  4  5 

  Lärandeseminarium 2   0 (0) 0 (0) 4 (12,5) 15 (46,9) 13 (40,6) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 2 (6,3) 13 (40,6) 17 (53,1) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 10 (38,5) 16 (61.5) 26 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 2 (5,7) 4 (11,4) 17 (48,6) 12 (34,3) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 16 (47,1) 17 (50,0) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 2 (6,5) 11 (35,5) 18 (58,1) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 3 (9,4) 17 (53,1) 12 (37,5) 32 (100,0) 

Totalt   0 (0) 2 (0.9) 16 (7,2) 99 (44,6) 105 (47,3) 222 (100,0) 
 

När det gäller svaren på de öppna frågorna om lärandeseminarierna angav deltagarna kon-
kreta exempel på vad som varit bra, vad som inte varit bra och vad som SKL skulle tänka på 
till nästa gång. För sammanställningen av dessa svar används en framställning som kallas 
”Word Cloud”. Grundtanken med denna grafiska framställning är följande: Ju fler svar på en 
aspekt eller dimension, desto större bokstäver av namnet på denna aspekt eller dimension. 
Exempelvis innebär ”Föreläsning” i figur 4.4.1 att en stor majoritet av deltagare i lärande-
seminarierna angav att föreläsningarna varit bra och därför ser vi bokstäverna i ”Före-
läsning” störst i den grafiska sammanställningen. Som framgår av figur 4.4.1, upplevde en 
stor majoritet av deltagarna att en del av föreläsningarna varit bra. 
 

 

Figur 4.4.1 Deltagarnas upplevelser av vad som varit bra med lärandeseminarierna. 

Därefter uppskattades teamarbeten, erfarenhetsutbyten, tvärgrupper, diskussioner, mötes-
lokaler, mat, boende etcetera. Vad som inte varit bra med lärandeseminarierna framgår av 



 

 

23 

figur 4.4.2. Problemen med tid, mat, vissa föreläsningar, vissa möteslokaler, uteblivna före-
läsningar och studiebesök, blädderblocksredovisning, seminarieupplägg (avseende balansen 
mellan föreläsningar och tid för teamarbeten) etcetera sticker ut. 

 

 

Figur 4.4.2 Deltagarnas upplevelser av vad som inte varit bra med lärandeseminarierna. 

Dessa upplevda problem och även de saker som upplevts bra återkommer när deltagarna 
svarade på fråga om vad SKL skulle tänka på till nästa gång. En betydande andel av del-
tagarna svarade också att inget var dåligt, vilket visas med ”Inget” i figur 4.4.2. 

 Teamarbeten i verksamheter 4.5
4.5.1 Upplevelser om teamarbeten 

I likhet med frågeformuläret om lärandeseminarierna delades ett frågeformulär ut till del-
tagare i början av respektive seminarium för att besvara ett antal frågor om teamarbeten i 
verksamheterna mellan två lärandeseminarier. Tiden mellan två lärandeseminarier kallades 
arbetsperiod 1, arbetsperiod 2 etcetera (se figur 4.1.1 i början av detta kapitel för upplägget av 
arbetsperioder i förhållande till lärandeseminarier). Frågorna handlade om på vilket sätt 
teamarbeten var viktiga för personalen, om resultat/diskussioner från teamarbeten skulle 
användas i den närmaste framtiden och avlägsen tid, om man pratade om teamarbeten med 
sina kollegor, samt öppna frågor om vad som var bra och mindre bra i seminarier, och skulle 
kunna ändras till nästa gång. Vid de slutna frågorna fanns det möjlighet till ytterligare kom-
mentarer efter varje fråga (se Bilaga 4.2 för frågeformuläret om teamarbete). 

Av tabell 4.5.1 framgår det att det i sammanlagt 60 % av 240 deltagarsvar angavs att det som 
arbetades i team i stor utsträckning var viktigt för teammedlemmar. I en skala från 1 till 10 
där 10 är ”I stor utsträckning” och 1 är ”Inte alls” svarade ingen deltagare på skalorna 1–3, 
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samt enstaka svar på svarsalternativ 4–6 vilket innebär att en stor majoritet av deltagarna 
var nöjda med teamarbeten i verksamheterna. Liknande tendens finns även när det gäller 
frågor om personalen skulle använda resultat eller diskussioner från teamarbetet i den 
närmaste framtiden (se tabell 1 i bilaga 4.4 för fördelning av svaren efter arbetsperiod) och i 
en avlägsen framtid (se tabell 2 i bilaga 4.4 för fördelning av svaren efter arbetsperiod). 

Tabell 4.5.1 Betydelsen av teamarbetet för personal, antal (%). (Ingen har svarat alternativ 1-3) 

Det vi arbetar med i teamet är viktigt för mig   
 

Arbetsperiod  4  5  6  7  8  9  10  Totalt 

Arbetsperiod 1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (7,7) 3 (7,7) 11 (28,2) 22 (56,4) 39 (100,0) 

Arbetsperiod 2 0 (0) 0 (0) 1 (2,7) 1 (2,7) 6 (16,2) 6 (16,2) 23 (62,2) 37 (100,0) 

Arbetsperiod 3 0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 1 (3,1) 3 (9,4) 6 (18,8) 21 (65,6) 32 (100,0) 

Arbetsperiod 4 0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 2 (6,1) 5 (15,2) 5 (15,2) 20 (60,6) 33 (100,0) 

Arbetsperiod 5 1 (2,9) 1 (2,9) 0 (0) 1 (2,9) 5 (14,3) 8 (22,9) 19 (54,3) 35 (100,0) 

Arbetsperiod 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 3 (9,7) 7 (22,6) 20 (64,5) 31 (100,0) 

Arbetsperiod 7 0 (0) 2 (6,1) 0 (0) 3 (9,1) 5 (15,2) 4 (12,1) 19 (57,6) 33 (100,0) 

Totalt 1 (0,4) 3 (1,3) 3 (1,3) 12 (5,0) 30 (12,5) 47 (19,6) 144 (60,0) 240 (100,0) 

 

Det finns enstaka svar på ”Inte alls” och närliggande svarsalternativ vilket kanske kan tolkas 
som att användning av resultat eller diskussioner från teamarbetet i den närmaste framtiden 
och i en avlägsen framtid handlar om samspel med andra arbetskamrater och berörda ak-
törer och att det därför råder viss ”osäkerhet” när det gäller användningen. Svarsmönstret 
avseende ”Inte alls” och närliggande svarsalternativ återkommer när det gäller frågan om 
huruvida teammedlemmar brukat diskutera med sina arbetskamrater om saker som togs upp 
under teamarbetet (se tabell 3 i bilaga 4.4 för fördelning av svaren efter arbetsperiod). 

I deltagarnas svar på en öppen fråga om vad som fungerat bra i teamarbeten i verksam-
heterna, vilket framgår av figur 4.5.1, sticker diskussioner, öppenhet, teammedlemmarnas 
aktiva bidrag i arbetet, engagemang, samarbete, tid för träffar, nya idéer, teamarbetet i sig, 
erhålla framgångar, erfarenhetsutbyte, strukturen i arbetet, arbetsdelning, samverkan, resul-
tat, kommunikation och samsyn i förhållande till teamarbetet i verksamheterna ut. 
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Figur 4.5.1 Deltagarnas upplevelser av vad som fungerat bra i teamarbeten i verksamheterna. 

För det som inte fungerat så bra i teamarbetena i respektive verksamheter, vilket visas i figur 
4.5.2, är tidsbristen en central aspekt. Tidsbrist kan ha olika anledningar såsom brist på per-
sonal, ledigheter, resursbrist, arbetsbördan hos olika yrkeskategorier, men är slående bland 
svaren. Denna aspekt har kommit fram även under projektets gång i olika sammanhang när 
diskussioner förts om problemen som haft betydelse för teamarbeten. En annan aspekt som 
kommer fram är konsekvenser av förändringarna i personalgruppen. I flera verksamheter har 
ett sådant problem framkommit när någon ur personalen slutar eller när det kommer in en 
ny person i gruppen. Även den ordinarie verksamheten påverkas förstås av personalbrist eller 
förändringar i personalgruppen, men teamverksamheten och andra förändringsarbeten drab-
bas extra hårt eftersom de inte prioriteras i en sådan situation.  

 

Figur 4.5.2 Deltagarnas upplevelser av vad som inte fungerat så bra i teamarbeten i verksamheterna. 

Svaren på en öppen fråga om vad deltagarna behöver förbättra, utveckla eller tänka på till 
nästa arbetsperiod visar att saker som fungerat bra skulle behållas, men att tidsbrist och 
andra problem som påverkat deltagarnas teamarbete ansetts vara aspekter som skulle åt-
gärdas. 

 



 

 

26 

4.5.2. Att leda och handleda för mer jämlik vård 

Intervjuer med verksamhetschefer eller motsvarande och med handledare visar att team-
arbeten i verksamheter har gjort en del framgångar samtidigt som det har existerat en del 
problem och hinder under processen. 

Ett av temana som kom fram ur intervjuerna är möjligheten för övrig personal än de som del-
tagit i teamarbeten att göras delaktiga i projektet. I flera intervjuer nämndes problem med tid 
och varierande intresse och engagemang vilket påverkat personalgruppens involvering i 
frågor som teamen arbetet med. En av intervjupersonerna uttryckte detta som följande: 

Vi har velat på något sätt bespara den andra personalgruppen ifrån att delta i de här olika test-
erna. Det har varit en och annan som har varit med på de här mötesplatserna, nån som inte 
har varit med i teamet. Och det har varit väldigt positivt, de har fått en större förståelse för vad 
det är som händer där ute på de här mötesplatserna, och det är inte så märkligt och konstigt 
utan det är våra patienter man faktiskt träffar där. Men i övrigt har det varit mer information 
men inte deltagande. 

Utöver svårigheter med att involvera personalgruppen nämnde flera intervjupersoner även 
andra problem och motgångar på vägen. I en fråga om vilka motgångarna varit på vägen 
svarade en intervjuperson följande:  

Ja, det är det jag säger, den trögheten och resursbrist och fokus på andra saker, bara överleva 
dagen. Alltså, vi har väldigt mycket personalbrist och den handlar om… som chef att hålla 
båten överhuvudtaget ovanför vattenytan, då är det väldigt svårt att köra utvecklingsprojekt. 
Jag har ju upplevt det så att jag inte har räckt till riktigt, jag har drunknat i vardagen tyvärr. 

I intervjuerna kom det också fram att det, när aktiviteterna för mer en jämlik vård i 
respektive verksamhet startats, uppstått problem med mätning. Problemen med mätning 
påpekades av flera intervjupersoner, och en av dem uttryckte det så här: ”Vi är ganska över-
ens om det. Vi kommer att fortsätta att mäta allt vi kan mäta.” När de som var med i en 
gruppintervju fick frågan ”Mäta vad?” kom följande förklaringar: 

Allt vi kan mäta.  
Vi har förstått att vi måste göra det för att kunna se förbättringar över tiden. 
Det får ingå i vår vardag hur vi nu ska få till det. Vi vill verkligen att det ska leva kvar, att det 
ska vara en del av vår dag och att det finns där. 

Jag tror att lågan har tänts mer och mer på slutet när nu så att vi har insett vikten av hur 
viktigt det här är och att vi på så sätt letar efter möjligheter om hur vi kan fortsätta driva detta 
i någon form av projektform vidare på hemmaplan för att vidareutveckla verksamheten hela 
tiden. 

De tre handledare som rekryterades i början av projektet nämnde olika dimensioner av 
handledning, problemen som kommit fram, verksamheternas olika behov och förut-
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sättningar, samt handledarnas sätt att ge stöd till verksamheterna. En av handledarna sam-
manfattade handledningens praktik så här: 

Det viktigaste har nog varit att hjälpa dom att bryta ner, alltså till vad som är rimligt att göra 
och i vilken takt kan vi göra det, ska vi göra allting på en gång eller ska vi göra en sak i taget … 
Jag tror att ett stöd i ett grundläggande förbättringsarbete där det handlar om att göra små 
tester … och hela tiden ha frågat hur vet ni att det blir en förändring, eller blev en förbättring 
förändringen. Man försökte stötta dem i att hitta enkla mätningar och det har ju skett både 
genom att vi har träffats här och så har vi haft en del telefonkontakt. Och sen har det varit att 
jag har träffat dom också i sina verksamheter. 

I flera intervjuer kom det fram att det har blivit bättre under projektets gång. Intervju-
personernas upplevelser visar att projektet blivit som en resa för lärande. En av intervju-
personerna uttryckte denna resa som följande: 

Om man tänker på teamarbetet så har det för mig gått helt över förväntan, jag är förvånad över 
vilken utveckling vi i gruppen har gjort och att vi helt plötsligt på något vis, vi förstår varand-
ras språk och i vissa delar talar vi precis samma språk nu. Det har utvecklat mottagningen, det 
har stärkt mottagningen för vi har haft så mycket tid att prata om verksamheten. Helt ovärder-
ligt. 

I en av intervjuerna nämnde en person hur projektet presenterades för dem och hur de lycka-
des att få med arbetskamraterna även om de i teamet inte förväntat sig detta i början. En 
annan intervjuperson sade om denna utveckling: ”Ja, otroligt. Och vi har ju blivit 
sammansvetsade i stället för splittrade i teamarbetet.” En annan av de intervjuade formu-
lerade utvecklingen under projektets gång som följande: 

Ja precis, och att de har fångat vissa grejor som de har ändrat under projekttiden. Det kan vara 
något ute i verksamheten som de har tänkt att göra och nu har dom fått tillfälle att testa det 
och då går det ju in i ordinarie verksamhet. Så jag tror inte… det som de har gjort, det är sånt 
som de kanske har tänkt göra, men de har inte prioriterat det innan. Där har ju projektet 
hjälpt till att prioritera att det är de här sakerna vi ska jobba med ett tag framöver nu. Men jag 
tycker att jag hos /.../ hör en respekt för att det här, nu har vi precis kommit igång, nu får vi 
fortsätta jobba. 

Att det inte var lätt i början av projektet nämndes av flera intervjupersoner. Exempelvis var 
tid ett av problemen och det har blivit lättare att ”skapa tid i slutet”, enligt en av intervju-
personerna. Intervjupersonen sade vidare:  

Och det här tror jag hör ihop med också att man är ganska vilsen när man går in som projekt-
ledare4 i ett projekt. Vad är det vi ska göra? Man har lite svårt med tålamodet, vi måste komma 
igång med verkstad på en gång. Just det här att titta på vad är det vi ska göra, vad är det vi ska 
mäta, vad ska vi fokusera på – det är svårt att orka liksom att vara kvar i det här för att sen 

                                                        

4 Med projektledaren menas här projektledaren i egen verksamhet. 



 

 

28 

komma igång och göra verkstad. Man är så van i vården att jobba verkstad hela tiden. Jag ska 
göra mer på något vis. Och nu när man känner att nu börjar vi hitta formen, nu ska vi göra en 
del saker och ting, då är det lättare att skapa tider att mötas… 

En av handledarna gav i början av projektet uttryck för sin frustration med orden ”det händer 
ju ingenting, vad ska vi då mötas för, vi har ju ingenting att prata om”. Besvikelserna som 
följt beskrivs så här: 

Men ju mer man får kropp på projektet desto lättare är det att avsätta tid. Man ser större 
mening i det. Och det är väl i projektgruppen och lite grann samma sak blir det i arbets-
gruppen. Det här att man måste ändå, man önskade att lösningarna skulle komma serverade 
på ett silverfat. Och besvikelserna då när de inte kom, de här lösningarna. ... Det kan nästan bli 
lite provocerande. 

Vidare nämnde handledaren att det också är ”ett arbete i den här processen för den här 
arbetsgruppen framför allt, att våga titta i backspegeln – det har hänt, det händer saker, det 
har blivit lättare”, vilket innebär ett perspektiv som sätter frustrationen och besvikelserna i 
ett processtänkande. 
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5 ARBETSSÄTT FÖR EN MER JÄMLIK VÅRD 

 Inledning 5.1

Som en del av teamarbetet inom ramen för Lärandeprojektet utvecklade och testade de del-
tagande verksamheterna olika aktiviteter relaterade till de egna verksamheternas specifika 
behov. De här verksamhetsrelaterade aktiviteterna var i linje med Lärandeprojektets över-
gripande mål som finns med i tidigare avsnitt och de specifika mål som bestämdes hos 
respektive verksamhet. 

 Verksamhetsrelaterade aktiviteter  5.2
Sammanställningar av de utvecklade och testade aktiviteter som presenteras i tabeller i detta 
avsnitt baseras på dels kartläggningen av aktiviteterna av forskargruppen, dels verksam-
heternas egna slutrapporter som i slutet av projektet sammanställdes och publicerades av 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Till sammanställningen valdes enbart de 
aktiviteter som utvecklades och testades i respektive verksamhet, och inte de aktiviteter som 
är under planering. Namnen på aktiviteterna är verksamheternas egna benämningar eller 
givna av forskarna när något namn inte getts av verksamheterna. När det saknades explicita 
formuleringar av syftet för respektive aktivitet, målgrupper och kopplingen mellan uppställda 
mål och aktiviteter formulerades dessa av forskargruppen utifrån beskrivningar i verksam-
heternas slutrapporter. 

Tematiseringen under ”Tematiskt område” i tabellerna är gjord av forskargruppen. Syftet 
med detta är att få en vidare kategorisering av aktiviteterna för att identifiera mer över-
gripande arbetssätt vilka i sin tur kan användas hos berörda landsting och regioner, samt 
övriga landsting och regioner som inte varit med i detta lärandeprojekt. Vid tematisering 
valdes ett huvudtema i förhållande till varje aktivitet, men aktiviteterna kan även beröra 
andra teman än de som anses vara huvudteman. 

Aktiviteterna visar på en stor variation avseende form och innehåll. Målgrupperna är inte en-
bart patienter, utan även personal och egen verksamhet. Aktiviteternas tematiska områdes-
tillhörighet visar också en betydande variation avseende deras kopplingar till mer jämlik 
vård. För detaljerad information om respektive aktivitet, som presenteras i detta avsnitt i 
tabeller, hänvisas till sammanställning av verksamheternas slutrapporter (Sveriges 
kommuner och landsting, 2014). 

 
5.2.1. Barnmorskemottagningen/Barnavårdscentralen Sommargatan i Karlstad 

Barnmorskemottagningen/Barnavårdscentralen Sommargatan i Karlstad utvecklade och 
testade åtta aktiviteter som framgår av tabell 5.2.1. Aktiviteterna startades med två specifika 
mål: (1) Att öka tillgängligheten till mottagningarna för de som inte har bokat tid och (2) Att 
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nå ut till de grupper som inte nås i dag. För att uppnå det första målet utvecklade och testade 
BMM/BVC Sommargatan aktiviteter som Mätning av spontanbesök, Öppen mottagning, och 
Uppringning, och för det andra målet utvecklades och testades Informera på SFI, Informera 
på Tehuset, Utveckling av informationskanaler, Nätverks- och informationsträffar och 
Studiebesök till Familjecentralen Bergsjön Göteborg. 

Tabell 5.2.1 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos BMM/BVC Sommargatan i Karlstad (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
område 

Mätning av 
spontanbesök 

Att ta reda på om personalens 
uppfattning stämde med 
verkligheten. 

Patienter, 
personal 

Ja Kunskaps-
utveckling 

Öppen mottagning Att de som har svårt att nå vården 
med de etablerade kontaktvägarna 
skulle få ett sätt att nå till vården. 

Potentiella 
patienter, 
personer med 
utländsk bakgrund 

Ja Tillgänglighet 

Uppringning Att alla som söker mottagning ska få 
en kontakt med önskad profession 
utan att bli hänvisad till telefontid. 

Patienter Ja Tillgänglighet 

Informera på SFI Att presentera verksamheten för 
olika grupper. 
 

SFI-studenter, 
nyanlända 
invandrare 

Ja Hälsofrämjande 

Informera på 
Tehuset 

Att informera varandra om 
respektive verksamhet. 

Invandrade 
kvinnor och barn, 
personal 

Ja Hälsofrämjande 

Utveckling av 
informations-
kanaler 

Att förbättra väntrumsinformationen. Besökande 
patienter 

Ja Tillgänglighet 

Nätverks- och 
informationsträffar 

Att öppna upp för samverkan och att 
få stöd i verksamhetens deltagande 
i projektet samt sprida projektet 
inom Landstinget i Värmland. 

Chefer och 
utvecklare i andra 
närliggande 
verksamheter 

Ja Samverkan 

Studiebesök till 
Familjecentralen 
Bergsjön Göteborg 

Att ta del av erfarenheter för att få 
inspiration till den egna 
verksamheten. 

Personal  Kunskaps-
utveckling 

 

En av aktiviteterna, Öppen mottagning, gav ingen betydande effekt och avslutades efter sex 
månader, men verksamheten fortsatte att nå potentiella patienter genom andra aktiviteter. 
Av verksamhetens slutrapport (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) framgår att 
BMM/BVC Sommargatan har testat och tagit fram nya aktiviteter tack vare projektet. Exem-
pelvis kan personalen bemöta spontana besökare på ett positivt sätt och de vet mer om hur 
sådana frågor ska hanteras vidare i verksamheten. 

 
5.2.2. Vårdcentralen City i Eskilstuna 

Vårdcentralen City i Eskilstuna utvecklade och testade sammanlagt åtta aktiviteter som fram-
går av tabell 5.2.2. Aktiviteterna startades med två specifika mål: (1) Att skapa en guide för 
vårdmötet utifrån diskrimineringsgrunderna och (2) Att skapa olika kontaktvägar till vård-
centralen. För att uppnå det första målet utvecklade och testade VC City aktiviteter som 
Dialog med patientföreningar, Utbildning av personalen, Telefonintervju med patienter, och 
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Happy or Not – nöjdhetsmätare, och i arbetet mot det andra målet utvecklades och testades 
Rådgivning och information om hälsa och sjukdom på mötesplats i kommunen, Deltagande i 
närområdets aktivitetsdag, Arabisktalande sjuksköterska, och Rådgivningssköterska för 
sökande som inte bokat tid. 

Tabell 5.2.2 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos VC City i Eskilstuna (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
Område 

Dialog med 
patientföreningar 

Att öka kommunikations-
kompetensen i vården för att 
nå en bättre vård/ökad 
patientnöjdhet. 

Patientföreningar, 
stödföreningar 

Ja Brukarinflytande 
 

Utbildning av 
personalen 

Att personalgruppen får 
utbildning i kulturkompetens, 
tolkanvändning, 
funktionshinder, ålder och 
diskriminering relaterat till vård 
och bemötande. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

Telefonintervju med 
patienter 

Att mäta patientnöjdheten. Patienter Ja Patientnöjdhet 

Happy or Not – 
nöjdhetsmätare 

Att mäta patientnöjdhet. 
 

Patienter 
 

Ja 
 

Patientnöjdhet 

Rådgivning och 
information om hälsa 
och sjukdom på 
mötesplats i 
kommunen 

Att ge råd och svara på frågor 
om levnadsvanor och hälsa. 
 

Besökare från 
Nyfors och Årby, 
deltagare i 
”hälsovecka” 
 

Ja 
 

Hälsofrämjande 

Deltagande i 
närområdets 
aktivitetsdag 
 

Att uppmärksamma 
befolkningen på att 
primärvården finns i 
närområdet och ge information 
om vart man kan vända sig för 
att få vård. 

Besökare på 
närområdets 
aktivitetsdag 

Ja 
 

Hälsofrämjande 

Arabisktalande 
sjuksköterska 

Att öka tillgängligheten för 
underrepresenterade 
arabisktalande grupper. 
 

Patienter 
 

Ja 
 

Tillgänglighet 
 

Rådgivningssköterska 
för sökande som inte 
bokat tid 

Att ge rådgivning och bedöma 
vårdbehov hos sökande som 
kom till receptionen utan att ha 
bokat tid. 
 

Patienter Ja Tillgänglighet 

 

Trots flera utmaningar avseende mer jämlik vård upplevde teamet på VC City ”att få röra sig 
utanför vårdcentralens väggar på kommunens mötesplatser har varit givande ur flera aspek-
ter” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, s. 24). 	  

 
5.2.3. Vårdcentralen Dalbo i Växjö 

Vårdcentralen Dalbo i Växjö utvecklade och testade sammanlagt sex aktiviteter som framgår 
av tabell 5.2.3. Aktiviteterna startades med fyra specifika mål: (1) Öka tillgängligheten för 
underrepresenterade grupper, (2) Förbättrad hälsovård för nyanlända genom uppföljnings-
samtal, (3) Ökad kulturkompetens i personalgruppen och (4) Frigöra läkartider genom 
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förändrade rutiner kring receptförskrivning. För att uppnå det första målet utvecklade och 
testade VC Dalbo aktiviteter som Mätning av antalet spontanbesök och Bedömnings-
mottagning. För nå det andra målet Förbättrad hälsovård för nyanlända infördes uppfölj-
ningssamtal, för att nå det tredje målet införde man Utbildning av personalen och Bättre 
rutiner kring tolkanvändning, och för att nå det fjärde målet infördes Genomgång av 
receptunderlag. 

Tabell 5.2.3 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos VC Dalbo i Växjö (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
Område 

Mätning av antalet 
spontanbesök 

Att få en uppskattning av hur 
många spontanbesöken var och 
hur de blev omhändertagna. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

Bedömnings-
mottagning 

Att minska problemen med 
språksvårigheter och öka 
tillgängligheten. 

Patienter Ja Tillgänglighet 

Förbättrad hälsovård 
för nyanlända – 
uppföljningssamtal 

Att förbättra hälsovård för 
nyanlända genom 
uppföljningssamtal 

Patienter Ja Tillgänglighet 

Utbildning av 
personalen 

Att öka kulturkompetensen i 
personalgruppen. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

Bättre rutiner kring 
tolkanvändning 

Att förbättra rutinerna för 
tolkanvändningen. 

Personal Ja Förbättring av 
rutiner 

Genomgång av 
receptunderlag 

Att frigöra läkartider genom 
förändrade rutiner kring 
receptförskrivning. 

Personal Ja Förbättring av 
rutiner 

 

Av reflektionerna i verksamhetens slutrapport framkommer att projektet var givande och 
lärorikt även om det funnits problem såsom mätning, tid och mobilisering av fler personal. 

 
5.2.4. Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg 

Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg utvecklade och testade sammanlagt sex aktiviteter 
som framgår av tabell 5.2.4. Aktiviteterna startades med fyra specifika mål: (1) Öka till-
gängligheten för de grupper som inte nås av hälso- och sjukvården i dag, och är särskilt 
utsatta för ohälsa, (2) Förbättra kommunikationskompetensen, (3) Förbättra tillgängligheten 
till hälsofrämjande insatser och (4) Förbättra patientnöjdheten. För att uppnå det första 
målet utvecklade och testade VC Drottninghög aktiviteter som Analysera av- och omlist-
ningar och Starta snabbmottagning för att öppna upp för enkla besök. För att uppnå det 
andra målet utvecklade och testade man Samtalsmodell med ”kvittenskort” och muntlig 
”kvittens”, och för det tredje målet utvecklade och testade man Kartlägga vilken uppfattning 
vårdcentralens patienter har om hälsa och sjukvård, samt Öka kunskapen om var ny-
invandrade barnfamiljer skaffar information om hälsa. Det fjärde målet om förbättrad 
patientnöjdhet skulle uppnås genom de aktiviteter som var planerade i förhållande till de 
första tre målen. 

 



 

 

33 

Tabell 5.2.4 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos VC Drottninghög i Helsingborg (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
Område 

Analysera av- och 
omlistningar 

Att identifiera eventuella 
problem bakom av- och 
omlistningar. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

Starta snabb-
mottagning 
för att öppna upp 
för enkla besök  

Att förbättra tillgängligheten. Patienter Ja Tillgänglighet 

Samtalsmodell med 
”kvittenskort” och  
muntlig ”kvittens” 

Att minska missförstånd. Patienter, 
personal 

Ja Patientnöjdhet 

Kartlägga vilken 
uppfattning 
vårdcentralens  
patienter har om 
hälsa och sjukvård 

Att förbättra tillgängligheten till 
hälsofrämjande insatser. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

Öka kunskapen om 
var nyinvandrade 
barnfamiljer skaffar 
information om hälsa 

Att öka informationsgivarnas 
förståelse för nyinvandrade 
barnfamiljer. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

Projektet ”Fokus 
Hälsa” 

Att förbättra invånarnas hälsa. Invånare Ja Hälsofrämjande 

 

I slutrapporten (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) från VC Drottninghög påpekas att 
det är svårt att visa att verksamheten har uppnått sina mål och att hälsans fördelning tar lång 
tid att påverka. Teamet skriver vidare i slutrapporten att patienterna ”har tillgång till fler 
sjuksköterske- och läkartider, att patienterna är mera nöjda med vår verksamhet (jämför lo-
kal enkät med Nationella patientenkäten) och att listningen sakta ökar till vårdcentralen, 
vilket skulle kunna vara ett tecken på ett aktivt val till en mera hälsoinriktad verksamhet” 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, s. 40).	  

  
5.2.5. Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm 

Vårdcentralen Nävertorp i Katrineholm utvecklade och testade sammanlagt sex aktiviteter 
som framgår av tabell 5.2.5. Aktiviteterna startades med tre specifika mål: (1) Skapa trygga 
kontaktvägar till Vårdcentralen, (2) Skapa en arbetsmodell med fokus på dialog och för-
ståelse gällande hälso- och sjukvård samt egenvård och (3) Förbättra kulturkompetensen i 
personalgruppen för att trygga ett gott bemötande. Inom ramen för aktiviteten Utveckla be-
dömningsmottagningen med somalisktalande läkare arbetade vårdcentralen mot samtliga tre 
mål. 
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Tabell 5.2.5 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos VC Nävertorp i Katrineholm (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
Område 

Utveckla 
bedömnings-
mottagningen med 
somalisktalande 
läkare 

Att förbättra förståelsen mellan 
vårdpersonal och patienter. 

Patienter Ja Tillgänglighet 

Kallelse till 
hälsosamtal på 
olika språk 

Att erbjuda hjälp och information 
om svensk hälso- och sjukvård. 

Asylsökande och 
nyanlända 

Ja Hälsofrämjande 

Modell för hälso- 
främjande insatser 

Att informera patienter på ett 
bättre sätt. 

Patienter Ja Hälsofrämjande 

Föräldrautbildning för 
somaliska mammor 
med tolk  

Att öka medvetenheten kring 
förebyggande barnhälsovård. 

Somaliska mammor Ja Hälsofrämjande 

Informationsträffar på 
SFI 

Att öka kunskapen och 
förståelsen för sjukvården och 
egenvård. 
 

SFI-studenter Ja Hälsofrämjande 

Personalutbildning i 
kulturkompetens 

Att öka den kulturella 
kompetensen och förståelsen 
hos personalgruppen. 

Personal Ja Kunskapsutveckling 

 

För att uppnå det första målet utvecklade och testade VC Nävertorp aktiviteten Kallelse till 
hälsosamtal på olika språk, för det andra målet utvecklades och testades Modell för hälso-
främjande insatser, Föräldrautbildning för somaliska mammor med tolk och Informations-
träffar på SFI, och för det tredje målet utvecklades och testades Personalutbildning i kultur-
kompetens. 

Anställningen av en somalisktalande läkare verkar, enligt verksamhetens slutrapport, ha bi-
dragit till flera aktiviteter som varit viktiga för kontakter mellan personal med patienter. 
Denna åtgärd har haft en hälsofrämjande inriktning, liksom flera andra aktiviteter i verk-
samheten. 

 
5.2.6 Vårdcentralen Orsa i Orsa 

Vårdcentralen Orsa i Orsa utvecklade och testade sammanlagt nio aktiviteter som framgår av 
tabell 5.2.6. För aktiviteterna konkretiserades lärandeprojektets fyra målområden till fyra 
resultatmål från vilka sju processmål formulerades: (1) Ha kunskaper om varandras arbets-
områden inom både landsting och kommun, (2) Samverka utifrån ett helhetstänk där hela 
individens situation vägs in, (3) Bemöta individen med respekt för dess integritet och 
självbestämmande samt bjuda in individen i hela insatsprocessen, (4) Ha en hög kompetens 
när de möter barnet/ungdomen/familjen, (5) Arbeta utifrån evidensbaserad praktik, (6) Ge 
rätt insats, i rätt tid och på rätt vårdnivå och (7) Följa upp individens livssituation för att 
utvärdera insatserna. 
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Tabell 5.2.6 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos VC Orsa i Orsa (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
Område 

Samverkansdag Att ha kunskaper om varandras 
arbetsområden inom både 
landsting och kommun. 

Verksamheter inom 
landsting och 
kommun 

Ja Samverkan 

Ungdomar i 
brukarråd 

Att ge möjlighet till ungdomar att 
göra sig hörda. 

Ungdomar Ja Brukarinflytande 

SIP (Samordnad 
individuell plan)-dag 

Att samverka utifrån ett 
helhetstänk kring individer. 

Patienter  Ja Samverkan 

Bokning av tid till 
läkare, psykolog och 
samtalsterapeut 

Att ge rätt insats i rätt tid och på 
rätt vårdnivå. 

Barn och unga 
patienter 

Ja Tillgänglighet 

Överenskommelse 
om specialpedagog 
på vårdcentralen  

Att upptäcka barn i behov av 
särskilt stöd. 

Barn Ja Samverkan 

Förlängd läkartid Att ge läkaren mer tid till att göra 
en bättre och mer samlad 
bedömning. 

Unga patienter Ja Tillgänglighet 

Informationsmöten Att öka kunskap om det arbete 
som bedrivs inom individ- och 
familjeomsorg. 

Verksamheter inom 
landsting och 
kommun 

Ja Samverkan 

Samverkansmöten Att öka kunskaper om varandras 
arbetsområden inom landsting 
och kommun. 

Personal  Ja Samverkan 

Mätningar Att följa upp hur barn och unga 
söker stöd med hjälp av statistik. 

Personal Ja Kunskaps- 
utveckling 

 

De ovan nämnda aktiviteternas kopplingar till processmålen ser ut som följande: Sam-
verkansdag (mål 1), Ungdomar i brukarråd (mål 3), SIP-dag (Samordnad individuell plan) 
(mål 1,2, 6,7), Bokning av tid till läkare, psykolog och samtalsterapeut (mål 6), Över-
enskommelse om specialpedagog på vårdcentralen (mål 1,2, 6,7), Förlängd läkartid (mål 6), 
Informationsmöten (mål 1,2, 6), Samverkansmöten (mål 1,2) och Mätningar (mål 1). I för-
hållande till processmål 4 och 5 finns det aktiviteter som varit under planering vid projektets 
avslutning. 

Av verksamhetens slutrapport kommer det fram att chefs- och teammedlemsbyten under 
projektets gång gjorde det ”svårt att få till en kontinuitet och effektivitet i arbetet. Nya idéer 
har kommit och det har varit svårt att hålla kvar den ’röda tråden’” (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2014, s. 59). 

 
5.2.7. Vårdcentralen Åsidan i Nyköping 

Vårdcentralen Åsidan i Nyköping utvecklade och testade sammanlagt fem aktiviteter som 
framgår av tabell 5.2.7. Aktiviteterna startades med tre specifika mål: (1) Öka kunskapen om 
hur hälso- och sjukvården fungerar lokalt, förbättra egenvårdskunskap samt öka kunskapen 
om livsstilens betydelse för den egna hälsan, (2) Öka tillgängligheten och förbättra om-
händertagandet för de som kommer utan att ha bokat besök och (3) Förbättra kunskapen och 
förståelsen i vården om kulturell mångfald och förbättra bemötandet. För att uppnå det 



 

 

36 

första målet utvecklade och testade VC Åsidan aktiviteten Föräldrautbildning med tolk för 
somaliska mammor, Hälsoskola på andra språk och Information på SFI, för det andra målet 
Strukturerad bedömningsmottagning och för det tredje målet Utbilda personalen i kultur-
kompetens. 

Tabell 5.2.7 Aktiviteter för en mer jämlik vård hos VC Åsidan i Nyköping (2012–2013). 

Aktivitet Syfte Målgrupp Testat 
 
Tematiskt 
Område 

Föräldrautbildning 
med tolk för 
somaliska mammor 

Att minska ohälsa för barnen. 
Ökad hälsokunskap för mammor 
och nätverk. 
 

Somaliska mammor Ja Hälsofrämjande 

Hälsoskola på andra 
språk 

Att ge kunskap/information om 
kost och motion. 

Invandrade kvinnor Ja Hälsofrämjande 

Information på SFI Att minska ohälsa genom att 
söka rätt vårdnivå. Att känna 
trygghet i vården på olika 
vårdnivåer. 

SFI-studenter Ja Hälsofrämjande 

Strukturerad 
bedömnings-
mottagning 

Att ge bättre hjälp till somaliska 
patienter. 

Somaliska patienter Ja Tillgänglighet 

Utbilda personalen i 
kulturkompetens 

Att öka den kulturella 
kompetensen och förståelsen 
hos personalgruppen. 

Personal Ja Kunskaps-
utveckling 

 

Av verksamhetens slutrapport framgår det att projektet har gett dem ”så mycket kompetens 
på olika plan och en ökad förståelse för människor från andra kulturer. Alla som deltagit i 
teamet är mycket intresserade och angelägna att få föra ut denna kunskap till kollegor och 
arbetskamrater, både via informella samtal och i mer formaliserade former” (Sveriges Kom-
muner och Landsting, 2014, s.70). 

Sammanfattningsvis kan sägas att genomgången av de verksamhetsrelaterade aktiviteterna 
under projektets gång visar att sammanlagt 48 aktiviteter utvecklades och testades hos de 
deltagande sju verksamheterna. Utöver dessa aktiviteter fanns det sammanlagt nio aktiviteter 
som var i planeringsfasen när projektet avslutades. Dessa kommer troligen att fortsätta hos 
verksamheterna när hänsyn tas till hur dessa planerade aktiviteter beskrivs i de berörda 
verksamheternas slutrapporter. 

 Arbetssätt härledda från verksamheternas aktiviteter 5.3
Redan från början hade Lärandeprojektet ambitionen att de arbetssätt och metoder som 
verksamheterna utvecklade och testade för en mer jämlik vård skulle göras tillgängliga för 
alla landsting och regioner. Verksamheterna använde begreppet ”aktiviteter” i sina slut-
rapporter (se Sveriges Kommuner och Landsting, 2o14 för sammanställningar av dessa 
slutrapporter) och i samma anda användes samma begrepp i redovisningen ovan avseende 
verksamhetsrelaterade aktiviteter. För att utveckla mer övergripande arbetssätt avseende 
arbetet för mer jämlik vård kategoriserades dessa verksamhetsrelaterade aktiviteter om 
utifrån de sju tematiska områden som brukarinflytande, förbättring av rutiner, hälso-
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främjande, kunskapsutveckling, patientnöjdhet, samverkan och tillgänglighet i tabellerna 
ovan. Resultatet blev sammanlagt sju arbetssätt i form av sammanhängande fall-
beskrivningar. Som framgår av namnen på dessa sju arbetssätt är de baserade på namnen på 
tematiska områden, men en del små revideringar har gjorts för harmonisering av namnen på 
arbetssätt och deras innehåll. Redovisningen nedan visar ingen prioritering mellan arbets-
sätten utan enbart en alfabetisk ordning utifrån namn på respektive arbetssätt. 

 

Arbetssätt 1: Att förbättra och kvalitetssäkra rutiner 

Utgångspunkt: Bättre rutiner kring tolkanvändning (VC Dalbo i Växjö) och Genomgång av 
receptunderlag (VC Dalbo i Växjö). 

Syfte: Att förbättra och kvalitetssäkra rutiner, samt effektivare användning av resurser inom 
verksamheten.  

Målgrupp: Personal. 

Mätbarhet: Periodiska enkäter eller samtal med personalgruppen. 

Förtjänster: Bättre användning av tillgängliga resurser och bättre arbetsdelning mellan olika 
yrkesgrupper. 

Begränsningar: Risk för problem mellan olika yrkesgruppers bristande resurser eller ovilja 
för samarbete. 

 

Arbetssätt 2: Att utveckla hälsofrämjande insatser 

Utgångspunkt: Informera på SFI (BMM/BVC Sommargatan i Karlstad), Informera på 
Tehuset (BMM/BVC Sommargatan i Karlstad), Föräldragrupper (BMM/BVC Sommargatan i 
Karlstad), Rådgivning och information om hälsa och sjukdom på mötesplats i kommunen 
(VC City i Eskilstuna, Deltagande i närområdets aktivitetsdag (VC City i Eskilstuna), 
Projektet ”Fokus Hälsa” (VC Drottninghög i Helsingborg), Kallelse till hälsosamtal (VC 
Nävertorp i Katrineholm), Samtal om hälsa (VC Nävertorp i Katrineholm), Föräldraut-
bildning för somaliska mammor (VC Nävertorp i Katrineholm), Informationsträffar på SFI 
(VC Nävertorp i Katrineholm), Föräldrautbildning för somaliska kvinnor (VC Åsidan i 
Nyköping), Hälsoskola på andra språk (VC Åsidan i Nyköping) och Information på SFI (VC 
Åsidan i Nyköping). 

Syfte: Att utveckla patienters kunskaper, medvetenhet och förståelse om hälsa, vård och 
egenvård med förebyggande syfte. 

Målgrupp: Olika invandrargrupper och patientgrupper med minskad benägenhet att vända 
sig till vården. 

Mätbarhet: Intresse för informationsträffar, antalet nya patientgrupper och antal besök från 
”vilande” patientgrupper. 
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Förtjänster: Ökad benägenhet hos människor att vända sig till vården vid hälsoproblem och 
ökad medvetenhet kring vårdens möjligheter för förbättrad hälsa. 

Begränsningar: Språk- och kulturella barriärer vid informationsspridning och problem med 
att skapa trygghet för underrepresenterade att vända sig till vården.  

 

Arbetssätt 3: Att utveckla samverkan 

Utgångspunkt: Nätverks- och informationsträffar (BMM/BVC Sommargatan i Karlstad), 
Samverkan mellan verksamheter inom landsting och kommun (VC Orsa i Orsa), Special-
pedagog på vårdcentralen (VC Orsa i Orsa) och informationsmöten (VC Orsa i Orsa).  

Syfte: Att utveckla samverkan mellan olika verksamheter för bättre vård. 

Målgrupp: Verksamheter inom landsting och kommun, samt patienter med särskilda 
multipla behov. 

Mätbarhet: Självvärdering och samtal kring samverkan. 

Förtjänster: Bättre översyn på och koordinering av vård för grupper med särskilda multipla 
behov. Erfarenhetsutbyte. 

Begränsningar: Tidsbrist avseende samverkan.  

 

Arbetssätt 4: Att öka brukarinflytandet genom patientorganisationer  

Utgångspunkt: Dialog med patientföreningar (VC City i Eskilstuna) och Ungdomar i brukar-
råd (VC Orsa i Orsa). 

Syfte: Att utveckla nya former för att öka brukarinflytande inom första linjens vård.  

Målgrupp: Patientorganisationer och patienter. 

Mätbarhet: Periodiska träffar och återkopplingar. 

Förtjänster: Patienter representeras genom egna organisationer och direkt i vissa råd. Verk-
samheter inom vården tar del av intresseorganisationernas och patienternas syn på vården.  

Begränsningar: Problem med hur samtalsämnen förs vidare i verksamheter och patient-
organisationer, samt tas upp av patienter i relationer med vården. 
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Arbetssätt 5: Att öka patientnöjdheten 

Utgångspunkt: Telefonintervju med patienter (VC City i Eskilstuna), Happy or Not – nöjd-
hetsmätare (VC City i Eskilstuna) och Samtalsmodell med ”kvittenskort” och muntlig 
”kvittens” (VC Drottninghög i Helsingborg). 

Syfte: Att öka patientnöjdheten genom att undersöka hur patienter upplever sina besök hos 
vården.  

Målgrupp: Personal och patienter. 

Mätbarhet: Intervjuer med patienter, samtal och enkäter. 

Förtjänster: Problem med patientnöjdhet kan identifieras vid ett tidigt stadium. 

Begränsningar: Eventuella effekter av mätningar som görs av personalen. 

 

Arbetssätt 6: Att öka personalens kunskaper 

Utgångspunkt: Studiebesök till Familjecentralen Bergsjön i Göteborg (BMM/BVC Sommar-
gatan i Karlstad), Utbildning av personalen (VC City i Eskilstuna), Mätning av antalet 
spontanbesök (VC Dalbo i Växjö), Utbildning av personalen (VC Dalbo i Växjö), Analysera 
av- och omlistningar (VC Drottninghög i Helsingborg), Kartlägga vilken uppfattning vård-
centralens patienter har om hälsa och sjukvård (VC Drottninghög i Helsingborg), Öka 
kunskapen om var nyinvandrade barnfamiljer skaffar information om hälsa (VC 
Drottninghög i Helsingborg), Personalutbildning i kulturkompetens (VC Nävertorp i Katrine-
holm), Mätningar (VC Orsa i Orsa) och Utbilda personalen i kulturkompetens (VC Åsidan i 
Nyköping).  

Syfte: Att öka nya kunskaper för en bättre vård. 

Målgrupp: Personal. 

Mätbarhet: Enkäter, samtal och kunskapsgenomgångar. 

Förtjänster: Personal har tillräckliga kunskaper om olika patientgrupper, vilket underlättar 
bemötande och hantering av problem som uppstått på grund av bristande information.  

Begränsningar: Risk för slutsatser på gruppnivå och försummelse av individers särskilda be-
hov. 

 

Arbetssätt 7: Att öka tillgängligheten 

Utgångspunkt: Öppen mottagning (BMM/BVC Sommargatan i Karlstad), Uppringning 
(BMM/BVC Sommargatan i Karlstad), Utveckling av informationskanaler (BMM/BVC 
Sommargatan i Karlstad), Arabisktalande sjuksköterska (VC City i Eskilstuna), Rådgivnings-
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sköterska för sökande som inte bokat tid (VC City i Eskilstuna), Bedömningsmottagning (VC 
Dalbo i Växjö), Förbättrad hälsovård för nyanlända – uppföljningssamtal (VC Dalbo i Växjö), 
Starta snabbmottagning för att öppna upp för enkla besök (VC Drottninghög i Helsingborg), 
Utveckla bedömningsmottagningen med somalisktalande läkare (VC Nävertorp i 
Katrineholm), Bokning av tid till läkare, psykolog och samtalsterapeut (VC Orsa i Orsa), 
Förlängd läkartid (VC Orsa i Orsa) och Strukturerad bedömningsmottagning (VC Åsidan i 
Nyköping).  

Syfte: Att öka vårdens tillgänglighet för nya, underrepresenterade eller listade patienter. 

Målgrupp: Olika patientgrupper. 

Mätbarhet: Av- och omlistningar, samt intervjuer, samtal och enkäter riktade till patienter. 

Förtjänster: Vården kan bli bättre och mer jämlik i synnerhet vad gäller tillgängligheten för 
nya och underrepresenterade patientgrupper. 

Begränsningar: Risk för slutsatser på gruppnivå och försummelse av individers särskilda be-
hov. 
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6 MÅL- OCH RESULTATUTVÄRDERING 

 Inledning 6.1

Målet med resultatutvärderingen var att undersöka vårdpersonalens och patienterna/ 
brukarnas perspektiv om vård på lika villkor. 

Första delmålet var att belysa vårdpersonalens attityder till vård på lika villkor samt deras 
idéer om metoder för en mer jämlik första linjens sjukvård. För att nå delmålet, inför pro-
jektets start och i slutskedet skickades en webbenkät (Bilaga 6.2) till personal i de verk-
samheter som deltar i projektet. Enkäten skickades för att kunna identifiera faktorer som är 
viktiga för att förbättringsarbetet ska fortleva och spridas vidare inom de medverkande orga-
nisationerna efter projekttiden. 

Det andra delmålet var att kunna kartlägga och analysera patienternas/brukarnas perspektiv 
på vårdkvalitet inom de verksamheter som deltar i projektet. För att nå det delmålet har vi 
använt Nationella patientenkäten som genomfördes september 2011 och 2013 för de verk-
samheter som ingår i projektet. Vi har också genomfört intervjuer med patienter/ brukare 
inom tre verksamheter som deltar i projektet och patientföreningar inom en av de verksam-
heter som deltar i projektet för att få en djupare förståelse för deras perspektiv på vård på 
lika villkor. 

  Vårdpersonalens perspektiv 6.2
 
6.2.1 Utformandet och genomförande av webbenkät  

För att få in så många svar som möjligt användes en kvantitativ undersökningsmetod i form 
av ett strukturerat frågeformulär. Del 1 i enkäten handlar om demografisk information (yrke, 
ålder, utbildning, antal år inom yrket och i nuvarande verksamhet), del 2 handlar om arbets-
platsmiljö, arbetsvillkor samt om uppfattning om förhållandena i verksamheten. Del 3 
handlar om de svarandes uppfattning och attityder till faktorer som är relaterade till vård på 
lika villkor. Sista delen i enkäten handlar om uppfattningar och attityder till faktorer som är 
relaterade till förändringar och förbättringar för att erbjuda en vård på lika villkor. I webb-
enkäten finns frågor både med slutna svarsalternativ och frågor med flervalsalternativ. 
Frågorna utformades med hjälp av tidigare internationell och nationell forskning om vård på 
lika villkor och utvärdering av Genombrottsmetodiken (Carter-Pokras & Baquet, 
2002; Gwatkin, 2007; Ainalem & Bengtsson, 2008; Graham, 2009; Vårdavdelning i ständig 
förbättring Genombrottsmetodik, 2008). 

En pilotwebbenkät skickades till personer som arbetar inom de verksamheter som deltog i 
Lärandeprojektet ”Vård på lika villkor” via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stati-
stiksektion. Webbenkäten bearbetades vidare efter deras svar för att vara mer begriplig och 
lätt att svara på. 



 

 

42 

Webbenkäten (baslinje) skickades till all personal i de nio verksamheterna och webbenkät 2 
skickades till all personal i de sju verksamheterna (två verksamheter hoppade av projektet) 
som fortsatte delta i projektet via statistisksektionen inom SKL. Resurs och Kompetens-
centrum (ReKo) på SKL hade uppdraget att skicka ut enkäten samt sammanställa enkät-
svaren i SPSS. SKL hade också ansvaret för att skicka ut två påminnelser. 

 
6.2.2 Dataanalys 

Insamlade data från webbenkäterna analyserades via SPSS 11.0 för Windows och Excel. Den 
andel som det refereras till i resultatdelen bygger på ” valid percent” vilket exkluderar det in-
terna bortfallet. Vi har vi lagt ihop svarsalternativ 1 och 2 eller 4 och 5 (se webbenkät – Bilaga 
6.2) för att kunna få en tydligare uppfattning om resultatet. 

De frågor som besvarats med öppna svar har analyserats med innehållsanalysmetoden. 
Innehållsanalys görs genom att identifiera, koda och kategorisera de primära mönster som 
dyker upp ur insamlade data (Krippendorf, 1980; Patton, 1990). Alla svar till öppna frågor 
transkriberades ordagrant. Under den första fasen lästes utskrifterna igenom upprepade 
gånger för att få en känsla för helheten. Under den andra fasen plockades meningar eller 
fraser ut som innehöll information som var relevant för frågeställningarna. Tredje fasen var 
en ”systematisk analys av svar på öppna frågor”. Forskarna kodade påståenden, klippte ut 
och sorterade dem utifrån de olika teman som valts. Så småningom kunde forskarna föra 
samman flera koder till kategorier. En noggrann, jämförande analys av dessa kategorier 
ledde till att några kategorier kunde slås ihop (Holme & Solvang 1991; Graneheim & 
Lundman, 2004). Resultatet visar en analys av svaren från de sju verksamheter som fullföljde 
projektet, det vill säga VC City – Eskilstuna, VC Drottninghög – Helsingborg, VC Nacksta – 
VC Nävertorp – Katrineholm, VC Orsa- Orsa, BVC/BMM Sommargatan – Karlstad, VC 
Åsidan – Nyköping. 

 
6.2.3 Deltagare i personalenkäten 

Sammanställning av webbenkäten visar att 141 svarade på enkäten (baslinje– År 2012) och 
147 på webbenkät 2 (År 2013). Tabell 6.2.3.1 visar de olika verksamheterna och antal del-
tagande i varje verksamhet. 

Tabell 6.2.3.1 Antal deltagande per verksamhet. 

År 

BVC/BMM 
Sommar-
gatan 
Karlstad 

VC City 
Eskils-
tuna 

VC 
Dalbo 
Växjö 

VC 
Drottning-
hög 
Helsingborg 

VC 
Ljustadal 
Sunds-
vall 

VC 
Nacksta 
Sunds-
vall 

VC 
Nävertorp 
Katrine-
holm 

VC 
Orsa 
Orsa 

VC 
Åsidan 
Nyköping 

Totalt 

2012 8 18 25 20 9 13 18 6 24 141 

2013 9  34 17 25 0 0 18 18 26 147 
 

Tabell 6.2.3.2 visar antal personer från olika yrkesgrupper som deltog i studien. En del har 
angett annat på yrkestillhörighet, annat består bland annat av: kurator, lokalvårdare, bio-
medicinsk analytiker, verksamhetschef, administratör och samtalsterapeut. 
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Tabell 6.2.3.2 Yrken på de som svarat på enkäten  

Yrke 2012 2013    

Arbetsterapeut 1 -    

Barnmorska 4 5    

Läkare 16 17    

Läkarsekreterare 12 19    

Distriktssköterska 35 39    

Psykolog - 1    

Sjuksköterska 16 18    

Sjukgymnast 6 11    

Receptionist 1 -    

Undersköterska 9 16    

Annat 17 11    

Totalt 117 137    
 

Tabell 6.2.3.3 visar bakgrundsfakta hos deltagarna: åldersfördelning, utbildning, antal år 
inom yrket och antal år inom nuvarande verksamhet. Av tabellen framgår att de flesta som 
svarat är mellan 56 och 65 år och har högskoleutbildning. De som svarar med ”annan ut-
bildning” förklarar att med annan utbildning menar de påbyggnadsutbildning eller yrkes-
utbildning, läkarsekreterarutbildning samt specialistutbildningar. Resultatet visar att de 
flesta som svarat är erfarna yrkesmänniskor och har arbetat inom yrket i mer än 10 år. De 
flesta som svarat har arbetat inom den nuvarande verksamheten mellan 0 och 9 år. Det är få 
som har arbetat inom samma verksamhet i mer än 30 år. Resultatet visar att de flesta som 
svarat arbetar inom vårdcentraler och barnavårdscentraler. Deltagarna kunde kryssa i flera 
alternativ och en del av de som svarat arbetar inom olika verksamheter och kryssade därför i 
mer än ett alternativ.  
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Tabell 6.2.3.3 Bakgrundsfakta hos deltagarna, antal (%). 

 

 
6.2.4 Faktorer som har betydelse för tillgång till vård på lika villkor 

En fråga i webbenkäten handlade om ”I vilken grad anser du att följande faktorer påverkar 
patienters/brukares tillgång till en vård på lika villkor?”. Tabell 6.2.4.1 visar antalet som har 
svarat på varje fråga. Det interna bortfallet är mellan fem till nio. Deltagarna kunde svara på 
frågan genom att välja på en skala mellan 1-5 där 1 = Mycket stor påverkan, 5 = Ingen på-
verkan, 0 = Ingen uppfattning.  

 

 

 

Ålder   2012 2013  

26-35 9 (6,7)  7 (6,2)                                

36-45 33 (24,4)  29 (25,7)                          

46-55 35 (25,9)  36 (31,9)                          

56-65 58 (43,0)  41 (36,3)    

Utbildning       

Grundskola 1 (0,7)  2 (1,7)                                 

Högskoleutbildning 102 (73,9)  91 (77,8)                          

Annan utbildning 13 (9,5)  11 (9,4)                              

 Gymnasieutbildning 22 (15,9)  13 (11,1)                           

Antal år inom yrket        

0-9 år 15 (11,3)  17 (14,8)                             

10-19 år 47 (35,3)  30 (26,1)                             

20-29 år 20 (15,0)  23 (20,0)                             

30-39 år 36 (27,1)  36 (31,3)                            

40-47 år 15 (11,3)  9 (7,8)                               

Antal år inom nuvarande verksamhet        

0-9 år 77 (56,2)  65 (55,6)                             

10-19 år 35 (25,5)  28 (23,9)                             

20-29 år 17 (12,4)  20 (17,1)                             

30-39 år 8 (5,8)  4 (3,4)   

Typ av verksamhet      

Vårdcentral 109 (75,2)  95 (79,8)   

Barnavårdscentral 35 (24,1)  29 (24,4)   

Mödravårdscentral 8 (5,5)  6 (5,0)   

Sjukhus 4 (2,8)  4 (3,4)   

Ungdomsmottagning 3 (2,1)  3 (2,5)   

Annat 7 (4,8)  5 (4,2)   
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Tabell 6.2.4.1 Faktorer som har betydelse för tillgång till vård på lika villkor, %. 

 

Tabell 6.2.4.1 visar att de flesta som svarat5 under 2012 ansåg att patientens kön (58.8 %), 
sexuella läggning (65.5 %), bostadsområde (57.5 %), ålder (47.8 %) och fysiska funk-
tionsförmåga (45 %) har ingen eller i mycket liten utsträckning betydelse för tillgång till vård 
på lika villkor. Under 2013 anser de som svarat att patients kön (58.6 %), sexuella läggning 
(58.7 %) och bostadsområde (52.6 %), ålder (41.4 %) och fysiska funktionsförmåga (52.6 %) 
har ingen eller i mycket liten utsträckning betydelse för tillgång till vård på lika villkor. Det 
visar att andelen som svarat att de anser att sexuell läggning, ålder och bostadsområde har 
betydelse för tillgång till vård på lika villkor ökade. Andelen som anser att fysisk funk-
tionsförmåga har betydelse för tillgång till vård på lika villkor minskade. Andelen som anser 
att kön har betydelse för tillgång till vård på lika villkor var nästan oförändrad. 

Från svaren på frågan om patientens utbildningsnivå, etnisk tillhörighet och mental hälsa 
framkom att deltagarna har splittrade uppfattningar. Under 2012 är andelen deltagare som 
anser att dessa faktorer har ingen eller mycket liten betydelse lika stor som andelen deltagare 
som anser att dessa faktorer har mycket stor betydelse för tillgång till vård på lika villkor. De 
som svarade alternativ 3 på alla frågor var också ganska stor grupp. Under 2013 är andelen 
som tycker att patientens etniska tillhörighet har ingen eller i mycket liten utsträckning be-
tydelse för tillgång till vård på lika villkor ökat (från 32,8 % vid webbenkäten (baslinje) till 
47,4 % vid webbenkät 2).  

Andelen som inte har någon uppfattning om den ställda frågan (faktorer som har betydelse 
för tillgång till vård på lika villkor) förekommer i högre utsträckning jämfört med andra 
                                                        

5 Vi har lagt ihop 4 och 5 i svarsfrekvensen.  

Faktorer som har 
betydelse för tillgång 
till vård på lika villkor 

 
År 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
0 Totalt 

Patientens 
utbildningsnivå 

2012 
 

2013 

21,1 
 

15,5 

16,7 
 

24,1 

21,1 
 

23,3 

13,2 
 

14,7 

24,6 
 

19,8 

3,5 
 

2,6 

114 
 

116 

Patientens etniska 
tillhörighet 

2012 
 

2013 

17,7 
 

10,3 

19,5 
 

17,2 

26,5 
 

21,6 

14,2 
 

23,3 

18,6 
 

24,1 

3,5 
 

3,4 

113 
 

116 

Patientens kön 
2012 

 
2013 

9,6 
 

7,8 

3,5 
 

10,3 

21,9 
 

20,7 

15,8 
 

17,2 

43,0 
 

41,4 

6,1 
 

2,6 

114 
 

116 

Patientens ålder 
2012 

 
2013 

9,7 
 

9,5 

15,0 
 

16,4 

23,0 
 

31,0 

19,5 
 

16,4 

28,3 
 

25,0 

4,4 
 

1,7 

113 
 

116 

Patientens sexuella 
läggning 

2012 
 

2013 

7,1 
 

8,6 

4,4 
 

6,0 

12,4 
 

17,2 

12,4 
 

7,8 

53,1 
 

50,9 

10,6 
 

9,5 

113 
 

116 

Patientens 
bostadsområde 

2012 
 

2013 

8,8 
 

12,1 

7,1 
 

9,5 

19,5 
 

19,8 

15,9 
 

12,1 

41,6 
 

40,5 

7,1 
 

6,0 

113 
 

116 

Patientens mentala 
hälsa 

2012 
 

2013 

16,8 
 

11,3 

19,5 
 

27,0 

24,8 
 

25,2 

18,6 
 

14,8 

15,0 
 

20,9 

5,3 
 

0,9 

113 
 

115 

Patientens fysiska 
funktionsförmåga 

2012 
 

2013 

8,1 
 

6,0 

15,3 
 

17,2 

25,2 
 

22,4 

18,0 
 

21,6 

27,0 
 

31,0 

6,3 
 

1,7 

111 
 

116 
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frågor, det är mellan 0.9 % och 10.6 %. Patientens sexuella läggning och deras bostads-
område är de faktorer som de flesta inte har någon uppfattning om vid både under-
sökningstillfällen. Andelen som anser att de inte har någon uppfattning om patients kön, 
ålder, mental hälsa och fysiska funktionsförmåga har minskat vid andra enkät under-
sökningstillfället. 

6.2.5 Faktorer som påverkar verksamhetens möjligheter att erbjuda vård på lika 
 villkor 

Tabell 6.2.5.1 visar resultatet från frågan om vilka faktorer påverkar verksamhetens möjlighet 
att erbjuda en vård på lika villkor. Deltagarna kunde svara på frågan genom att välja på en 
skala mellan 1 och 5 där 1 = Mycket stor påverkan, 5 = Ingen påverkan, 0 = Ingen upp-
fattning. 

Tabell 6.2.5.1 Faktorer som har påverkan på verksamhetens möjligheter att erbjuda vård på lika 
villkor, %. 
 
Faktorer som påverkar 
verksamheternas 
möjligheter att erbjuda 
vård på lika villkor År 1 2 3 4 5 0 Totalt 

Tillgång till vården (t.ex. 
telefontider, öppettider etc.) 

2012 
 

2013 

43,4 
 

37,9 

15,0 
 

11,2 

12,4 
 

19,8 

12,4 
 

14,7 

13,3 
 

14,7 

3,5 
 

1,7 

113 
 

116 

Bemötande från 
vårdpersonalen 

2012 
 

2013 

42,0 
 

37,9 

14,3 
 

10,3 

14,3 
 

16,4 

17,9 
 

12,9 

8,9 
 

20,7 

2,7 
 

1,7 

112 
 

116 

Information till 
patient/brukare  

2012 
 

2013 

42,9 
 

36,2 

18,8 
 

17,2 

16,1 
 

19,0 

9,8 
 

12,1 

8,9 
 

12,1 

3,6 
 

3,4 

112 
 

116 

Tillgång till personal 
2012 

 
2013 

38,1 
 

46,6 

19,5 
 

16,4 

15,0 
 

7,8 

13,3 
 

12,9 

11,5 
 

15,5 

2,7 
 

0,9 

113 
 

116 

Tid till patienten 
2012 

 
2013 

41,6 
 

47,0 

21,2 
 

16,5 

15,0 
 

11,3 

10,6 
 

12,2 

7,1 
 

12,2 

4,4 
 

0,9 

113 
 

115 

Kompetens hos personalen 
2012 

 
2013 

38,9 
 

41,2 

20,4 
 

11,4 

10,6 
 

14,9 

12,4 
 

12,3 

14,2 
 

18,4 

3,5 
 

1,8 

113 
 

114 

Vårdpersonalens attityder 
2012 

 
2013 

46,0 
 

42,6 

16,8 
 

13,0 

8,8 
 

10,4 

14,2 
 

13,0 

10,6 
 

20,0 

3,5 
 

0,9 

113 
 

115 

Bristande uppföljningar av 
patienten 

2012 
 

2013 

33,3 
 

32,7 

17,1 
 

17,7 

21,6 
 

18,6 

15,3 
 

14,2 

8,1 
 

10,6 

4,5 
 

6,2 

111 
 

113 

Ledarskapet i din 
verksamhet 

2012 
 

2013 

35,4 
 

35,1 

17,7 
 

15,8 

15,9 
 

18,4 

14,2 
 

13,2 

15,0  
 

13,2 

1,8 
 

4,4 

113 
 

114 

Patientens förtroende för 
vårdpersonalen  

2012 
 

2013 

48,2 
 

44,7 

16,1 
 

10,5 

10,7 
 

12,3 

13,4 
 

13,2 

9,8 
 

16,7 

1,8 
 

2,6 

112 
 

114 

 

De flesta av de som svarat (64,3 %) under 2012 anser att patientens förtroende för perso-
nalen hade störst påverkan på verksamhetens möjligheter att erbjuda vård på lika villkor och 
den faktor som har minst betydelse (50,4 %) är bristande uppföljning av patienten. 
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Uppfattningen har ändrats en del under 2013, som framgår av tabell 6.2.5.2, då tid till patient 
och tillgång till personal har blivit mer aktuella. Andelen som inte har någon uppfattning om 
en del ställda frågan ökade under 2013, det gäller till exempel frågor om ledarskap och brist-
ande uppföljning av patienter och patientens förtroende för vårdpersonal. Om resultatet 
rangordnas enligt högsta respektive minsta andelen som har mycket stor eller stor påverkan 
på verksamhetens möjlighet att erbjuda en vård på lika villkor kan vi se följande rang-
ordning: 

Tabell 6.2.5.2 Rangordning av de faktorer som påverkar verksamhetens möjlighet att erbjuda en vård 
på lika villkor, %. 

Rangordning 2012 2013 

1 Patients förtroende för vårdpersonal 
(64,3) 
 

Tid till patienten 
(63,5) 

2 Vårdpersonalens attityder 
(62,8) 
 
Tid till patient 
(62,8) 
 

Tillgång till personal 
(63,0) 

3 Information till patient/brukare 
(61,7) 
 

Vårdpersonalens attityder 
(55,6) 

4 Kompetens hos personal 
(59,3) 
 

Patients förtroende för vårdpersonal 
(55,2) 

5 Tillgång till personal 
(57,6) 
 

Information till patient/brukare 
(53,4) 

6 Bemötande från vårdpersonal 
(56,3) 
 

Kompetens hos personal 
(52,6) 

7 Ledarskap i verksamheten 
(53,1) 
 

Ledarskap i verksamheten 
(50,9) 

8 Bristande uppföljningar av patient 
(50,4) 
 

Bristande uppföljningar av patient 
(50,4) 

9 - Bemötande från vårdpersonal 
(48,2) 

 

 
6.2.6 Organisatoriska/strukturella kriterier för att kunna erbjuda vård på lika villkor  

Tabell 6.2.6.1 visar antalet som har svarat på frågan angående de fem viktigaste organisa-
toriska/strukturella kriterier för att kunna erbjuda vård på lika villkor. Deltagarna kunde 
rangordna sina svar via 5 alternativ, där 1 är den viktigaste. 
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Tabell 6.2.6.1 De fem viktigaste kriterierna för att kunna erbjuda vård på lika villkor, %. 

Organisatoriska/strukturella 
kriterier för att kunna erbjuda vård 
på lika villkor  

 

År  1  2  3  4  5 Totalt 

Fritt val av vårdcentral 
2012 

 
2013 

9,1 
 

0,0 

9,1 
 

0,0 

9,1 
 

40,0 

27,3 
 

0,0 

45,5 
 

60,0 

11 
 

5 

Fritt val av läkare 
2012 

 
2013 

16,7 
 

0,0 

0,0 
 

11,1 

16,7 
 

22,2 

33,3 
 

11,1 

33,3 
 

55,6 

6 
 

9 

Tillgänglighet 
2012 

 
2013 

21,7 
 

21,1 

21,7 
 

24,4 

22,8 
 

18,9 

18,5 
 

18,9 

15,2 
 

16,7 

92 
 

90 

Modern teknisk och medicinsk 
utrustning 

2012 
 

2013 

0,0 
 

0,0 

0,0 
 

0,0 

7,7 
 

10,0 

23,1 
 

10,0 

69,2 
 

80,0 

13 
 

10 

Utbildad personal 
2012 

 
2013 

10,6 
 

18,6 

26,6 
 

16,7 

29,8 
 

26,5 

23,4 
 

20,6 

9,6 
 

17,6 

94 
 

102 

Icke-vinstdrivande vård 
2012 

 
2013 

21,2 
 

20,7 

15,2 
 

27,6 

18,2 
 

6,9 

18,2 
 

13,8 

27,3 
 

31,0 

33 
 

29 
Tilldelning av ekonomiska resurser 
efter upptagningsområdets 
behov/patientgruppens behov 

2012 
 

2013 

26,0 
 

23,5 

14,0 
 

22,5 

27,0 
 

21,6 

16,0 
 

16,7 

17,0 
 

15,7 

100 
 

102 

Vårdens politiska styrning 

2012 
 

2013 
 

20,0 
 

21,4 

16,0 
 

3,6 

16,0 
 

14,3 

20,0 
 

21,4 

28,0 
 

39,3 

25 
 

28 

Kontinuitet i vården 

2012 
 
 

2013 

27,0 
 
 

23,6 

24,0 
 
 

25,5 

14,0 
 
 

20,0 

24,0 
 
 

20,0 

11,0 
 
 

10,9 

100 
 
 

110 

Hur vården anpassar sig till 
brukarnas behov  

2012 
 
 

2013 

19,0 
 
 

17,6 

24,1 
 
 

17,6 

11,4 
 
 

18,7 

15,2 
 
 

27,5 

30,4 
 
 

18,7 

79 
 
 

91 
 

Resultatet visar att de flesta valde under både 2012 och 2013 att rangordna mellan följande 
alternativ: Kontinuitet i vården, Tilldelning av ekonomiska resurser efter upptagningsom-
rådets behov/patientgruppens behov, Utbildad personal, Tillgänglighet och Hur vård an-
passar sig till brukarnas behov. Enligt resultatet anser de flesta av de som svarat att modern 
teknisk och medicinsk utrustning, Fritt val av vårdcentral och Fritt val av läkare inte alls är 
viktigt eller lite viktigt. Cirka 30 % av de som svarat anser att frågor om Vårdens politiska 
styrning eller Vinstdrivande vård kan vara ett av de kriterier som kan vara relevant för att 
kunna erbjuda vård på lika villkor.  

 
6.2.7 Verksamhetsnära faktorer för att kunna erbjuda vård på lika villkor  

Tabell 6.2.7.1 visar antalet som har rangordnat de tre viktigaste resurserna för att kunna er-
bjuda vård på lika villkor. Deltagarna kunde svara på frågan genom att rangordna sina tre 
alternativ, där 1 är den viktigaste. 
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Tabell 6.2.7.1 De viktigaste verksamhetsnära faktorerna för att kunna erbjuda vård på lika villkor, %. 

 
 

Resultatet visar att de flesta av de som svarat var överens under både 2012 och 2013 att de tre 
viktigaste verksamhetsnära faktorerna för att kunna erbjuda vård på lika villkor var Respekt-
fullt bemötande, Medvetenhet om sina fördomar/beteende och Tillit mellan patient och vård-
personal. Det fjärde faktorn som ansågs vara viktig var patientens delaktighet. En fin och väl-
kommande miljö har enligt deltagarna minst betydelse för att kunna erbjuda vård på lika 
villkor. 

 
6.2.8 Faktorer som påverkar förbättrings- och förändringsarbetet 

Tabell 6.2.8.1 visar antalet som har svarat på varje fråga. Deltagarna kunde svara på frågan 
genom att välja på en skala mellan 1 och 5 där 1 = Mycket stor påverkan, 5 = Ingen påverkan, 
0 = Ingen uppfattning.  

 

 
 

 

 

 

 

De tre viktigaste verksamhetsnära 
faktorerna för att kunna erbjuda vård på 
lika villkor  År  1  2  3 Totalt 

Respektfullt bemötande 
2012 

 
2013 

57,1 
 

51,1 

29,7 
 

33,0 

13,2 
 

16,0 

91 
 

94 

Medvetenhet om sina fördomar/beteende 
2012 

 
2013 

39,1 
 

38,6 

27,5 
 

28,1 

33,3 
 

33,3 

69 
 

57 

Patientens delaktighet 

2012 
 

2013 

12,1 
 

18,2 

34,5 
 

33.3 
 

53,4 
 

48,5 

58 
 

66 
 

Tilldelning av information 
2012 

 
2013 

13,0 
 

24,0 

39,1 
 

28,0 

47,8 
 

48,0 

23 
 

25 

Fin och välkommande miljö 
2012 

 
2013 

50,0 
 

20,0 

0,0 
 

0,0 

50,0 
 

80,0 

2 
 

5 

Tillit mellan patient och vårdpersonal 
2012 

 
2013 

23,6 
 

30,7 

40,3 
 

38,7 

36,1 
 

30,7 

72 
 

75 

Öppenhet till andra människor 
2012 

 
2013 

25,0 
 

16,0 

37,5 
 

44,0 

37,5 
 

40,0 

24 
 

25 
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Tabell 6.2.8.1 Faktorer som påverkar förbättrings- och förändringsarbetet, %. 

 

De flesta som svarat anser att faktorerna Att ha tillgång till extra resurser som t.ex. kurator 
och psykolog, Att ha tid för samtal om jämlik vård och planera för förbättringar inom verk-
samheten och Att ha tillgång till kulturtolkar var viktigast för förbättrings- och förändrings-
arbetet. Den faktor som de flesta under 2012 anser påverkar förbättrings- och förändrings-
arbetet är tillgång till extra resurser som till exempel kurator och psykolog, detta har minskat 
under 2013. De som svarat under 2013 anser att de viktigaste faktorerna för förbättrings- och 
förändringsarbete var Att ha tillgång till kulturtolkar. Som svar på frågan om ansvaret för för-
bättrings- och förändringsarbete ligger hos patienten anser de som svarat under både 2012 
och 2013 att detta har minst betydelse för förändringsarbetet. Totalt 48.3 % av de som svarat 
under 2012 anser att denna faktor har mycket stor påverkan eller påverkar i stor sträckning 
medan under 2013 har andelen minskat till 30.2 %. Andelen som inte har någon uppfattning 
för denna faktor ökade under 2013. 

 
6.2.9 De tre viktigaste (verksamhetsnära) resurserna för att kunna åstadkomma för-
 ändring  

Tabell 6.2.9.1 visar antalet som har rangordnat de tre viktigaste resurser för att kunna åstad-
komma förändring. Det interna bortfallet är olika för olika frågor (se tabell). Deltagarna 
kunde svara på frågan genom att rangordna sina tre alternativ, där 1 är det viktigaste. 

 

 

Faktorer som påverkar 
förbättrings- och 
förändringsarbetet 

 År 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

0 Totalt 

Att ha tid för samtal om jämlik vård 
och planera för förbättringar inom 
vår verksamhet 

2012 
 

2013 

48,2 
 

33,6 

15,2 
 

22,4 

15,2 
 

14,7 

7,1 
 

13,8 

12,5 
 

12,9 

1,8 
 

2,6 

112 
 

116 

Att samarbeta med socialtjänsten, 
medborgarkontoret och andra 
relevanta aktörer 

2012 
 

2013 

34,5 
 

32,5 

17,7 
 

23,1 

24,8 
 

15,4 

8,8 
 

12,8 

9,7 
 

11,1 

4,4 
 

5,1 

113 
 

117 

Att ha tillgång till kulturtolkar eller 
brobyggare mellan vårdgivare och 
olika utsatta grupper 

2012 
 

2013 

44,6 
 

39,3 

17,0 
 

21,4 

17,9 
 

12,8 

5,4 
 

9,4 

11,6 
 

13,7 

3,6 
 

3,4 

112 
 

117 

Att ha tillgång till extra resurser 
som t.ex. kurator och psykolog 

2012 
 

2013 

43,4 
 

39,7 

20,4 
 

19,0 

10,6 
 

12,9 

8,8 
 

13,8 

11,5 
 

12,9 

5,3 
 

1,7 

113 
 

116 

Att patienterna själva söker 
information och gör sig hörda 

2012 
 

2013 

26,8 
 

20,7 

21,5 
 

9,5 

30,4 
 

35,3 

9,8 
 

15,5 

8,0 
 

12,1 

3,6 
 

6,9 

112 
 

116 
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Tabell 6.2.9.1 De tre viktigaste resurserna för att kunna åstadkomma förändring, %. 

De tre viktigaste resurser för att kunna 
åstadkomma förändring 

 
År 

 
1 

 
2 

 
3 Totalt 

Pengar 
2012 

 
2013 

28,6 
 

52,6 

28,6 
 

10,5 

42,9 
 

36,8 

21 
 

19 

Personal 
2012 

 
2013 

43,9 
 

41,9 

28,1 
 

34,9 

28,1 
 

23,3 

57 
 

43 

Tid 
2012 

 
2013 

29,2 
 

27,5 

41,7 
 

41,2 

29,2 
 

31,4 

48 
 

51 

Välfungerade ledarskap 
2012 

 
2013 

42,9 
 

37,8 

35,7 
 

35,6 

21,4 
 

26,7 

42 
 

45 

Bra rutiner 
2012 

 
2013 

14,0 
 

14,3 

32,0 
 

19,6 

54,0 
 

66,1 

50 
 

56 

Bra samarbete inom teamet 
2012 

 
2013 

25,9 
 

14,0 

37,0 
 

60,0 

37,0 
 

26,0 

54 
 

50 
Bra samsyn bland kollegorna kring vad det 
innebär att arbeta för att kunna erbjuda en 
mer jämlik vård 

2012 
 

2013 

44,6 
 

53,4 

29,2 
 

23,3 

26,2 
 

23,3 

65 
 

73 

 

Resultatet visar att de flesta av de som svarat anser att Bra samsyn bland kollegorna kring 
vad det innebär att arbeta för att kunna erbjuda en mer jämlik vård, Bra samarbete inom 
teamet och Bra rutiner är bland de tre viktigaste resurserna för att kunna åstadkomma för-
ändring. Personal och Tid anses som andra viktiga faktorer. Andelen som tycker Pengar är en 
av de viktigaste resurserna för att kunna åstadkomma förändring har ökat under 2013.  

 
6.2.10 Öppna frågor 

I webbenkäten fanns en del öppna frågor som deltagarna kunde svara på. Svarsfrekvensen på 
de öppna frågorna varierade mellan 10 och 124 svar. Figur 6.2.10 illustrerar resultatet av en 
analys av de öppna frågorna i webbenkäten. 
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Figur 6.2.10 Resultat av analys av öppna frågor. 

Analys av resultat från de öppna frågorna visar inte stora förändringar mellan 2012 och 2013 
om svarandes uppfattningar om de frågor som var ställda. Det visar att det finns två upp-
fattningar om ”vård på lika villkor”. En del av de som svarat anser att vård på lika villkor 
innebär att erbjuda samma vård till alla patienter/brukare och en annan del anser att erbjuda 
vård efter behov ska definieras som vård på lika villkor. En del av de som svarat anser att de 
som har svårt att komma till tals inom vården är personer som inte kan anpassa sig till 
vårdens organisation och krav. De grupper som nämns mest är patient/brukare med invand-
rarbakgrund, äldre och psykisk sjuka samt de som har svårt att ”göra sin röst hörd”. Det finns 
olika uppfattningar om patient/brukare med invandrarbakgrund, en del anser att de inte får 
tillräcklig med uppmärksamhet och en del anser att de får för mycket uppmärksamhet inom 
vården. De flesta anser de som är svensktalande, högutbildade och ”de som har förmåga att 
utrycka sig, de högljudda” samt ”de som kan tala för sig och kan sina rättighet” och ”kan bete 
sig på rätt sätt” får uppmärksamhet inom vården. Enligt svaren kan man kategorisera 

Definition av 
vård på lika 

villkor 

Samma 
vård till alla 

Erbjuda vård 
efter behov 

Patient/brukare som 
har svårt att komma 

till tals 

Utlandsfödda, 
äldre, psykisk 

sjuka 

De som har 
svårt att göra 
sin röst hörd 
eller de som 
inte är starka 

nog att göra sig 
hörda på rätt 

sätt 

De som inte 
kan anppassa 
sig till vårdens 
organsiation 

och krav 

Patient/brukare som 
har lätt att få 

uppmärksamhet 

Utsatta grupper, 
utlandsfödda 

De som har 
förmåga att 

utrycka sig, de 
högljudda samt 
de som kan tala 
för sig och kan 
sina rättigheter 

Yngre/mede-
lålders, 

välutbildade, 
resursstarka, 

svensktalande 

De som är 
pålästa och tar 

ansvar 

De som beter 
sig på rätt sätt 

och har adkveta 
förväntningar 

Andra faktorer som 
påverkar patienter/
brukars tillgång till 
vård på lika villkor 

Strukturella/or-
ganisatoriska 
faktorer inom 

vården 

Strukturella/or-
ganisatoriska 

faktorer i 
samhället 

Patienternas/ 
brukarnas 

situation/ka-  
raktär  

Andra faktorer 
som påverkar 

vårdens 
möjligheter att 

erbjuda vård på 
lika villkor 

Resurser 

Brist på 
läkare/spe-

cialister 

Det är 
vården som 
ska anpassa 

sig till 
patienten/ 
brukaren 
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faktorer som påverkar patienters/brukares tillgång till vård på lika villkor i tre olika kate-
gorier: Strukturella/organisatoriska faktorer inom vården (t.ex. brist på läkare och resurser), 
strukturella/organisatoriska faktorer i samhället (t.ex. bostadsområde) och patienternas/ 
brukarnas situation/karaktär (t.ex. utbildning, yrke, etnicitet, ålder). Andra faktorer som på-
verkar vårdens möjligheter att erbjuda vård på lika villkor är resurser i form av ekonomiska 
resurser och personal samt tid, tillgång till läkare och specialister och vårdens anpassning till 
patienters/brukarnas behov. 

 
6.2.11 Betydelsen av "vård på lika villkor"  

Som svar på en öppen fråga om Vad betyder "vård på lika villkor" för dig svarade en del att 
vård på lika villkor innebär ”Alla ska få den vård de behöver” eller ”Alla, oavsett ursprung, 
social och ekonomisk status och sexuell läggning och oavsett andra sjukdomar ska beredas 
rätt till jämlik vård”. Några få svarade ”Ingen åsikt” eller ”Vet ej”. 

En del av de som svarat uttryckte att vård på lika villkor innebär ”Att alla skall ha rätt till 
samma vård” medan andra ansåg ”Att varje person som söker vård ska bedömas individuellt 
och få sina behov tillfredsställda, vilket inte alltid innebär att alla patienter ska få samma 
vård” eller:  

Att alla känner att det fått ett bra bemötande när det varit i kontakt med vården. Det betyder 
att man som sköterska inte kan bemöta alla på samma sätt utan man måste utgå från just den 
patienten man träffar och dennas behov.  

En annan av de svarande sammanfattar det så här: ”Lika bemötande. Lika behandling. Men 
också efter enskilt behov”. En annan aspekt som lyftes fram av en del av de som svarat är att 
”Att alla skall kunna få hjälp utifrån sina behov även om de kan ha svårt att uttrycka sig eller 
förstå kultur eller regelverk”.  

Denna aspekt betonas av en annan person som ansåg ”Att patienter ska få vård efter sina 
förutsättningar, dvs. struliga patienter och patienter med sänkt autonomi ska få lika bra vård 
som väl pålästa patienter”. En annan person lägger till att ”Den som har lätt att tala för sig 
eller har högre rang inte ska prioriteras framför den som är svag, ofta multisjuk och inte kan 
tala för sig eller kräva rätt vård”. 
 
En som svarat ansåg att det är viktig att vården anpassar sig till patienternas/brukarnas 
behov: ”Att ’anpassa’ vården efter varje individs förutsättningar, t ex personer med ADHD, 
fysiska funktionshinder, traumatiserade mm och inte tvärtom”.  

Förutsättningar för att kunna erbjuda vård på lika villkor beror på: ”Att det t ex finns lika bra 
kompetens och tillräckligt med personal på vilken vårdcentral man än söker sig till, liksom 
inom sjukhusvården” och att ”Ingen patient ska gå före någon annan om det inte är berättigat 
utifrån prioriteringsordningen och hur sjuk patienten är”. 

Att ”Försöka hitta de som inte söker själva vård” nämns också som en viktig faktor för vård 
på lika villkor.  
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6.2.12  Patient/brukargrupper som har svårt att komma till tals  

Som svar på frågan om vilka patient/brukargrupper som har svårt att komma till tals inom 
den egna verksamheten svarade de flesta: utlandsfödda (invandrare, asylsökande och några 
av de som svarat nämnde en särskild utlandsfödd grupp – Somalier), äldre och psykisk sjuka 
det vill säga ”de som har svårt göra sin röst hörd” eller ”de som inte är starka nog att göra sig 
hörda på "rätt sätt ”och ”de som brister i kommunikationsförmåga”. 

Andra patientgrupper som nämndes är: multisjuka, de som har någon from av funktions-
nedsättning, patienter som är tystlåtna och tillbakadragna, ensamstående, äldre utan an-
höriga, kronisk sjuka, missbrukare, barn och äldre kvinnor.  

Av de som ansåg att det finns patienter/brukare som har svårt att komma till tals, uttryckte 
de flesta att språk och kultur/etnisk tillhörighet eller invandrarstatus är avgörande faktorer. 
En skrev ”De som inte talar svenska, de som inte förstår system och organisation”. En annan 
skrev ”De som inte kan svenska och inte har någon anhörig med sig som kan tolka”. En tredje 
person la till ”Invandrare, speciellt kvinnor som är analfabeter” eller ”Utrikesfödda patienter 
kan få vänta lite längre då tolk måste beställas”. En annan pekade på ”Invandrare med stora 
kulturella skillnader (jmf med västvärlden)”6. 

En del av de som svarat ansåg att utlandsfödda inte har någon svårighet att komma till tals 
utan att de i stället missbrukar vården. ”Patienter från andra länder har svårt att förstå 
främst egenvård de är vana att alltid gå till doktorn vid minsta liten åkomma”.  

En försökte förklara att utlandsfödda/lågutbildade eller patienter/brukare med nedsatt 
psykiska/fysiska funktioner har svårt att anpassa sig till vårdens organisation och krav.  

De har svårt att förstå hälso- och sjukvårdssystemet, rent konkret att förstå att vi förväntar oss 
att man ringer och genom knappval markerar vad man önskar och sedan när man blir upp-
ringd förklarar (på svenska) vad man vill ha hjälp med – etnicitet med både språk och kultur-
skillnader försvårar detta … detta gäller även för patienter med låg utbildning. 

En annan anser ”De som pga. något funktionshinder har svårt att vänta, stå i kö, förstå. Vi 
försöker dock bemöda oss men då det är stressat är det svårt med de som behöver mer tid!” 

För att kunna komma till tals ska man anpassa sig till vårdens organisation och krav, detta 
förklarades tydlig av en person: 

… Att ringa till VC är huvudingången till vårdcentralen … De som inte kan svenska eller 
engelska ... Äldre eller de som hör eller ser dåligt, har också svårt att ringa till vårdcentralen. 
Svårt att förstå telefonanvisningarna och vad de ska trycka på ... Psykiskt sjuka och personer 
med dålig ekonomi (inga pengar till telefonkostnader) har också svårt att komma till tals via 
telefonen … Personer som har svårt med att hålla tider. Kan inte klockan. Analfabeter har 
också svårt att komma till tals … Alla dessa kommer obokade till receptionen och vill prata 
med en sjuksköterska eller läkare. 

                                                        

6 Text inom parentes i citaten är intervjuarens förklaring. 
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En annan grupp som nämndes ha svårt att komma till tals är missbrukare ”Jag har upplevt 
att alkoholpåverkade patienter inte riktigt tas på allvar” och” Yngre samt de som inte tjatar. 
Tyvärr finns det många som bokar tider för småsaker när andra sitter hemma och väntar”. 

En del svarar att ingen har svårt att komma till tals inom deras verksamhet och en del svarar 
med ”Vet ej”. 

 
6.2.13 Patient/brukargrupper som har lättare att få uppmärksamhet  

Som svar på frågan om vilka patient/brukargrupper som har lättare att få uppmärksamhet 
inom din verksamhet har de flesta svarat ”de som har förmåga att utrycka sig, de högljudda” 
samt ”de som kan tala för sig och kan sina rättigheter”. Några få har en svarat ”Vet ej” eller 
”Ingen åsikt” eller tyckte att ingen patientgrupp har lättare att få uppmärksamhet i deras 
verksamhet.  

Patientgruppen ”de som har förmåga att utrycka sig, de högljudda” upplevdes och definie-
rades på två olika sätt. En del av de svarande definierade de som ”välutbildade som vet hur 
de ska ta sig fram i samhället oavsett etnisk tillhörighet”, ” De som lärt sig hur systemet fun-
gerar”, ” De som låter och syns och är snyggt klädda”, Välutbildade Pålästa Svensktalande”, 
”De som vet sina rättigheter”, ”Ganska ”friska” patienter i 30–50 års ålder”,” medelålders 
män ur socialgrupp 1 samt unga friska människor” och ” De som har lätt för att hantera 
telefon, knappa in”. Medan en annan del definierade de som ”invandrare som inte kan tala 
svenska”, ”missbrukare”,” äldre”, ”vissa psykiskt sjuka” och ”Romer”.  

En del svarar att flyktingar och invandrare har lättare att få uppmärksamhet inom deras 
verksamhet. En förklarar: 

Invandrare, men det är bara för vi har väldigt invandrartätt hos oss. Det upplevs som om man 
överdriver och som sjuksköterska måste man boka vissa saker pga. risker. Många säger att de 
har svårt att andas och bröstsmärta bara för att man vet att man kommer lättare till doktorn 
då. 

En del av de som svarat ansåg också att utlandsfödda har lättare att få uppmärksamhet inom 
deras verksamhet: ”Patienter från andra länder, de är ofta påstridiga och kräver läkartid. 
Nöjer sig inte med en bedömning av sjuksköterska, även om den är helt adekvat och inget 
läkarbesök behövs”. En annan lägger till ”Personer som anser att de blir diskriminerade om 
de inte får en läkartid. De anser att de har RÄTT till läkarvård trots att hjälpen kan erbjudas 
av en sjuksköterska. Enklast är då att ge dem en tid till läkare …”. 

En del ansåg att de som verkligen inte behöver vård prioriteras inom deras verksamhet.  

Äldre som är inskrivna i hemsjukvården. Yngre och medelålders som får snabba tider för själv 
läkande åkommor som ex övre luftvägsinfektioner. Detta gäller även barn (speciellt invandrar-
barn) där vi har god tillgänglighet. 
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En del av de som svarat ansåg att oavsett etnisk tillhörighet, kön, ålder och socioekonomiska 
förhållanden ”personer med egen auktoritet och god förmåga att verbalisera sina problem”, 
”aktivt agerande personer med personkännedom och nätverk”, ”de som är påstridiga, de som 
absolut inte ’ger sig’ och ”de som kan ’systemet ’ och som har förmåga och kraft att verba-
lisera detta” har lättare att få uppmärksamhet inom deras verksamhet.  

Att känna till vårdens organisation och kultur och att ha ”rimliga”, ”adekvata” förväntningar 
är en annan aspekt för att ha lättare att få uppmärksamhet i personalens verksamhet. En 
person sa att ”de som kan föra sin egen talan och har förväntningar som är adekvata” fick 
uppmärksamhet i deras verksamhet. En annan anser att ”de som kan ringa till vårdcentralen 
och kan hålla tiden, dvs. ringa tidigt på morgonen för att få en akut tid samma dag. På efter-
middagen är akuttiderna slut”.  

En del som svarat förklarade det tydligare, att de som uppför sig ”på rätt sätt” får lättare 
uppmärksamhet ”Jag upplever att alla grupper får lika mycket hjälp men det är lättare för en 
svensktalande som kan boka tid på det ’rätta ’ sättet genom telefon att få en tid”. 

Andra grupper av patienter/brukare som enligt en del personer har lättare att få uppmärk-
samhet i deras verksamhet var: 

Unga, personer som är väl insatt i sin sjukdomshistoria, personer som är pålästa och har god 
insikt i sin sjukdom, alt. behandling. Gamla med anhöriga som tar ansvar för sina föräldrar/ 
släktingar, föräldrar som ansvarar för sina barn. 

En person skrev: ”Ibland kan de som pratar mest, högst upplevas att de styr, men jag tror vi 
är bra på att ta hand om tysta patienter”. 

 
6.2.14 Andra faktorer som påverkar patienters/brukares tillgång till vård på lika villkor 

Av de som svarat på följdfrågan om vilka andra faktorer som påverkar patienters/brukarers 
tillgång till vård på lika villkor nämndes en del strukturella/organisatoriska faktorer som 
finns inom vården. De ansåg att ”tillgång till vård där det finns samma läkare kontinuerligt”, 
”tillgång till tolk när det behövs”, ”arbetstider”, ”brist på läkare”, ”upplysning och infor-
mation om vad vi kan erbjuda”, ”patienters grad av högljuddhet” och ”kostnader” kan ha be-
tydelse för tillgång till vård.  

En del ansåg att det är strukturella/organisatoriska faktorer i samhället som påverkar 
tillgången till vård på lika villkor. De nämnde ”plånboken”, ”arbetslöshet” och ”tillgång till 
bil”. En av personerna skriver: ”framförallt plånboken, har du ekonomiska möjlighet kan 
man söka privat och komma intill snabbare”.  

En annan som svarade på webbenkäten ansåg att: 

Många förstår inte högkostnadskortet samt det tillkommer andra kostnader exempelvis att 
betala sina fakturor plus faktureringsavgift. Samt tillgång till bil eller några som kan skjutsa 
om man bor utanför tätorten. Den vårdcentralen man valt kanske inte har tillgång till det man 
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har behov av och det har man inte vetat från början, exempelvis tillräckligt många läkare, sjuk-
gymnast, psykolog, tillgång till hall för sjukgymnastik m.m. 

En annan ansåg att placering av den nya rehabiliteringscentralen och tiden att ta sig dit kan 
vara en påverkande faktor: Sjukgymnaster och arbetsterapeuter har placerats på en central 
Primärvårdsrehabilitering på en annan vårdcentral dit det är ganska besvärligt att åka buss. 
Det har på ett kraftigt sätt försämrat tillgången till framför allt sjukgymnastik för patienter 
med invandrarbakgrund. 

En annan del av deltagarna uttryckte att det är patienterna/brukarnas situation/karaktär 
som kan påverka tillgång till vård på lika villkor: ”läs- och skrivsvårighet”, ”kunskaper om 
’systemet ’ för att kunna hitta rätt”, ”mental ohälsa”. 

En av deltagarna ansåg att som barn och patient kan föräldrarnas livssituation påverkar till-
gång till vård på lika villkor. Deltagaren beskrev: 

Barnet är helt beroende av sina föräldrars livssituation. Deras utbildningsnivå, etniska 
tillhörighet och mentala hälsa påverkar barnet i allra högsta grad. I vilken ålder man får barn 
spelar roll. Hur vi kan motivera föräldrar till att komma till BVC som är en frivillig verksamhet 
är viktigt. Tyvärr är det nog så att de barn som behöver mest hjälp har de föräldrar som ofta 
inte kommer. 

Ett antal svarar att de ansåg att språket kan påverka tillgång till vård på lika villkor. En för-
klarade: 

Språk. Talar man själv inte svenska blir det ett hinder för att få kontakt. Det kan ta längre tid 
då tolk behöver bokas in. Jag upplever också att nyans i språket och något i relationen går för-
lorat då samtal sker med tolk.  

Och en annan relaterade till patienternas/brukarnas utbildningsnivå samt deras ”Health 
literacy”: 

Utbildning är en viktig faktor och speciellt okunskap om hur kroppen fungerar, sjukvården 
förväntar sig att patienten ska kunna beskriva vad man vill ha hjälp med, hur man mår och 
även ha förmågan att ta emot information, förklaringar etc. och kunna delta i en diskussion 
med yrkesutövaren ... det är inte lätt om du förstår kroppen på helt olika sätt. 

6.2.15 Andra faktorer som påverkar vårdens möjligheter att erbjuda vård på lika villkor 

Av de som svarar på denna fråga har få svarat ”vet ej” eller ”otydlig fråga” eller inte svarat 
alls. Faktorer som nämndes i svaren är ”resurser”, ”brist på läkare/specialister”, ”politisk 
styrning” och ”det är vården som ska anpassa sig till patienten/brukaren”. 

När det gäller resurser pekade en person på utdelning av resurser ”att landstingets sätt att 
fördela pengar för verksamheten tar hänsyn till att det till exempel tar mycket längre tid med 
ett mottagningsbesök där man pratar med varandra genom tolk”. 
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Brist på fast anställda läkare och specialister diskuterades av en person som en viktig faktor 
för att kunna erbjuda vård på lika villkor. En del som svarade ansåg att ha ”olika läkare hela 
tiden” minskar möjligheten att erbjuda vård på lika villkor. Kontinuitet i vården är en faktor 
som nämns ”att kunna träffa samma läkare, speciellt för äldre kroniker eller till exempel 
multisjuka patienter med många problem” och ” tillgång till fast anställda läkare” för att 
kunna erbjuda vård på lika villkor. Tillgång till tolk och ”kvalitet på tolkar” samt ”kunskap 
inom personalen om olika kulturer” nämns som andra viktiga faktorer som kan ha betydelse 
för att kunna erbjuda vård på lika villkor. 

När det gäller politisk styrning och ledarskap ansåg en person att ”okunskap och ovilja hos 
ledarskapet” kan vara ett hinder för att kunna erbjuda vård på lika villkor. En annan lägger 
till behovet av ”att kunna samverka med flera sjukvårdsinstanser”.  

Att det finns ett ”styrdokument som säger att asylsökande bara har rätt till akut sjukvård” har 
lyfts fram av en annan av de som svarat angående möjligheten att erbjuda vård på lika vill-
kor. 

En av personerna ansåg att vården och de övriga samhället hänger ihop och skriver: 

Vården hänger ihop med övriga samhället. Att patienten har en trygg social situation med 
bostad, ekonomi, får möjlighet att skaffa sig kunskaper om hur kroppen fungerar, bra svensk-
undervisning, bra tolkar gör att vi lättare kan göra vår del. Invandringspolitik. Svårt att hjälpa 
människor som har fått lämna sina barn i hemlandet och som inte orkar fokusera på andra 
frågor som de skulle behöva. 

En annan person uttryckte ”att personalgrupperna matchar varandra och att rätt personal-
grupp utför rätt arbetsuppgifter” kan ha betydelse för att kunna erbjuda vård på lika villkor. 

En del som svarat lyfte fram att en avgörande faktor för att kunna erbjuda vård på lika villkor 
är att det är vården som ska anpassa sig till patienten/brukaren och inte tvärtom. En ger ett 
exempel ”de som har svårt att klara att knappa sig fram till Tele-Q har svårare att söka vård 
om de inte har någon som kan hjälpa dem”. En annan förklarar att ”alla inte är män i 40-50 
års ålder … patienter med svårigheter att ’ta sig fram’ i sjukvårdssystemet behöver mer tid för 
att vården ska hålla samma kvalitet som för den som har lätt att ta sig fram". 

En del tycker att ekonomin påverkar möjligheten att erbjuda vård på lika villkor och att bud-
geten har blivit mindre på grund av besparingar (under 2013). Ett exempel på be-
sparingarnas effekt ”är att man inte får in flera läkare och personal på vårdcentralen”. Be-
sparingarna påverkar också ”personalstyrkan och tiden som man kan ha för patienter”.  

Att kunna erbjuda olika kontaktvägar för att kommunicera med vården nämns också och en 
anser att ”Kontaktvägarna in till vården måste bli flera och mer öppna”. 

Andra faktorer som nämns som kan ha betydelse för att kunna erbjuda vård på lika villkor är 
”TID och Åter TID!! Personal Styrka!!!!” (under 2013). En annan som svarat förklarar ”Vissa 
patienter behöver längre tid vid konsultation vilket vi har svårt att tillgodose”. En annan 
lägger till ” vi är för lite personal på vår samtalsmottagning” och någon annan de som svarat 
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anser att ”resurserna räcker inte till”. ”För mycket administration och dokumentation”, 
”villkoren och ersättningsmedel från beställaren av primärvård”, ”ekonomi politisk inrikt-
ning” är andra faktorer som nämns som kan ha betydelse för att kunna erbjuda vård på lika 
villkor. 

  Patient/brukarperspektiv  6.3

6.3.1 Intervju med patienter/brukare och patientföreningar 

Ett delmål med resultatutvärderingen var att undersöka patienternas/brukarnas perspektiv 
på vård på lika villkor. För att nå detta delmål genomfördes intervjuer med olika patienter/ 
brukare vid de aktuella verksamheterna. Intervjuerna utfördes av en svensk-somalisk folk-
hälsoforskare på tre olika språk nämligen svenska, somaliska och arabiska. För de arabisk-
språkiga intervjuerna anlitades tolk. Följande intervjuer genomfördes:  

• Fokusgruppintervju med fem somaliska mammor som har fått sitt första barn och 
deltar i det nystartade projektet ”Mammagruppen” vid en av de aktuella verksam-
heterna (se tabell 6.3.2.1). 

• Individuella intervjuer med 16 patienter/brukare vid två av de aktuella verksam-
heterna (se tabell 6.3.2.1). 

• Tre representanter för tre olika patientföreningar nämligen: Neuroförbundet i Sörm-
lands län, verksamt i 12 år och med cirka 500 medlemmar, Uppsökarna som har kon-
takt med 120–130 personer med psykisk ohälsa, Föreningen Ångestsyndrom-
sällskapet, en riksorganisation. 

 
6.3.2 Dataanalys 
Insamlade data från fokusgruppen och en de individuella semi-strukturerade intervjuerna 
(bilaga 6.5 – Intervjuguide) analyserades genom innehållanalysmetoden. Analysmetoden har 
tidigare beskrivits under avsnitt 6.2.2. 
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Tabell 6.3.2.1 Sociodemografisk information om patienter/brukare som deltagit i intervjuer. 

Kön Ålder Civilstånd Utbildning Antal år i 
Sverige 

Antal besök till 
VC (ggr) 

K 24 Gift 0 år 2 år 20 

K 23 Gift 3 år 2 år 40 

K 28 Gift 6 år 2,5 år 20 

K 30 Gift 4 år 2 år 20 

K 32 Gift 6 år 5 år 3 

K 28 Gift Gymnasiet 25 år Ofta 

K 22 Singel Högskoleutbildad 5 år 5 ggr/år 

K 25 Gift SFI-Sverige 7 år 5-6 ggr/mån 

K 22 Singel Högskoleutbildad - 6 ggr/år 

K 44 Gift 9 år 9 år Ej ofta 

K 72 Ensamstående Undersköterska - Varje vecka 

M 29 Singel Högskoleutbildad 16 år 6 ggr/mån 

K 38 Gift 0 år 8 år Ofta 

K 44 Singel Outbildad från hemlandet, 
gymnasieutbildning annat 
nordiskt land 

4 år i Sverige. 
Annat nordiskt 
land 13 år 
 

Ofta 

M 38 GIft Gymnasiet 1,5 år 2 ggr/ år 

M 43 Gift Gymnasiet 2 år Ofta 

M 78 Gift Högskola - 1 ggr/mån 

M 35 Singel Gymnasiet - Ej ofta 

K 52 Särbo Gymnasiet - 4 ggr/år 

M 24 Singel Eftergymnasial 3 år 2 månader 2 ggr/år 

K 30 Gift Grundutbildning 11 år 20 ggr/år 

 

Analys av resultatet från intervjuer med patient/brukare samt patientföreningar kan sam-
manfattas i följande figur. 
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 Figur 6.3.2. Resultat av analys av intervjuer med patient/brukare samt patientföreningar. 

 
6.3.3 Fokusgruppsintervju med Mammagruppen7  

Analys av fokusgruppsintervju med Mammagruppen (se tabell 6.3.2.1) visar att de var mycket 
nöjda med det aktuella projektet där de lärde sig hur de ska ta hand om barnet till exempel 
”hur man badar barnet, ger massage, om amning och om barnets tänder” eller ”Hur ska vi 
göra om barnet blir andfått och hur kan man göra hemmet barnsäkert”.  

De säger att de gärna kommer att rekommendera ”Mammagruppen” till andra blivande 
förstagångsmammor. 

De intervjuade kvinnorna var inte nöjda med bemötandet och behandlingen de får av sin 
vårdcentral och känner sig besvikna på vården. En berättar: 

                                                        

7 Mammagruppen – Ett projekt som pågick i en av de aktuella verksamheterna där mammor med 
somalisk bakgrund fick delta och ställa frågor som bland annat berör kvinnohälsa och preventivmedel 
till vårdpersonalen. De träffades en gång i veckan under sex månader och det fanns tolk som hjälpte 
till med kommunikationen. 

Definition av vård på 
lika villkor 

Rättvis 
behandling och 

bli bemött som en  
person 

Att de lyssnar på 
mig och vad jag 
har att berätta 

och blir tagen på 
allvar 

Förändringar under de 
senaste två åren vid 

VC de besöker 

Nöjd med ökad 
tillgänglighet och 
bättre information 
(i de två berörda 
verksamheterna) 

Har inte märkt 
något förändring 

Hur kan vården blir 
mer  jämlik? 

Tolknärvaro när 
det behövs och 

önskas 

Kunna träffa 
samma läkare 

Mer tid hos läkare 

Bättre 
kommunikation - 
telefonsvarare 

fungerar inte för 
alla 

Öka mångfalden 
inom 

vårdpersonal 

Vad är det som patienter/
brukarna är missnöjda 

med? 

Vården ska vara 
till för alla och  

inte vara bara för 
dem som har en 
bra story och kan 

förmedla den 

Vården ska 
anpassa sig till 

patienternas/bru-
karnas behov 

och inte tvärtom 
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Det är stor skillnad om ens barn blir sjukt i vårt hemland och här … Där hemma, om ditt barn 
skulle bli sjukt, så skulle de få behandling. Här tar man ett jättesjukt barn till vårdcentralen 
och där säger de ta det hem… de bara känner på huden och säger att barnet inte är uttorkat än. 
När barnet blir uttorkat, säger de ta den till Eskilstuna! Då sticker de barnet och ger det vätska 
men innan dess så skiter de i barnet. Varför vänta tills det går så långt? De hjälper inte, man 
får ingen hjälp, förrän barnet nästan är döende. Här på familjecentralen säger de att jag ska 
söka till vårdcentralen och vårdcentralen säger att vi ska ta kontakt med ett familjedaghem … 

En annan lägger till: 

De behöver inte skriva ut medicin, de kan åtminstone bemöta en med respekt och värdighet. 
När man kommer med ett barn som nästan ser livlöst ut och man är orolig, det minsta de kan 
göra är åtminstone, möta din oro. Titta på barnet och sen förklara varför de tycker att du ska 
gå tillbaka hem …”. (Mumlande av medhåll från resten av gruppen). 

Till svar på frågan om de har märkt någon förändring/förbättring på sin vårdcentral de 
senaste två åren säger de att de har varit i kontakt med vårdcentralen när de fick barn, det vill 
säga för lite drygt ett år. De tycker vårdpersonalen beter sig på olika sätt när de är i ”Mamma-
gruppen” och när de är i tjänst på vårdcentralen.  

En säger:  

Trevliga så länge man inte behöver medicinsk hjälp eller annan hjälp, då visas deras verkliga 
jag. Precis som ni säger man kommer med en svårt sjuk bebis så bli man hemskickat … det är 
som att de ha två olika verkligheter/ansikten. 

Till svar på frågan om hur de definierar jämlikhet i vård säger en deltagare ”För mig betyder 
det rättvis behandling … ibland undrar jag om det är på grund av språkbrist som de be-
handlar folk på detta sätt”. 

 En annan tillägger: 

… att behandla människor lika … man ska bemötas som de bemöter svenskarna, få samma 
(medicinsk) behandling som de svenska så att man känner sig trygg och motiverade. Men om 
man behandlas annorlunda, då känner man sig inte motiverad till att besöka en vård-
inrättning. Man bli rädd och tänker...”det finns ingen vits att söka vård. Det kan hända att du 
har mycket besvär men bestämma att bara hålla dig hemma. 

En del tycker att ojämlikhet kan uppstå på grund av språkförbistring. En säger ”När du inte 
förstår språket kan du intala dig många saker ... tolka allt som negativt” men en annan del-
tagare tycker det inte bara handlar om språk”. Ibland har man en person som kan språket 
med sig men ändå behandlas man annorlunda … det kan vara både språkförbistring men 
också personalens attityder mot oss”. 

Deltagarna i intervjun är nöjda med tillgängligheten så länge man kan ringa och boka tid, 
”Alla får tid efter att ha bokat” och ”Att vårdcentralen har nu öppet på helgerna så att man 
kan få även tid på en lördag”. 
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Enligt intervjudeltagarna kan vården bli mer jämlik om ”De lyssnar ... och tar oss på allvar …” 
och ”Bli bemött som en person och inte bli fixerad på att man är Somali... ja de ser Somali... 
språksvårigheter”.  

En annan mamma tillägger att ibland när man besöker vårdcentralen på helgen kan det vara 
svårt att boka tolk och det kan skapa irritation för båda sidor då man inte kan kommunicera. 
En annan faktor som deltagarna i intervjun pekar på är tiden vid besök. ”Det är alldeles för 
kort tid. Det behövs mer tid, tolken ska ha mer tid ... Så att man kan få tid för att säga det 
man vill säga”. En annan bekräftar genom att lägga till ”Det är sant. Tiden är för kort ... man 
lämnar ofta vårdcentralen utan att känna sig nöjd. Mötet är för kort”. 

En deltagare tycker väntetiden när man ringer och de ska ringa tillbaka är för lång när det 
gäller barn” Det värsta är när man ringer sen får jag besked att de ringer tillbaka om två till 
tre timmar. Hur ska man orka vänta så länge? Barnet kanske inte klarar en så lång väntan 
...”. 

 
6.3.4 Intervju med patienter/brukare 

De flesta intervjuade är nöjda med tillgängligheten och upplever inte någon stor förändring 
de senaste två åren. En positiv förändring som har hänt och som de intervjuade brukarna 
från denna vårdcentral pratar om är det nya nummerlappsystemet samt ett drop-in-system. 
En intervjuperson säger ”Det känns det bättre nu ... det känns att personalen har mer kon-
troll nu” och en annan säger ” Det är snabbare nu på morgonen när man ringer”. Enligt en 
del intervjuade kan drop-in-systemet underlätta för de som inte kan kommunicera via en 
telefonsvarare.  

De flesta är också nöjda med bemötandet ”De pratar bra med en och är vänliga. De ler och 
man känner sig välkommen” och en annan säger ”De lyssnar mer”.  

Dock en är inte nöjd med information man får när man kommer med ett sjukt barn till vård-
centralen. Hon säger ” Ibland känns det som att de säger … ta Alvedon så bli det bättre ... 
men man få inte veta exakt vad det är ... man bli orolig ... vaddå ta bara Alvedon? ... man vill 
veta exakt vad det är”.  

En annan mamma (svenskfödd) med sjukt barn berättar också om hur svårt hon hade för att 
få tid för sitt sjuka barn. Hon säger 

Om man är orolig så ska man känna att man är väl mottagen även om det inte är stort. För att 
det kan ju vara både stort och litet men är man orolig så är man ju orolig då vill man ha svar på 
sina frågor. Och då vill man inte nästan känna att man inte är välkommen. Man vill höra i tele-
fonen att ”Har ni försökt med Alvedon och vila?” nej det funkade inte. ”vill ni komma in, vill ni 
att vi kollar på det?” ja tack gärna liksom. Och att man har den möjligheten och inte ”Snälla 
gör vad ni kan hemma så vi slipper ta emot er.” för det är så det känns. 

De flesta tycker det är bra att det finns läkare som kan pratar andra språk. De intervjuade ut-
trycker att det inte är bra att använda anhöriga som tolk. En del tycker att tolk ska kallas och 
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en del vill helst klara sig själva ”Jag vill prata med läkaren själv, jag vill klara mig själv, det är 
bättre”.  

En av de intervjuade uttrycker att han är nöjd med vårdpersonalen men inte med de läkare 
som han träffar: ”läkarna förstår inte vad jag vill ha … läkaren har ju bra bemötande men … 
de ska lyssna på vad patienten vill … och så försöker ju ge stöd”.  

Han menar att patienten som har fått besked att har en sjukdom behöver psykiskt stöd vilket 
han inte har fått av läkaren. En brukare som har kommit till vårdcentralen med sin sjuka son 
som har astma säger att hon är nöjd med bemötandet och tillgängligheten vid vårdcentralen 
men att det skulle vara bättre att de som kommer regelbundet dit får träffa samma sjuk-
sköterskor eller läkare. Hon har upplevt att hon har blivit kränkt vid ett besök eftersom sjuk-
sköterskan inte kände henne och inte kände till sonens historia. 

Personal hon eller han vet inte vem jag är. Han kanske – han kan bli arg om han inte vet min 
situation. Han har ingen tid att lyssna på mig”. Hon lägger till ” Dem inte tar tiden. För de … 
efter jag har komma med barnen som har astma första omgång de… de har gett den barnen 
första omgång med penicillin två gånger och det är farligt för barn med astma, penicillin. Men 
jag säger ingenting jag bara öppnar mina ögon och tittar, vad som pågår här. För första om det 
är astma man ska skicka oss till astmaspecialist … kanske de berätta för mig barnen har astma 
men inte första gång penicillin två gånger, penicillin sen astma igen så jag kommer fortfarande 
100 tusen gånger här, så jag blir hopplös. 

Enligt den intervjuade innebär jämlikhet i vård att känna sig välkommen och att bli be-
handlad som vilken medborgare som helst. En intervjuperson säger: 

 Jämlikhet i vård betyder att alla ska få en chans att bli undersökt av en läkare. Även när de 
tycker att det inte behövs … att man få chans för ibland har de fel också. Så alla ska få samma 
hjälp, det ska inte finnas skillnader.  

En annan som är analfabet lägger till ”Att de hjälper människor som är i nöd. Att de förklarar 
och ge information på ett sätt att man fattar … till exempel med bilder”, medan en annan av 
de intervjuade tycker jämlik vård är ”Att de inte pratar över huvudet på patienten. Det får ta 
den tid det tar … det ska vara att de ger sig tid vad patienten har att säga”. En annan lägger 
till ”tillåta patienten vara delaktig i sin vård”. 

Mamman till ett barn med astma säger: 

Jämlikhet i vård för mig är om jag kommer de lyssnar på mig och vad jag har berättat” hon 
lägger till ” vi kommer från andra land men vi är inte dum vi har nog på hjärna och vi vill – jag 
vet inte på vilket sätt man ska säga det på svenska. Vi vill gärna göra någonting men bara en 
ska öppna dörren till oss så kommer vi fram”. 

Vården kan bli mer jämlik om man anställer vårdpersonal med olika etnisk bakgrund samt 
om brukarna får en bättre bild av hur vårdcentralen fungerar och vilka olika funktioner per-
sonalen har. En brukare säger: 
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Jo, till exempel jag gillar inte att skaka hand med manliga läkare men om de räcka ut en hand, 
jag ta det. Jag vill inte hamna i tidningen (skrattar) för att jag vägra ta i hand. Men den 
somaliska läkare räcka aldrig ut sin hand. Han hälsar vanligt. Ett annat exempel är när jag 
träffade han första gången. Jag hade problem i underlivet och när jag gick in i rummet stod 
där en Somali man! Jag höll på att dö! Att det ska vara en man som ska undersöka mig där 
nere och dessutom en Somali man (skrattar)! Tack och lov att han tog initiativet och byte med 
en kvinnlig läkare. Det var HAN som insåg hur känslig situationen är och han bytte patient 
eller tid med en annan läkare. På det sättet träffade jag en kvinnlig läkare. Jag tror inte att en 
svensk läkare hade haft samma insikt. 

Att öka antal läkare och speciellt kvinnliga läkare anses av en de intervjuade som en åtgärd 
för mer jämlik vård. 

En annan intervjuperson säger att vården blir mer jämlik om: 

De får sluta bete sig som vårdcentralerna vore Fort Knox. Utan det ska vara tillgängligt för alla 
människor och inte bara genom telefon. Det är precis som om de blir jätteförvirrad om det 
kommer något utanför deras synfält alltså. De är fyrkantiga, om det kommer något utanför vad 
de har tänkt sig så blir de förvirrade. 

En av de intervjuade personerna tycker att vården redan är jämlik och bra men att man kan 
fundera på vad man kan göra för att göra vården än mer jämlik. En intervjuad man som har 
gymnasieutbildning och ursprungligen är från Somalia uttrycker att invandrarna ska följa 
regler och att om man har utbildning kan man anpassa sig bättre till det nya systemet. Han 
anser att ”Det är viktig att invandrarna respekterar och anpassar sig till landets regler och 
system”. 

 
6.3.5 Intervju med patientföreningar 

Ordföranden för Neuroförbundet, som har varit medlem i fem år, anser att det som har 
förändrats de senaste åren inom vårdcentralen (som var delaktig i ”Lärande projekt vård på 
lika villkor”) är att personalen bemöter patienter/brukare med mer respekt och uppmärk-
samhet. Hen säger: 

när du kommer fram till vårdcentralen och börjar prata med personalen så ska personalen 
prata med MIG, inte med assistenten. Det börjar bli skillnad. Först pratar de med, får jag säga 
den som är sjuk, det är så det måste fungera.  

Det som inte fungerar på vårdcentralen är kontinuitet. Ordförande för Neuroförbundet säger 
att medlemmarna i förbundet inte tycker om att träffa nya läkare hela tiden. 

Varje gång i stort sett de kommer till vårdcentralen kan de ha en ny läkare … och då måste 
läkaren läsa igenom vad som står om dem i journalen hur den personen har det. Mina med-
lemmar vill ha samma läkare … men tyvärr har det blivit så att det cirkulerar väldigt mycket 
läkare och det är mycket ombyte. 
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Trevligt och positivt bemötande, inte för långa väntetider, möjlighet att träffa samma läkare 
och att få samma behandling oavsett var i landet man befinner sig är enligt ordförande för 
Neuroförbundet viktigt för att erbjuda vård på lika villkor.  

En representant från Uppsökarna anser att det vid den vårdcentralen som deltagit i Lärande-
projektet fungerar bra. De har aldrig haft några klagomål från medlemmarna och tillgänglig-
heten har blivit bättre. 

Att man komma i kontakt med dem mycket fortare än förut. Om man ringer dit så är det alltid 
någon som ringer tillbaka. Och de hänvisar … och hjälper gärna till så att jag ska få kontakt 
med den jag behöver.  

Det som inte har funkat bra är att väntetiden för att träffa en läkare är för lång, tiden man får 
vid läkarbesök är för kort och ”att man behöver träffa nya läkare hela tiden”. 

Angående vård på lika villkor tänker representanten att fysisk och psykisk ohälsa ska ha 
samma prioritering. 

… att alla ska kunna ringa dit och få hjälp, om du har ont i benet eller ont i själen … det ska 
vara vård till alla … jag har försökt och ringt till psykteamet … Då säger dom att våran kvot är 
fylld i dag så du får ringa i morgon. Och mår en människa dåligt i själen då kan man inte vänta 
tills i morgon. Det går inte. Det tycker jag är fel. 

En annan faktor som kan var viktig för vård på lika villkor är kommunikation. Represen-
tanten säger: 

… Sedan är det där med telefonsvarare och det är klart att är man inne i en depression eller 
ångestattack då hör man kanske inte vad dom säger på telefonsvararen utan… man är så inne i 
sig själv då. Och då kan det bli missförstånd ofta. Så det är ofta vi får ringa härifrån… vi har 
några nummer så vi kan komma fram till receptioner och så. 

Representanten menar att kontakt och kommunikation med vården är någonting som måste 
rulla på smidigt, det ska inte behövas att medlemmarna kommer till Uppsökarna och frågar 
dem: kan inte du ringa? Det som inte funkar för personer med psykisk ohälsa är telefontider 
och telefonsvarare.  

Telefontider, du har tiden mellan klockan 8 och klockan 14 och sen det är ju inte alltid att man 
känner sig dålig då. Eller då kanske det är tjugo stycken som har ringt vet du och sen ska alla 
prata en halvtimme, då är det slut på telefontiden. Och dom andra tjugo kanske, dom sitter där 
hemma i sina hem och inte får prata med någon. Det funkar inte. 

En representant från föreningen Ångestsyndromsällskapet anser att jämlik vård betyder: 

Om man kommer och söker hjälp då vill man att man blir bemött med respekt och att man blir 
tagen på allvar … att man känner att det finns en förståelse och att det finns kunskap liksom 
om de här sjukdomarna om man säger så. 
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Han lägger till att det är viktigt att man kan prata mer om just psykisk ohälsa över huvud 
taget i samhället och att man inte ska behöva skämmas för att söka vård för psykisk ohälsa. 
Representanten säger att han och medlemmarna är nöjda med vården och de ser att man blir 
mer medveten om psykisk ohälsa och det är på rätt väg. Representanten lägger till att ” för de 
som kan använda internet och … bygger också på att man kanske har en bra story och att 
man kan förmedla den”.  

Han är positiv till projektet vård på lika villkor för då kunde representanter för föreningen ha 
möte med vårdcentralen och dela ut information och sina synpunkter. Han tycker att regel-
bunden kontakt till exempel en gång per år mellan föreningen och vårdcentralen kan vara 
positiv för att byta erfarenhet och tankar samt att personalen kan dela ut information om för-
eningen till patienter och ”tipsa om att vi finns”. 

  Nationella patientenkäten 6.4
6.4.1 Inledning 

Utvärderingen av patient/brukarperspektivet baseras förutom på intervjuerna även på den 
enkät som återkommande genomförs vid landets vårdcentraler och som berör patientupplevd 
kvalitet i vården. Som baslinjestudie användes Nationella patientenkäten (NPE) som genom-
fördes i september 2011 och uppföljning bygger på motsvarande enkät som gjordes 2013. 

NPE är en sedan 2009 återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs 
vart annat år inom primärvården och vartannat år inom specialiserad vård. Resultaten ska 
användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett 
underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för information till medborgare och 
patienter. Mättningar genomförs nationellt gemensamt vartannat år inom respektive om-
råde. Enkäten är på svenska och det går på egen begäran att få enkäten på ytterligare sex 
olika språk. En möjlighet som cirka fem procent använder sig av.  

Åtta av de nio verksamheter som deltar i projektet ingår i den återkommande under-
sökningen. Syftet med att använda enkäten är att kunna kartlägga och analysera 
patienternas/brukarnas perspektiv om vårdkvalitet inom de verksamheter som deltar i 
projektet. Enligt SKL8 presenteras resultaten i form av ett viktat värde, Patientupplevd 
kvalitet (PUK-värde). Vid framräkningen av PUK-värdet tas icke-aktuella svarsalternativ bort 
så som ”ej ifyllt” och ”ej aktuellt”. Resultaten från varje svarsalternativ adderas, multipliceras 
med 100 och avrundas uppåt till närmaste heltal mellan 0 till 100. Frågor som inte lämpar 
sig att vikta har inte något PUK-värde, för dessa frågor redovisas resultatet endast i andelar.  

En av de verksamheter som deltog i projektet, BVC/BMM Sommargatan i Karlstad, ingår inte 
i den nationella studien9 och två verksamheter (VC Ljustadalen och VC Nacksta) hoppade av 
                                                        

8 För mer information om NPE, se http://npe.skl.se.  
9 BVC och BMM ingår inte i NPE-undersökningen. 
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projektet och ingår därför inte i analysen. För de övriga sex verksamheterna kunde jäm-
förelser göras mellan 2011 och 2013. 

Tabell 6.4.1 visar hur många formulär som inkommit i förhållande till hur många som 
skickats ut. Med korrigerad svarsfrekvens menas antalet inkomna formulär i relation till de 
utskickade, efter att man räknat bort de som av olika anledningar inte kunnat delta. 

Tabell 6.4.1 Deltagande i NPE, 2011 och 2013 – i de verksamheter som deltagit i projektet. 

Vårdcentral/motsvarande Totalt 
utskickade Svarat Svarat % Korr. 

svarsfrekvens % 

Riket 2013 265 765 137 844 51,9 52,7 

Riket 2011 247 673 130 582 52,7 54,0 

VC City 2013 200 90 45,5 45,2 

VC City 2011 200 89 44,5 45,9 

VC Dalbo 2013 200 73 36,5 37,2 

VC Dalbo 2011 200 87 43,5 45,3 

VC Drottninghög 2013 300 111 37,0 38,0 

VC Drottninghög 2011 200 87 43,5 44,8 

VC Nävertorp 2013 200 100 50,0 50,0 

VC Nävertorp 2011 200 108 54,0 56,0 

VC Orsa 2013 200 116 58,0 58,9 

VC Orsa 2011 200 206 53,0 56,4 

VC Åsidan 2013 200 103 51,5 53,4 

VC Åsidan 2011 200 101 50,5 52,9 

     
 
6.4.2 Dataanalys 

Insamlade data från NPE 2011 analyserades via SPSS-programmet. Vi har använt och jämfört 
svar från NPE i de verksamheter som deltar i projektet med sammanfattade svar från riket för 
att kunna ha en referenslinje. De befintliga bakgrundsvariabler som vi har valt att ha med i 
analysen är: kön, modersmål (svenska – ja eller nej), utbildning, allmänt hälsotillstånd, antal 
kontakter med sjukvården de senaste sex månaderna. Tyvärr fick vi bara obearbetad data för 
2013 och på grund av tidsbrist har vi därför inte kunnat beskriva bakgrundsvariabler. För 
2013 har vi använt hemsidan (se fotnot 5) för att kunna beskriva läget och göra analyser. 
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6.4.3 Primärvård 2011 – VC City, Eskilstuna – Sörmland 

Av de som deltog i studien under 2011 var 35 % män och 65 % kvinnor, 33 % hade ett annat 
modersmål än svenska. 37 % hade grundskoleutbildning, 40 % gymnasieutbildning och 23 % 
högskole- eller universitetsutbildning.  

VC City – Eskilstuna har blivit bättre på bemötande under 2013 jämfört med 2011. Intervju-
personerna har svarat att vårdcentralen har blivit sämre när det gäller delaktighet, infor-
mation, förtroende och speciellt tillgänglighet. Jämfört med riket borde de bli bättre på alla 
PUK-aspekter. Bemötandet ligger på samma skala som riket (tabell 6.4.3). 

Tabell 6.4.3 Patientupplevd kvalitet (PUK) vid VC City, Eskilstuna, 2011 och 2013 jämfört med riket, 
landsting och kommun 2013, %. 

 
Riket 

 
Landstinget 
Sörmland 

Eskilstuna 
kommun VC City 

 2013 2013 2013 2011 2013 

Bemötande 90 90 86 88 89 

Delaktighet 79 77 73 72 69 

Information 77 76 72 73 71 

Tillgänglighet 79 77 73 71 65 

Förtroende 85 83 80 79 77 

Upplevd nytta 82 80 76 74 74 

Rekommendera 83 83 68 78 75 

Helhetsintryck 72 70 64 66 62 

 

 
6.4.4 Primärvård – VC Dalbo, Kronoberg 
Av de som deltog i studien under 2011 var 37 % män och 63 % kvinnor, 38 % hade ett annat 
modersmål än svenska. 37 % hade grundskoleutbildning, 45 % gymnasieutbildning och 18 % 
högskole- eller universitetsutbildning.  

VC Dalbo – Växjö har blivit bättre på delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende och 
ligger på samma skala när det gäller bemötande och upplevd nytta. Jämfört med riket har VC 
Dalbo högre värden för tillgänglighet, information och förtroende (tabell 6.4.4). 
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Tabell 6.4.4 Patientupplevd kvalitet (PUK) vid VC Dalbo, Växjö, 2013 och 2011 jämfört med riket, 
landstinget och kommunen 2013, %. 

 Riket 
Landstinget 
Kronoberg 

Växjö 
kommun VC Dalbo 

 2013 2013 2013 2011 2013 

Bemötande 90 92 91 91 91 

Delaktighet 79 81 79 77 80 

Information 77 79 76 74 80 

Tillgänglighet 79 85 83 88 93 

Förtroende 85 87 85 87 88 

Upplevd nytta 82 85 82 79 79 

Rekommendera 83 88 86 80 82 

Helhetsintryck 72 74 72 71 70 

 

6.4.5 Primärvård – VC Drottninghög, Skåne 

Av de som deltog i studien under 2011 var 40 % män och 60 % kvinnor, 50 % hade ett annat 
modersmål än svenska. 33 % hade grundskoleutbildning, 36 % gymnasieutbildning och 31 % 
högskole- eller universitetsutbildning.  

VC Drottninghög – Helsingborg har blivit bättre angående delaktighet, information, 
tillgänglighet och förtroende. Bemötande och upplevd nytta har blivit sämre jämför med år. 
Jämfört med riket borde de bli bättre på alla PUK-aspekter, speciellt delaktighet, bemötande 
och information (tabell 6.4.5). 

Tabell 6.4.5 Patientupplevd kvalitet (PUK), VC Drottninghög, Helsingborg, 2013 och 2011 jämfört med 
riket, landstinget och kommunen år 2013, %. 

 Riket 
Region 
Skåne 

Helsingborg 
kommun VC Drottninghög 

 2013 2013 2013 2011 2013 

Bemötande 90  90  90  82  81  

Delaktighet 79  79  79  61  65  

Information 77  78  78  67  71  

Tillgänglighet 79  77  76  73  80  

Förtroende 85  85  85  70  72  

Upplevd nytta 82  82  81  72  70  

Rekommendera 83  82  82  59  61  

Helhetsintryck 72  72  72  59  60  
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6.4.6 Primärvård – VC Nävertorp, Sörmland 

Av de som deltog i studien under 2011 var 46 % män och 54 % kvinnor, 9 % hade ett annat 
modersmål än svenska. 42 % hade grundskoleutbildning, 37 % gymnasieutbildning och 21 % 
högskole- eller universitetsutbildning.  

VC Nävertorp – Katrineholm har blivit bättre på alla PUK aspekter vilket har lett till att 
förtroendet har ökat bland de som svarat. Jämfört med riket ligger de på samma skala för alla 
PUK-aspekter och är bättre när det gäller tillgänglighet (tabell 6.4.6). 

Tabell 6.4.6 Patientupplevd kvalitet (PUK), VC Nävertorp, Katrineholm, 2013 och 2011 jämfört med 
riket, landstinget och kommunen 2013, %. 

 Riket 
Landstinget 
Sörmland 

Katrineholms 
kommun VC Nävertorp 

 2013 2013 2013 2011 2013 

Bemötande 90   90   87   86   89   

Delaktighet 79   77   76   74   76   

Information 77   76   72   76   77   

Tillgänglighet 79   77   79   89   91   

Förtroende 85   83   81   74   83   

Upplevd nytta 82   80   78   79   80   

Rekommendera 83   83   81   81   84   

Helhetsintryck 72   70   69   68   71   

 

 
6.4.7 Primärvård – VC Orsa, Orsa 

Av de som deltog i studien under 2011 var 47 % män och 53 % kvinnor, 3 % hade ett annat 
modersmål än svenska. 37 % hade grundskoleutbildning, 35 % gymnasieutbildning och 28 % 
högskole- eller universitetsutbildning.  

VC Orsa har fått mycket bättre bedömande av de som svarat under 2013 jämfört med 2011 
angående alla PUK-aspekter förutom tillgänglighet. Jämfört med riket borde de bli bättre på 
alla aspekter, speciellt delaktighet och information (tabell 6.4.7). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

72 

Tabell 6.4.7 Patientupplevd kvalitet (PUK) vid VC Orsa 2013 och 2011 jämfört med riket, landstinget 
och kommunen 2013, %. 

 Riket 
Landstinget 

Dalarna 
Orsa 

kommun VC Orsa 

 2013 2013 2013 2011 2013 

Bemötande 90  89  87  79  87  

Delaktighet 79  76  71  65  71  

Information 77  75  68  64  68  

Tillgänglighet 79  75  81  84  81  

Förtroende 85  82  79  69  79  

Upplevd nytta 82  79  78  72  78  

Rekommendera 83  78  69  63  69  

Helhetsintryck 72  68  64  58  64  

 
 

6.4.8 VC Åsidan, Sörmland  

Av de som deltog i studien var 42 % män och 58 % kvinnor, 7 % hade ett annat modersmål än 
svenska. 45 % hade grundskoleutbildning, 42 % gymnasieutbildning och 13 % högskole- eller 
universitetsutbildning.  

VC Åsidan – Nyköping ligger 2013 på samma skala som 2011 när det gäller bemötande men 
har blivit sämre på alla andra aspekter av PUK, speciellt tillgänglighet. Jämfört med riket 
ligger de på samma skala för bemötande, men ska bli bättre på alla PUK- aspekter speciellt 
tillgänglighet, information och delaktighet (tabell 6.4.8). 
 
Tabell 6.4.8 Patientupplevd kvalitet (PUK), VC Åsidan, Nyköping, 2013 och 2011 jämfört med riket, 
landstinget och kommunen 2013, %. 

 Riket 
Landstinget 
Sörmland 

Nyköpings 
kommun VC Åsidan 

 2013 2013 2013 2011 2013 

Bemötande 90   90   93   89   89   

Delaktighet 79   77   82   79   74   

Information 77   76   79   82   70   

Tillgänglighet 79   77   73   85   64   

Förtroende 85   83   87   88   80   

Upplevd nytta 82   80   83   86   72   

Rekommendera 83   83   88   88   80   

Helhetsintryck 72   70   74    70   67   
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7 HÄLSOEKONOMISK UTVÄRDERING 

 Inledning 7.1

I överenskommelsen mellan SKL och Mälardalens högskola om uppdraget avseende pro-
jektet angavs att: Utvärderingen av lärandeprojektet omfattar både resultat, process och 
hälsoekonomisk utvärdering.  

Den hälsoekonomiska utvärderingens syfte (kap 1.2) är att genomföra en hälsoekonomisk ut-
värdering som omfattar dels effektivitetsaspekten, dels fördelningsaspekten. I detta projekt 
ligger fokus på utvärdering av fördelningsaspekten, jämlikhet i tillgång till vård genom verk-
samheters egna rapporteringar och sammanställningar från berörda landsting. 

Den ursprungliga tanken var att det skulle göras någon form av ekonomisk analys där 
effekter på jämlikhet kunde ställas mot kostnader för de aktiviteter som genomförts. För att 
kunna samla in enheternas kostnader för de aktiviteter som genomförts inom ramen för pro-
jektet, utvecklade teamet ett Excel-baserat självsummerande formulär för tidrapportering. 
Samtliga deltagare i projektet har kontinuerligt under projektets två år rapporterat sin tid-
användning. Utgångspunkten var att de relevanta kostnaderna huvudsakligen var del-
tagarnas nedlagda tid på projektet. Övriga kostnader, till exempel lokaler, läkartid, admini-
stration, städning etcetera är vad som med en ekonomisk term kallas ”sunk costs”, det vill 
säga kostnader som inte påverkas av projektet och som skulle finnas kvar även om projektet 
inte hade genomförts.  

För att kunna göra en full kostnadseffektivitetsanalys krävs tillgång till både en baslinje-
mätning och en uppföljningsmätning avseende de effekter som ska studeras. I detta fall sak-
nades en baslinjestudie för att mäta jämlikheten i tillgång till vård innan projektets aktivi-
teter startats upp. Mätning av effekter på jämlikhet som resultat av projektets aktiviteter var 
inte heller planerade. Därigenom var det inte möjligt att göra en fullständig kostnadseffek-
tivitetsanalys.  

Den programteoretiska modellens (kap 4.1.1) hälsoekonomiska komponent anger en analys 
av finansiella och icke-finansiella kostnader utifrån ett vårdgivarperspektiv, alltså endast 
analys av kostnader utan analys av effekter. Den analysen har genomförts med utgångspunkt 
från deltagarnas tidsredovisning. 

Utöver analys av tidkostnaden har sekundärdata om ersättningssystemen för primärvården 
samlats in från respektive landsting. Syftet med den datainsamlingen har varit att analysera 
hur ersättningssystemen förhåller sig till förändringsarbetet för en mer jämlik vård. 

 Tidkostnad 7.2
Alla deltagare vid alla enheter har kontinuerligt rapporterat sin tidanvändning i projektet i 
det Excel-baserade formuläret under projektets två år. För varje tidanvändning har del-
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tagarna angett för vilket syfte som tiden lagts ned. Tidanvändningen i de individuella 
rapporterna har summerats först på individuell nivå och sedan på enhetsnivå, fördelat på 
aktiviteter. Därefter har tidanvändningen grupperats med en huvudsaklig indelning i 
”kunskapsutveckling” och ”jämlikhetsarbete”. Tanken med uppdelningen i ”kunskaps-
utveckling” respektive ”jämlikhetsarbete” är att kunskapsutvecklingen kan ses som en in-
vestering med en stor tidsinsats före och i inledningen av jämlikhetsarbetet, för att sedan 
successivt minska. Kostnaderna för kunskapsutveckling och jämlikhetsarbete har skattats 
genom att använda en schablon för sjuksköterskelön inklusive lönekostnadspåslag (300 
kr/tim) och för läkarlön (600 kr/tim). 

Vi har inte beräknat den totala projektkostnaden inklusive kostnader för projektledning vid 
SKL och kostnader för lärandeseminarier. Syftet med kostnadsskattningen är framför allt att 
ge en uppfattning om vad det skulle kosta för andra primärvårdsenheter att planera och 
genomföra liknande initiativ för ökad jämlikhet och då är kostnaden för projektledning och 
lärandesseminarier sannolikt inte relevanta. Tid skulle förstås få läggas på kunskaps-
utveckling, men det torde kunna genomföras på ett annat sätt med mer av sekundära källor. 

 

Figur 7.2.1 Tidanvändningen i timmar vid enheterna för Lärandeprojektet 2012-2013 

Sammanställningen visar att kunskapsutveckling genom deltagande i lärandeseminarier och 
föreläsningar har tagit mer tid i anspråk än planering och genomförande av aktiviteterna för 
jämlikhetsarbete hos alla enheter utom Sommargatans BVC. Totalt nedlagd tid på jämlik-
hetsarbete har totalt utgjort cirka 300–500 timmar för enheterna, med undantag för Dalbo 
där den totalt nedlagda tiden på projektplanering och genomförande var mindre än 100 
timmar. Tidrapporteringen för Nävertorp har justerats. Skillnaderna mellan enheterna i total 
tidanvändning beror till största delen på antalet personer i arbetsgrupperna. VC Nävertorp 
anställde en somalisktalande läkare som ett led i projektet. Tiden för den läkaren rappor-
terades som projektplanering, men i praktiken har tiden använts som ordinarie läkartid, 
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vilket innebär att tiden inte medfört någon tillkommande kostnad som inte skulle ha funnits 
om projektet inte hade varit. Av den anledningen har vi inte räknat med läkartiden som en 
kostnad för jämlikhetsarbetet. Vi har däremot lagt till tid för läkarens deltagande i lärande-
seminarierna. Figur 7.2.2 visar den skattade kostnaden för Lärandeprojektet 2012–2013. 

 

 

Figur 7.2.2 Skattad kostnad för Lärandeprojektet 2012–2013. 

Den totala kostnaden för projektet har varierat från cirka 110 000 kronor (Dalbo) till cirka 
315 000 kronor (City och Drottninghög) för de två år som projektet pågått. Av dessa kost-
nader avser mer än hälften egen kunskapsutveckling, framför allt genom deltagande i 
lärandeseminarierna. Kostnaden för planering och genomförande av aktiviteterna för att 
främja ökad jämlikhet i vården är relativt liten, från cirka 34 000 kronor (Dalbo) till cirka 
147 000 kronor (Sommargatan) för två år och de utgör mindre än en procent av enheternas 
verksamhetsomslutning. Det pekar på att det är möjligt att planera och genomföra aktiviteter 
för ökad jämlikhet i vården utan att det behöver föra med sig stora kostnader. Personalen 
anger dock i intervjuerna i resultatutvärderingen att ersättningssystemen och de finansiella 
resurserna är avgörande faktorer för god och jämlik vård. Några av vårdcentralerna har också 
fått särskild ersättning från sitt landsting för sitt deltagande i projektet. 

 Ersättningssystemen 7.3
Av resultatutvärderingen (Avsnitt 6.2, tabell 6.2.6.1 och tabell 6.2.9.1) framgår att ersätt-
ningssystemen och de finansiella resurserna av personalen uppfattas som avgörande faktorer 
för att kunna erbjuda en god och jämlik vård.  
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Av de sju deltagande enheterna har sex haft fokus på nyanlända invånare som kan ha 
svårigheter relaterade till kontakter och kommunikation med sin vårdcentral. De sex vård-
centralerna har planerat och genomfört aktiviteter riktade till dessa grupper. Dock noterar 
VC City i Eskilstuna i sin verksamhetsrapport att: 

På grund av de positiva erfarenheter och teamets upplevelse av möjlighet att nå personer som 
befinner sig utanför vårdsystemet arbetar vårdcentralens ledning för att kunna fortsätta med 
aktiviteten. I dagsläget ger inte ersättningssystemet ekonomiska möjligheter för att kunna för-
lägga verksamhet utanför vårdcentral då det innebär en merkostnad. Planer finns på att söka 
bidrag för att kunna finansiera framtida verksamhet. 

Från 1 januari år 2010 är landstingen i Sverige förpliktade att tillämpa vårdval i primär-
vården enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Genomförandet har medfört en ökande 
andel privata vårdgivare, vilket i sin tur har förutsatt reformer av ersättnings- och styrsys-
temen.  

Vår genomgång av ersättningssystemen vid de sju vårdcentraler inom fem landsting som 
deltar i SKL-projektet, tre inom Sörmland, en vardera inom Dalarna, Kronoberg, Skåne och 
Värmland, visar att samtliga landsting har utvecklat komplexa ersättningssystem med många 
delkomponenter och omfattande kvalitetsrapporteringssystem (tabell 7.3.1). Samtliga lands-
ting, utom Sörmland, har infört ACG-system (Adjusted Care Groups el. Adjusted Clinical 
Groups) som en del (80–90%) av ett kapiteringssystem (fast ersättning per listad patient). 
Andelen kapitering respektive rörlig ersättning varierar mellan landstingen, men de flesta 
har cirka två tredjedelar fast ersättning (kapitering) och en tredjedel rörlig ersättning för ut-
förda åtgärder enligt prislista. 

ACG är ett system utvecklat vid Johns Hopkins University i Baltimore (Asthana &  Gibson, 
2011). ACG grupperar patienter utifrån registrerade data om ålder, kön och diagnoser under 
en viss tidsperiod (12–18 månader). Systemet har utvecklats för beskrivning och resurs-
allokering inom primärvård och öppenvård. Tanken bakom systemet är att fånga upp multi-
morbiditet, vilken är mer kopplad till individ än till ålder. ACG-systemet utvecklades i en 
amerikansk kontext av en sjukvård huvudsakligen finansierad genom privata sjuk-
försäkringar. 

Ett återkommande problem i den amerikanska kontexten har varit försäkringsbolagens 
tendens att undvika att ge försäkring till multisjuka med en historia av höga sjukvårds-
kostnader. ACG-systemet är tänkt att höja försäkringsbolagens incitament att erbjuda sjuk-
vårdsförsäkring även till multisjuka och patienter med komplexa kroniska tillstånd, genom 
att ge högre ersättning för dessa individer. 

I Storbritannien har ett liknande system för diagnosrelaterad riskkompensering, Person-
Based Resource Allocation (PBRA), övervägts. Brittiska forskare har, emellertid, efter analys, 
framfört kritiska synpunkter och varnat för att systemet kan medföra risker ur ett jämlikhets-
perspektiv (Asthana & Gibson, 2011). Problemet ligger bland annat i att det medicinska 
behovet definieras enligt tidigare vårdutnyttjande. Man pekade på en studie av ACG-systemet 
som gjorts av Manitoba Centre for Health Policy and Evaluation, vilken fann att ju oftare en 
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patient besökte vårdgivare ju högre var sannolikheten att patienten skulle få diagnoser som 
höjer morbiditetsvärdet i ACG-systemet, det vill säga systemet premierar de patienter som 
redan har god tillgång till vård och riskerar missgynna de patienter som av olika skäl inte 
kommer till vården trots att de har medicinska behov (Reid, MacWilliam, Roos, Bogdanovic, 
& Black, 1999). Systemet kritiserades också ur effektivitetsaspekten. Forskarna menade att 
det riskerar att förstärka existerande nyttjandemönster, oberoende av hur ineffektiva eller 
ojämlika de är. Man pekade också på att alla system där ersättningen bygger på vård-
utnyttjande har inbyggda perversa incitament att använda fler diagnoser eller att välja mer 
komplexa diagnoser som leder till högre ersättningar (Asthana & Gibson, 2011). 

 

Tabell 7.3.1 Sammanställning av ersättningssystemen för primärvården i respektive landsting och rap-
porteringskrav avseende kvalitetsindikatorer. 

Landsting: Sörmland Kronoberg Skåne Dalarna Värmland 
Åldersbaserad kapitering ja nej nej nej nej 
ACG som del av kapitering nej ja, 90 % ja, 80 % ja, 80 % ja, 90 % 
CNI som del av kapitering ja ja, 10 % ja, 20 % ja, 20 % ja, 10 % 
Andel kapitering/rörlig 67 %/33 %   70 %/30 % 66/34 % 
Intäkter utanför vårduppdraget  ja    
Täckningsgradsersättning ja ja  ja, 20 %  
Ersättning för icke-listad patient ja ja ja   
Avståndsersättning ja ja   ja 
Besöksersättning ja till viss del  ja, 5 %  
Besöksersättning asylsökanden ja ja Ja ja ja 
Besöksersättning utomlänspatienter, utländska   ja ja ja  
Tolkersättning ja  ja ja ja 
Utlandsbosatta EU/EES Konventionsland ja ja Ja ja Ja 
Sjukskrivningsintyg ja     
Barnhälsovårdsersättning ja ja   ja (2014) 
Mödrahälsovårdsersättning     ja 
BBIC Barn >13 år i centrum-ersättning   ja   
Preventionsersättning  ja    
Vaccinationsersättning HPV (Papillonvirus)   ja   
Särskilda boenden-ersättning ja ja   ja 
Vård- och omsorgsplan VOPS ja  ja   
Demensutredning reg. i SveDem   ja   
Hälsoundersökning psykos   ja   
Katastrof och beredskapsåtagande     ja 
Jouransvarsersättning     ja 
Kommunal hemsjukvård 
läkemedelsgenomgång  ja ja   

Läkemedelsersättning (75 % kostnadsansvar)   ja   
Utvecklingsarbete/särskilda uppdragsersättning  ja   ja 

Kvalitetsmålsersättning  ja ja, 
1,5 % ja, 5 % ja 

Utbildningsersättning verksamhetsförlagd 
utbildning   Ja  ja 

Service-admin-lokaltillägg till privat vårdgivare     ja 
Momskompensation till privata vårdgivare, 3 %  ja  ja ja 
Vård hos vårdgivare nationella taxan med 30 %    ja  
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Landsting: Sörmland Kronoberg Skåne Dalarna Värmland 
Provtagning för specialistsjukvården    ja  
VC med sjukvårdsgrupp    ja  
Glesbygdstillägg    ja  
Stimulanstillägg för läkare i kommunal 
hälsosjukvård  ja  ja  

Dröjsmålsränta    ja  
Avdrag för besök annat landsting  ja    
Avdrag för besök vid annan VC  ja    
Avdrag besök primärvårdsjour lö–sö helg ja     
Avdrag för medicinsk service  ja    
Avdrag för allmänläkemedel  ja    
Avdrag besök hos privat allmänläkare ja     
Avdrag för besök hos privat sjukgymnast ja ja    
Avdrag för hyra av IT/MT-utrustning  ja    
Avdrag för låg täckningsgrad  ja    
Avdrag för telefontillgänglighet <90 % ja     
Avdrag läkarbesök inom 7 dgr <85 % ja     
Straffavgift för pålistning utan signatur från 
patient     ja 

Straffavgift för felaktigt avgiftsuttag     ja 
Straffavgift för bristande telefontillgänglighet     ja 
Straffavgift för <80 % av listade patienters 
besök     ja 

Straffavgift för bristande rapportering 
uppföljningsdata     ja 

Straffavgift för ej uppdaterad närområdesplan     ja 
Straffavgift för avvikande marknadsföring     ja 
Antal indikatorer för verksamhetsuppföljning 14 27 65  83 
Tak för besöksersättningar ja     
 

När landstinget i Jönköping införde ACG 2012 inträffade en kraftig ökning av antalet 
diagnoser, med en mångdubbling av vissa diagnoser (Jernberg, 2013a). Observationerna är 
konsistenta med den brittiska analysen av systemet som pekade på risken för systemdriva 
diagnoser. Om systemet leder till en sneddrivning av diagnoser så riskerar det att leda till 
frågor om tillförlitligheten i den medicinska statistiken. Fyra fackliga organisationer rappor-
teras ha krävt förhandling om fortsatt införande av ACG-systemet innan det har utvärderats 
ordentligt (Jernberg, 2013b). 

Samtliga landsting och deltagande vårdcentraler tillämpar viktning av en del (10–20 %) av 
kapiteringen baserat på ett socio-ekonomiskt index CNI (Care Need Index). CNI utvecklades i 
Storbritannien av Brian Jarman i början av 1980-talet, med syfte att ge ökade resurser till 
underpriviligierade områden. Sörmland har en modell med huvudsakligen åldersrelaterad 
kapitering (67 %) och rörlig ersättning (33 %). 

CNI bygger på sju variabler: ensamstående äldre, barn under fem år, lågutbildade, arbetslösa, 
ensamstående föräldrar, inflyttade under senaste året samt utlandsfödda från Östeuropa, 
Asien, Afrika och Syd- och Mellanamerika.  
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En uppenbar komplikation med att överföra CNI till svenska förhållanden är att det, till skill-
nad från Storbritannien, inte längre finns definierade upptagningsområden för svenska vård-
centraler efter införandet av vårdval i primärvården. 

CNI kan visserligen ses som otidsenligt i ett vårdvalssystem, men ur ett jämlikhetsperspektiv 
är det positivt att det ger ett finansiellt incitament till att etablera primärvård i områden med 
låg socio-ekonomisk status. 

Även om ett kapiteringssystem är viktat för ålder eller vårdtyngd så finns en klar risk för 
underbehandling, eftersom det inte finns någon koppling till vårdens innehåll. I Sörmland 
har det rapporterats att många äldre felaktigt får en demensdiagnos på grund av att de av 
kostnadsskäl inte undersökts för en neurologisk sjukdom (Normal Pressure Hydrocephalus, 
NPH), vilken drabbar personer över 65 år och som ger demensliknande symptom. I en 
kommande doktorsavhandling uppskattas prevalensen av NPH inom åldersgruppen 70 år 
eller äldre till 2–5 % (Wising, 2013). 

Diskussionen om reformeringen av sjukvårdens organisation och dess styrsystem har pågått 
intensivt under de senaste decennierna. Det kan vara intressant att påminna om hur diskus-
sionen gick för drygt tjugo år sedan. En kommitté tillsattes 1992 för att utreda och ge förslag 
till hur den svenska hälso- och sjukvården skulle finansieras i framtiden (HSU 2000) (SPRI, 
1994). De problemdefinitioner som utredningen utgick från var följande:  

a. Ineffektiv resursanvändning. 

b. Brist på valfrihet och bristande lyhördhet för vårdtagare. 

c. Dålig samordning mellan hälso- och sjukvården och socialvården. 

d. Lågprioriterad primärvård. 

HSU 2000 presenterade tre alternativa modeller för den framtida svenska hälso- och sjuk-
vården.  

1. Den första, vilken också blivit den inslagna vägen, var en gradvis reformering 
av den befintliga landstingsmodellen genom separering av beställar- och ut-
förarrollerna och genom att öppna upp för privata aktörer. Samhället skulle 
fokusera på beställarrollen.  

2. Den andra modellen som presenterades var en primärvårdsstyrd modell, där 
primärvården skulle få rollen som finansiär och vårdköpare för sina registre-
rade patienter.  

3. Den tredje modellen var en övergång från det skattefinansierade systemet till 
en obligatorisk hälso- och sjukvårdsförsäkring. 
 

De inbjudna utländska experter som kommenterade förslagen var tveksamma eller direkt 
kritiska. Raisa Deber (Canada) kommenterade: ”Om man söker vård i ett reglerat vårdsystem 
väl medveten om att vården anpassas till att inte överstiga budgetramarna, varför ska man då 
tro på att man inte behöver vård bara för att läkaren säger så? Jag blir mycket nervös över 
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alla arrangemang som sätter producenten i ett etiskt ingenmansland. Både om ni har incita-
ment som uppmuntrar till för mycket eller till för lite vård.” 

Alan Maynard (UK): ”Oavsett vilken modell ni antar kommer det inte att föra systemet 
särskilt mycket framåt, om ni inte gör något åt ledningen och vilken information den har till-
gång till och vilka incitament som styr dess agerande.” 

Diskussionen om styr- och ersättningssystem för hälso- och sjukvården har alltså pågått 
intensivt under de senaste decennierna. Det är uppenbart att det inte finns ett universellt 
ersättningssystem som saknar negativa aspekter. ACG-systemet är emellertid nytt och är 
primärt utvecklat för att lösa ett problem, så kallat ”cream skimming”, som inte är relevant i 
den svenska kontexten. I Sverige, med ett skattefinansierat hälso- och sjukvårdssystem med 
universell täckning är utmaningen att öka jämlikheten av en annan karaktär och har andra 
dimensioner. Problemen i den svenska kontexten handlar mer om kommunikation och om 
att nå grupper som av språkliga eller kulturella orsaker nu inte nås tillräckligt av vården. I 
detta projekt är fokus på att öka jämlikheten i tillgång till första linjens vård. Flertalet av de 
aktiviteter som genomförts i projektet har haft som mål att nå grupper som inte sökt sig till 
primärvården av olika skäl, till exempel bristande språkkunskaper i svenska eller läs- och 
skrivsvårigheter. ACG-systemet kan uppfattas ge incitament i motsatt riktning. ACG-
systemet premierar dock inte ett sökande efter dessa grupper eftersom dessa per definition 
inte tillhör de patientgrupper som redan har många diagnoser, vilka ger högre ersättning. Det 
bör också noteras att det finansiella incitamentet ligger i att lista patienter med flera 
diagnoser och att sätta fler diagnoser på redan listade patienter. Däremot ger systemet inte 
incitament att utföra fler behandlingar. Ersättning ges dock i samtliga landsting för tolk-
kostnader, vilket stöder arbetet med att förbättra tillgänglighet för gruppen. 
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8 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Denna diskussion tar sin utgångspunkt från två grundläggande aspekter för utvärderingen av 
Lärandeprojektet. Den ena aspekten omfattar resultaten från de tre ansatser som utvärde-
ringen baseras på det vill säga Processutvärderingen, Mål- och resultatutvärderingen och 
den Hälsoekonomiska utvärderingen. Den andra aspekten som har en direkt koppling till 
resultatet från den första ansatsen har sin grund i lärandeprojektets tre inriktningsmål: att 
nya arbetssätt och metoder för en mer jämlik första linjens vård utvecklas och prövas inom 
de deltagande verksamheterna, att mätbara förbättringar för en mer jämlik vård inom de 
verksamheter som deltar i projektet kan tas fram och presenteras samt att vården blir mer 
jämlik i de verksamheter som medverkar. 

  Resultatet utifrån de tre utvärderingsinsatserna 8.1
8.1.1 Processutvärderingen 

De sju verksamheter (BMM/BVC Sommargatan i Karlstad, VC City i Eskilstuna, VC Dalbo i 
Växjö, VC Drottninghög i Helsingborg, VC Nävertorp i Katrineholm, VC Orsa i Orsa och VC 
Åsidan i Nyköping), som medverkade och fullföljde Lärandeprojektet representerar en varia-
tion av första linjens vård i Sverige. När det gäller de kontextuella och organisatoriska förut-
sättningarna är det i hög grad en verksamhet som bedrivits i resurssvaga bostadsområden. 
Detta visar den områdesbeskrivning som har genomförts i en särskild studie (Gustafsson 
m.fl., 2014). Denna bredd av deltagande verksamheter har varit en fördel för att identifiera 
vårdbehov i närområden som präglas av olika förutsättningar och med syfte att göra vården 
mer jämlik. Resultatet från områdesbeskrivningsstudien var i linje med ett av de förbätt-
ringsområden som projektets expertgrupp påpekade vid en sammankomst inför projekt-
starten 2012 (se kapitel 4 om förslag till förbättringsområden), nämligen kartläggning av be-
folkningens vårdbehov i förhållande till befintliga resurser. 

De framtagna områdesbeskrivningarna bidrar med central information både för de 
deltagande verksamheterna och för andra liknande verksamheter som är intresserade av att 
arbeta med frågor om mer jämlik vård. En erfarenhet från arbetet med att ta fram jämförbara 
områdesbeskrivningar var att det i dag finns svårigheter att få fram offentlig statistik som 
kopplar samman vårdcentralernas patienter (listade och olistade) till geografiska 
närområden. Den genomförda utvärderingen av Lärandeprojektet visar på att det behövs 
bättre och mer lättillgänglig statistisk och motsvarande uppgifter, både för enskilda verksam-
heter och mellan verksamheter inom primärvård på lokal-, regional och nationell nivå för att 
kunna göra jämförelser som bas för arbetet med jämlik vård. De sju verksamheterna som 
slutförde projektet var alla offentligt drivna med landstinget/regionen som huvudman. Trots 
att SKL:s inbjudan också var riktad till privata vårdgivare i landets samtliga regioner och 
landsting så visade de inte något intresse för att delta. Det är möjligt att privata utförare hade 
kunnat ge ett annat perspektiv på projektet och utveckling av vården. 
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En modifierad form av Genombrottsmetodiken med dess nyckelkomponenter har legat till 
grund för genomförandet av Lärandeprojektet. Vid de åtta lärandeseminarierna har verksam-
heterna fått ta del av olika föreläsningar med varierande teman kring jämlik vård. Vid 
seminarierna har också skett ett erfarenhetsutbyte med de andra deltagande verksamheterna 
och det har också funnits tid för det egna teamarbetet. Växelverkan mellan lärande-
seminarierna och teamarbeten ute i verksamheterna bidrar till en lärandeprocess som är en 
viktig del i Genombrottsmetoden. 

Tillämpningen av Genombrottsmetoden har i hög grad fungerat väl och genererat mätbara 
resultat. Motsvarande erfarenheter finns också från andra tidigare genomförda projekt i 
Sverige, men från andra områden inom vården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2006, 
2010). Det är inte bara en faktor som bidrar till detta utan främst är det kopplingen med 
lärandeseminarierna och praktisk tillämpning inom den egna verksamheten som bidrar till 
reflektion och lärande som omsätts i handling och förbättringsåtgärder. En sådan faktor är 
de tre grundläggande frågorna för förändringsarbetet som berör syfte, mätning och för-
ändring. En annan faktor är den systematiska tillämpningen i genomförandeprocessen 
utifrån PDSA-hjulets fyra faser: planera, göra, studera och agera. Ytterligare en bidragande 
faktor är det stöd verksamheterna fått under hela projekttiden av en kvalificerad handledare 
och från SKL:s projektledare. 

För att närmare kunna analysera Genombrottsmetodens styrkor och svagheter finns det 
behov av att göra en mer systematisk genomgång inte bara från ett projekt, utan från flera 
andra projekt som genomförts i Sverige och där Genombrottsmetodiken använts. En sådan 
metautvärdering saknas i dag trotts att metoden tillämpats kontinuerligt inom främst SKL 
sedan 1997. En systematisk litteraturöversikt (Taylor et al., 2014) där 73 empiriska studier 
ingår har närmare studerat hur PDSA-verktyget tillämpats i kvalitetsutvecklingsarbete inom 
vården. Från den studien framkom att det råder en brist i tillämpningen av de principer som 
ligger till grund för det verktyget. Detta kan äventyra dess effektivitet som ett förbättrings-
verktyg. Det framkom också att hela PDSA-cykelns tillämpning endast var belyst fullständigt 
i 14 av artiklarna (20 %). 

Under det tvååriga projektet utvecklades och prövades 48 olika aktiviteter för en mer jämlik 
vård vid de sju deltagande verksamheterna. Dessa aktiviteter visar på ett brett spektrum av 
förbättrings- och utvecklingsområden. Fokus har inte enbart varit patienter och brukare utan 
även aktiviteter riktade till personalen och utveckling av den egna organisationen. Form och 
innehåll för de 48 aktiviteterna och fokuseringen på patienter, brukare och personal tyder på 
att aspekter för en mer jämlik vård finns på individuella, organisatoriska och kontextuella 
nivåer. Denna bredd i aktiviteterna har i sin tur nära kopplingar med verksamheternas 
kontextuella och organisatoriska förutsättningar vad avser befolkningens vårdbehov och på 
verksamhetsnivå i respektive närområde. Flera av aktiviteterna var initialt av engångs-
karaktär och vände sig främst till den egna personalen för att skapa förutsättningar för ett 
arbete med en mer jämlik vård. Inom varje verksamhet finns exempel på aktiviteter som har 
testats och som har en potential till att bli en del av den permanenta verksamheten och 
därmed kan bidra till att förbättra vårdens tillgänglighet och kvalitet. 
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De 48 aktiviteter som verksamheterna har testat kan närmare kategoriseras som sju olika 
arbetssätt med inriktning mot: kunskapsutveckling, tillgänglighet, patientnöjdhet, brukar-
inflytande, hälsofrämjande, samverkan och förbättring av rutiner. De arbetssätt som tilläm-
pats i de verksamhetsrelaterade aktiviteterna visar på en betydande variation. Denna kan 
bidra till en större överförbarhet av arbetssätten till andra landsting och regioner i landet i 
deras arbete för jämlik vård. Aktiviteterna som genomfördes hos de sju verksamheterna kan 
användas av och/eller tas som inspirationskällor både för andra verksamheter inom berörda 
landsting/regioner, men också för andra landsting och regioner som inte varit med i 
Lärandeprojekt. 

Samtliga verksamheter har tagit ett steg framåt och satt igång ett förändringsarbete som kan 
främja utvecklingen av en mera jämlik vård. Detta visar inte minst svaren på enkäter och 
övrig dokumentation från projektet. Motsvarande information framkom också vid intervjuer 
med verksamhetscheferna (eller motsvarande) och de tre handledarna i projektet. Samtidigt 
finns det ytterligare åtgärder som bör vidtas för att de deltagande verksamheterna ska bli helt 
nöjda. Från intervjuerna framkom det att det initialt funnits en del problem som främst var 
relaterade till bristande tid och resurser. Samtidigt visade det sig att ju mer verksamheterna 
kom in i arbetsprocessen, desto mer ökade medvetenheten kring de egna styrkorna och 
begränsningarna. Det blev då också lättare att hantera en del av de frågor som kom upp i 
samband med genomförandet. 

Verksamheternas egna styrkor och begränsningar som kommit fram i enkäter och intervjuer 
avseende lärandeseminarierna och teamarbetena visar på ett behov av vidgat förbättrings- 
och utvecklingsarbete i respektive deltagande verksamhet. Detta är särskilt angeläget när 
verksamheterna har inhämtat och utvecklat kunskaper om en mer jämlik vård och att detta 
arbete inte upphör efter projektets slut, utan måste få möjlighet till att fortsätta och utvecklas 
i andra former. Det är de berörda landstingen/regionernas ansvar att den investering i 
lärande- och organisationsutveckling som ägt rum i de deltagande verksamheterna till-
varatas. Men också att det skapas förutsättningar för att de nya arbetsmetoder som 
utvecklats och visat vara framgångsrika kan leva kvar och behållas. De deltagande lands-
tingen/regionerna bör också sprida sina erfarenheter från Lärandeprojektet vidare till andra 
liknade verksamheter inom första linjens vård, men erfarenheterna bör också spridas på 
nationell nivå genom SKL. 

Samtidigt visar implementeringsforskning att spridning av ny praxis i begränsad omfattning 
sker av sig själv inom primärvården eller genom planmässiga spridningsinsatser (Hulscher, 
Wensing, van Der Weijden & Grol et al., 2001; Harris et al., 2013). Det krävs mer special-
anpassade ansatser för hälso- och sjukvårdspersonal som till exempel den som tillämpats för 
genomförandet av Lärandeprojektet. Detta för att kunna leverera mer effektiva och ända-
målsenliga tjänster som fokuserar specifikt på hur primärvården bäst kan stödjas för att till 
exempel erbjuda befolkningen en vård på lika villkor. 
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8.1.2 Mål- och resultatutvärderingen – personal- och patient/brukarperspektivet 

Flera olika perspektiv används i en utvärdering för att på bästa sätt försöka fånga in och 
kunna bedöma en genomförd verksamhet. I denna utvärdering har som ett komplement till 
processutvärderingen också studerats effekter av Lärandeprojektet där uppgifter inhämtats 
före eller om detta inte varit möjligt i direkt anslutning till projektets start och i slutet eller 
när projektet var genomfört. Det är uppgifter som inhämtats via enkäter eller intervjuer från 
berörd personal och från patienter/brukare. Fokus på data som samlats in har främst varit 
om en jämlik vård och de arbetssätt som prövats i verksamheten under projekttiden. 

Personalens uppfattningar kring frågor som berör vård på lika villkor och andra till detta 
område relaterade frågor har inhämtats genom enkät vid två tillfällen, 2012 och 2013. De 
faktorer som kommer fram efter analys av enkäten och som påverkar patienternas/brukarnas 
tillgång till vård på lika villkor kan delas in i tre olika kategorier: Strukturella/organisatoriska 
faktorer inom vården (till exempel brist på läkare och resurser), Strukturella/organisatoriska 
faktorer i samhället (till exempel bostadsområde) och patienternas/brukarnas situation 
karaktär (till exempel: utbildning, yrke, etnicitet, ålder). 

En del som svarat på personalenkäten anser att de som har svårt att komma till tals inom 
vården är personer som inte kan anpassa sig till vårdens organisation och krav. De grupper 
som nämns mest är de med invandrarbakgrund, äldre och psykisk sjuka samt de som har 
svårt att ”göra sin röst hörd”. Det finns olika uppfattningar om patienter/brukare med in-
vandrarbakgrund. En del anser att de inte får tillräckligt med uppmärksamhet och en del 
anser att de får för mycket uppmärksamhet inom vården. De flesta anser att de som är 
svensktalande, högutbildade och ”de som har förmåga att utrycka sig, de högljudda” samt ”de 
som kan tala för sig och kan sina rättigheter” och ”kan bete sig på rätt sätt” får upp-
märksamhet inom vården. Enkätundersökningen visade också att det bland vårdpersonalen 
fanns två uppfattningar om ”vård på lika villkor”. En del av personalen anser att vård på lika 
villkor innebär att erbjuda samma vård till alla patienter/brukare medan andra anser att er-
bjuda vård efter behov ska definieras som vård på lika villkor. Dessa två uppfattningar har 
egna konsekvenser och kan leda till val av olika åtgärder och strategier för att erbjuda vård. 

Att införa dropp-in system och att anställa vårdpersonal med annan etnisk bakgrund var två 
åtgärder som har använts i Lärandeprojektet för att förbättra och kunna erbjuda en mer jäm-
lik vård. Dropp-in systemet bidrar till att de som har svårt att uttrycka sig, svårt att kommu-
nicera via telefonsvarare och boka tid kan få vård. Att anställa vårdpersonal med annan 
etnisk bakgrund kan enligt tidigare forskning också bidra till att kunna erbjuda mer jämlik 
vård (Akhavan & Karlsen, 2013; Akhavan, 2012). 

Däremot finns det ingen entydig uppfattning bland personalen om patientens utbildnings-
nivå, etniska tillhörighet och mentala hälsa har betydelse för att få vård. Vid uppföljningen 
2013 har andelen som anser att patientens etniska tillhörighet har inte stor betydelse för till-
gång till vård ökat. Om patientens sexuella läggning eller bostadsområde har någon betydelse 
för att få vård på lika villkor har de flesta som svarat ingen uppfattning vid de båda under-
sökningstillfällena. Däremot minskade andelen vid andra undersökningstillfället som anser 
att de inte har någon uppfattning om huruvida patientens kön, ålder, mentala hälsa och 
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fysiska funktionsförmåga har betydelse för att få vård. Denna minskning vad avser kön, 
mental hälsa och fysisk funktionsförmåga kan bero på ökad medvetenhet kring dessa frågor 
under projektet gång, exempelvis genom föreläsningar, tvärgrupper, teamarbeten etcetera. 
Tidigare forskning visar att vårdpersonalens attityder och uppfattningar om faktorer som 
etnisk bakgrund, kön, klass och sexuell läggning och ålder kan ha stor betydelse för att 
erbjuda vård på lika villkor (Beach et al., 2005; Smith, Johnson, & Guenther, 1985; U.S. 
Department of Health och Human Services, 2000). 

Patientens förtroende för personalen var 2012 den faktor som ansågs ha stor betydelse för att 
erbjuda vård på lika villkor och den faktor som hade minst betydelse var bristande upp-
följning av patienten. Uppfattningen bland personalen har ändrats och vid enkäten 2013 var 
det tid till patient och tillgång till personal som hade störst betydelse. Resultatet visar att de 
fem viktigaste kriterier för att kunna erbjuda vård på lika villkor är: Kontinuitet i vården, 
Tilldelning av ekonomiska resurser efter upptagningsområdets behov/patientgruppens 
behov, Utbildad personal, Tillgänglighet och Hur vård anpassar sig till brukarnas behov. De 
flesta som svarat på personalenkäten var överens om att de tre viktigaste verksamhetsnära 
faktorerna för att kunna erbjuda vård på lika villkor var Respektfullt bemötande, 
Medvetenhet om sina fördomar/beteende och Tillit mellan patient och vårdpersonal. Den 
fjärde faktorn som ansågs viktig var patientens Delaktighet. Från svaret 2013 framkom att ha 
tillgång till kulturtolkar var den viktigaste faktorn för förbättrings- och förändringsarbete. 
Svaret på frågan om ansvaret för förbättrings- och förändringsarbete ligger hos patienten, 
ansåg personalen vid båda undersökningstillfällena att detta har minst betydelse för för-
ändringsarbetet. 

Resultatet från personalenkäten visar att de flesta anser att Bra samsyn bland kollegorna 
kring vad det innebär att arbeta för att kunna erbjuda en mer jämlik vård, Bra samarbete 
inom teamet och Bra rutiner är bland de tre viktigaste resurserna för att kunna åstadkomma 
förändring. Personal och Tid anses som andra viktiga faktorer. Andelen som anser att Pengar 
är en av de viktigaste resurserna för att kunna åstadkomma förändring har ökat under 2013. 
Detta resultat har också stöd i tidigare forskning (Trubek & Das, 2003) som visar att eko-
nomiska resurser och fördelning av ekonomiska resurser mellan olika socioekonomiska om-
råden i en kommun eller ett landsting kan ha stor betydelse för att kunna erbjuda vård på lika 
villkor. 

Att ta reda på patienternas/brukarnas uppfattningar om den vård och service som samhällets 
välfärdstjänster tillhandhåller är viktiga för att kunna kvalitetsutveckla en verksamhet. I 
denna utvärdering har detta perspektiv belysts dels genom intervjuer med personer som har 
kommit i kontakt med några av de aktiviteter och verksamhetsförändringar som genomförts 
under Lärandeprojektet, dels genom uppgifter som inhämtats från Nationella patient-
enkäten. Från de 48 aktiviteter som genomförts i Lärandeprojektet valdes fyra aktiviteter ut 
från lika många verksamheter för att få en fördjupad kunskap från patienter/brukare. Frågor 
som belystes vid intervjuerna berörde deras behov och erfarenheter från verksamheten men 
också från de nya aktiviteter/metoder som börjat tillämpas. Därtill ställdes frågor mer 
allmänt om deras syn på en vård på lika villkor. Från dessa intervjuer framkom att det som 
kan bli bättre för att få en mer jämlik vård är tillgång till tolk vid behov, kontinuitet, det vill 
säga att få träffa samma läkare, och mer tid vid läkarbesök. Det framkom också synpunkter 
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på en bättre tillgänglighet i form av längre öppettider och andra sätt att kommunicera med 
primärvård än telefonsvarare och att vården ska vara för alla och inte bara för de som har 
möjlighet att uttrycka sig och kan ”koderna”. Vården som organisation ska vidga sitt per-
spektiv och hänga med mångfald och olikheter som finns i samhället. Det är vården som ska 
anpassa sig till patienternas/brukarnas behov och inte tvärtom. 

När det gäller kontinuitet i vården var det enligt de intervjuande patienterna/brukarna en 
angelägen fråga för vården att lösa. Kontinuitetsproblematiken framkom också vid inter-
vjuerna med personalen. De genomförda områdesbeskrivningarna visade att sex av de sju 
deltagande verksamheterna använde sig av inhyrd personal, främst läkare. Omfattningen 
varierade mellan verksamheterna från att vara ett begränsat antal läkartimmar till att vara ett 
permanent inslag som svarade för cirka 40 % av läkartjänsterna. Ett fenomen som inte bidrar 
till att skapa kontinuitet i vården utan i stället leder till att patienten får möta olika läkare vid 
besök. I en studie av Liddy, Blazhko, Dingwall, Singh och Hogg (2014) identifierades hinder 
inom primärvården. Här belystes bland annat tillgänglighet, organisatoriska faktorer, brist 
på intresse och förtroende samt motstånd för förändring. Likartade resultat framkom i vår 
studie. 

Kanske kan vi också lära från Norge, som efter införandet av Fastlegeordningen, 1 juni 2001, 
har kommit tillrätta med problemen med stafettläkare och bristande kontinuitet i vården. 
Det norska systemet är baserat på att i stort sett alla invånare är registrerade hos en fast 
familjeläkare. Enligt utvärderingar av reformen har den varit en stor framgång genom en 
ökad tillgänglighet och kontinuitet i vården, vilket resulterat i ökad patientnöjdhet. Reformen 
har också inneburit bättre ekonomiska villkor för specialister i allmänmedicin, vilket gjort 
utbildningen och yrket mer attraktivt (Stolt, 2003; Hetlevik & Gjesdal, 2012). 

Ytterligare ett sätt att få patienternas/brukarnas uppfattningar från den verksamhet de 
besöker inhämtades från den Nationella patientenkäten 2011 och 2013. Den genomgången 
visade att VC Orsa av patienter och brukare fått en bättre bedömning för sju av de åtta 
faktorer som ingår i indexet Patientupplevd kvalitet (PUK). Enda undantaget var för faktorn 
tillgänglighet. VC City – Eskilstuna har blivit bättre på bemötande, däremot har patienter och 
brukare svarat 2013 att vårdcentralen blivit sämre när det gäller delaktighet, information, 
förtroende och speciellt tillgänglighet. VC Dalbo – Växjö har blivit bättre på delaktighet, in-
formation, tillgänglighet, förtroende och ligger på samma värde som vid förra mättillfället 
när det gäller bemötande och upplevd nytta. VC Drottninghög – Helsingborg har blivit bättre 
vad avser delaktighet, information, tillgänglighet och förtroende. Bemötande och upplevd 
nytta har blivit sämre jämför med år 2011. VC Nävertorp – Katrineholm har blivit bättre på 
alla de aspekter som ingår i PUK vilket har lett till att förtroendet har ökat bland de som 
svarat på enkäten. VC Åsidan – Nyköping ligger på samma nivå som 2011 när det gäller 
bemötande men har blivit sämre på alla de andra aspekter som ingår i PUK, speciellt 
tillgänglighet. Samtidigt visar denna genomgång att Nationella patientankäten som 
mätinstrument har brister och begränsat värde när det gäller att få synpunkter på 
primärvårdens verksamhet från patienter/brukare i socioekonomiskt resurssvaga 
bostadsområde. Detta då svarsfrekvensen kan vara under 50 % och att individer som inte har 
svenska som modersmål inte automatiskt får enkäten på sitt modersmål. De måste i stället 
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vända sig till företaget som genomför studien för att få en enkät på sitt modersmål hemsänd. 
Blanketten finns dessutom endast på sex andra språk än svenska. 

Det bör också framhållas att både när det gäller den genomförda personalenkäten och 
uppgifter som hämtas från Nationella patientenkäten är det en mycket kort uppföljningstid 
med ett, respektive två år för de båda studierna. När det gäller förändringsarbete kopplat till 
attityder och uppfattningar samt upplevda effekter av verksamhetsförändring så kan det ge 
utslag först efter en längre tidsperiod. Men i de intervjuer som gjordes med patienter/ 
brukare och företrädare för patientorganisationer var frågorna mer specifikt relaterade till de 
genomförda eller pågående aktiviteterna som initierats genom Lärandeprojektet. 

 

8.1.3 Det hälsoekonomiska perspektivet – kostnader och ekonomiska styr- och 
ersättningssystem för vård på lika villkor 

Den hälsoekonomiska dimensionen av utvärderingen lyfter fram kostnadsaspekten för verk-
samheternas genomförande av lärandeprojektet och de ekonomiska styr- och ersättnings-
systemen ur perspektivet om de stödjer eller hindrar arbetet för vård på lika villkor. När det 
gäller kostnaden för planering och genomförandet av verksamheternas jämlikhetsarbete så är 
slutsatsen att den har varit mycket begränsad i förhållande till den totala verksamhets-
volymen för de deltagande enheterna. 

Totalt handlar det om en kostnad som utgör mindre än en procent av årsomslutningen för 
samtliga enheter. Detta visar att det bör vara möjligt att genomföra liknande aktiviteter utan 
några stora ekonomiska konsekvenser, även om det har uttryckts önskemål om särskild 
finansiering från landstingen av ett fortsatt jämlikhetsarbete. Totalt nedlagd tid på 
jämlikhetsarbetet har för sex av de sju enheterna utgjort cirka 300–500 timmar. Det som 
framför allt har tagit tid i anspråk är kunskapsutvecklingen genom att personalen har deltagit 
i lärandeseminarier och vid föreläsningar. Det kan ses som en investering som är 
förhållandevis stor innan de jämlikhetsfrämjande aktiviteterna startar upp. Över tid bör 
tidsåtgången för kunskapsutveckling utgöra en minskande del av kostnaden. Den tid som har 
använts för planering och genomförande av jämlikhetsfrämjande aktiviteter har totalt 
beräknats kosta anmärkningsvärt lite, mellan 34 000 kronor (Dalbo) och 147 000 kronor 
(Sommargatan) totalt för projektets två år. Kostnadsberäkningarna har baserats på 
personalens tidsanvändning för projektet. Övriga kostnader för lokaler, administration, med 
mera har betraktats som ”sunk costs”, det vill säga kostnader som skulle ha funnits även utan 
projektet. Det kan emellertid ha funnits andra kostnader, till exempel för tillfälliga lokaler för 
utåtriktad verksamhet som inte fångats upp i tidrapporteringen. Några landsting har beviljat 
extra ersättningar för projektets aktiviteter. Det är värt att notera att trots att de totala kost-
naderna är små i förhållande till verksamheternas omslutning har deltagare i intervjuer och i 
de egna utvärderingarna angett att ersättningssystemen begränsar möjligheter till arbetet för 
ökad jämlikhet. 

Styr- och ersättningssystemen har analyserats utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Av analysen 
framgår att styr- och ersättningssystemen är utformade på en mycket detaljerad nivå och att 
utformningen varierar mellan de fem landsting/regioner som haft verksamheter som ingått i 



 

 

88 

projektet. Det kan möjligen förklara önskemål som framförts om särskild ersättning för jäm-
likhetsarbete trots att kostnaden i projektet varit så begränsad. 

ACG-systemet är det huvudsakliga ersättningssystemet i fyra av de fem medverkande lands-
tingen/regionerna (Sörmland är undantaget) sedan några år tillbaka. Det systemet står för 
80–90 % av kapiteringsdelen i ersättningen i de fyra landstingen. En brittisk analys (Asthana 
& Gibson, 2011) av systemet pekar på risker ur ett jämlikhetsperspektiv, förutom risker för 
systemdriven diagnossättning. Systemet utvecklades i USA i ett försäkringsbaserat system för 
att undvika risken att försäkringsbolagen väljer att försäkra friska personer och undviker att 
ge försäkringar till personer med kostsamma kroniska hälsotillstånd. I Sverige har vi ett 
skattefinansierat hälso- och sjukvårdssystem med universell täckning, där utmaningen att 
öka jämlikheten inte handlar om att multisjuka personer kan utestängas från vården, utan 
mer om att nå personer som av olika anledningar inte kommer fram i systemet, vilket ofta 
handlar om språkliga eller psyko-sociala begränsningar. I det amerikanska systemet saknas 
universell täckning och kommersiella försäkringsbolag utvecklar ofta strategier för att 
utesluta patienter med höga kostnader, vilket inte är möjligt i det svenska systemet. 
Utvärderingar av systemet i USA (Reid et al., 1999) och analyser i Storbritannien (Asthana & 
Gibson, 2011) pekar på att systemet medför risk för försämrad jämlikhet genom att det 
riskerar att missgynna de patienter som har medicinska problem men som av olika 
anledningar inte söker vård. 

Ett kompletterande ersättningsystem baserat på ett socio-ekonomiskt områdesbaserat index, 
CNI, står för 10–20 % av kapiteringsersättningen. Ett problem med CNI är att det utgår från 
ett system med definierade upptagningsområden som i det brittiska National Health Service. 
I Sverige efter vårdvalsreformen, saknas emellertid definierade upptagningsområden. Trots 
detta, är det positivt ur ett jämlikhetsperspektiv att systemet ger ett finansiellt incitament till 
att etablera primärvård i områden med låg socio-ekonomisk status. 

Flertalet enheter har identifierat kommunikationssvårigheter som det största hindret för 
ökad jämlikhet i första linjens vård. Det faktum att tolkkostnader ersätts i samtliga landsting 
är ett viktigt stöd i arbetet för ökad jämlikhet och bör underlätta för försök att utveckla och 
pröva nya arbetssätt och metoder. 

 Utvärderingen i perspektivet av projektets inriktningsmål 8.2
Lärandeprojektet – Vård på lika villkor har haft tre inriktningsmål som också legat till grund 
för utvärderingsuppdraget. På vilket sett har då det genomförda projektet svarat upp mot de 
målen? Det första målet har varit att nya arbetssätt och metoder för en mer jämlik första 
linjens vård utvecklas och prövas inom de deltagande verksamheterna. Resultatet från 
främst processutvärderingen visar på att sådana arbetssätt utvecklats och prövats inom alla 
de sju verksamheter inom första linjens vård som deltagit i Lärandeprojektet. Några av de 
arbetssätt och metoder som prövats har också blivit en del av den ordinarie verksamheten 
och fortsatt efter att projektet avslutades. 
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Det andra inriktningsmålet var att mätbara förbättringar för en mer jämlik vård inom de 
verksamheter som deltar i projektet kan tas fram och presenteras. Flera sådana exempel har 
redovisats av de olika verksamheterna i deras slutrapporter (Sveriges Kommuner och Lands-
ting, 2014), exempel som på sikt kan bidra till en jämlikare vård. I sina slutrapporter påpekar 
verksamheterna också svårigheterna att mäta förbättringarna även om de försökt att göra 
mätningar för vidare arbete i och lärande för egen verksamhet. Vissa förbättringar har också 
kunnat noteras från resultatet från personalenkäten 2012 och 2013 

Om det tredje inriktningsmålet att vården blir mer jämlik i de verksamheter som medverkar 
kommer att uppfyllas får framtiden visa. Detta eftersom det har gått en alldeles för kort tid 
för att bestående effekter ska kunna studeras. Samtidigt har det bland vårdpersonalen i de 
deltagande verksamheterna skett en ökad medvetenhet kring frågan om jämlik vård och 
bakomliggande faktorer till detta. En verksamhetsförändring har påbörjats och för att den 
ska leda till en jämlikare vård och ge bestående effekter förutsätts att den påbörjade pro-
cessen får fortsätta och utvecklas över tid. Det förutsätter också att det finns en organisation 
och ett styrsystem som stöder en sådan utveckling som bidrar till att patienter tillförsäkras en 
vård på lika villkor. De kontextuella faktorerna är av central betydelse. 

Fördjupade studier kring genomförande och resultat utifrån olika aspekter kommer att ini-
tieras av forskargruppen vid Mälardalens högskola och presenteras i olika former till besluts-
fattare och praktiker inom första linjens vård samt i relevanta vetenskapliga sammanhang. 
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BILAGA 4.1. FRÅGEFORMULÄR OM LÄRANDESEMINARIUM 
 

Hej, 

För att få veta din upplevelse av detta lärandeseminarium du varit med på, ber vi dig att 
besvara följande frågor. Dina svar på frågorna bearbetas i enlighet med forskningsetiska 
regler, vilket bl.a. innebär att ditt deltagande är frivilligt, obehöriga har inte tillgång till 
materialet och vid redovisning av resultatet anges inga namn. 

Dina upplevelser och erfarenheter är mycket värdefulla för oss. Därför ber vi dig att besvara 
samtliga frågor. 
Tack på förhand. 
 

Vänliga hälsningar. 

Forskarteamet på MDH 
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UTVÄRDERING AV LÄRANDESEMINARIUM 
Datum: 

 

1. Vilken är din verksamhet (gärna typ av verksamhet och ort)? 

……………………………….  

 
2. Hur många år har du arbetat inom vården? 

………år. 
 

3. Hur upplevde du de olika momenten som ingått i lärandeseminariet? 
Du kan svara på en skala från 1 till 5, där 1 betyder Mycket negativt och 5 betyder 
Mycket positivt. Kommentera gärna din bedömning på raderna efter varje 
moment. 

 
a) Föreläsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

b) Grupparbete/teamarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehållet 
i	  sig	  
	  

¨ 1	  Mycket	  negativt	  
¨ 2	  
¨ 3	  
¨ 4	  
¨ 5	  Mycket	  positivt 

Lärande	  för	  
egen	  verksamhet	  
	  

¨ 1	  Mycket	  negativt	  
¨ 2	  	  
¨ 3	  
¨ 4	  
¨ 5	  Mycket	  positivt 

Lärande	  för	  personlig	  
utveckling 

	  
¨ 1	  Mycket	  negativt	  
¨ 2	  	  
¨ 3	  
¨ 4	  
¨ 5	  Mycket	  positivt 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Innehållet 
i	  sig	  
	  

¨ 1	  Mycket	  negativt	  
¨ 2	  
¨ 3	  
¨ 4	  
¨ 5	  Mycket	  positivt 

Lärande	  för	  
egen	  verksamhet	  
	  

¨ 1	  Mycket	  negativt	  
¨ 2	  	  
¨ 3	  
¨ 4	  
¨ 5	  Mycket	  positivt 

Lärande	  för	  personlig	  
utveckling 

	  
¨ 1	  Mycket	  negativt	  
¨ 2	  	  
¨ 3	  
¨ 4	  
¨ 5	  Mycket	  positivt 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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4. Här följer ytterligare påståenden gällande lärandeseminariet. 
Du kan svara på en skala från 1 till 10 efter varje påstående. 

a) Innehållet under lärandeseminariet var nytt för mig: 

Inte 
alls 

  1  
          

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

Mycket 
nytt 

   10 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
 

 
 
 
 
 
 
 

b) Jag kommer att använda mig av saker som togs upp under lärandeseminariet 
i den närmaste framtiden: 

Inte alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 
¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
 
 
 
 
 
 
 

c) Jag kommer att använda mig av saker som togs upp under lärandeseminariet 
i avlägsen framtid: 

Inte 
alls 

   1 
          

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
 

 
 
 

 

 
 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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d) Jag kommer att berätta för mina arbetskamrater om saker som togs upp under 
lärandeseminariet: 

Inte alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 
¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 

 

 

 

 

5. Det har funnits möjlighet att ta del av andra deltagares erfarenheter under 
lärandeseminariet: 

Inte alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 
¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 

 

 

 

 

 

6. Det har funnits utrymme för diskussion under lärandeseminariet: 

 Inte alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 
¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 
 

 

 

 

 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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7. Vad har varit bra med dagarna? 

 

 

 

 

 
8. Vad har inte varit så bra med dagarna? 

 
 
 
 
 
 
 

9. Vad tycker du SKL ska tänka på till nästa lärandeseminarium? 
 
 
 
 

 

 

10. Vad är ditt sammanfattande omdöme om lärandeseminariet? 

      Mycket 
negativ 

   1 

 

   2 

 

  3 

 

   4 

Mycket positiv 

   5 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
 

 

 

 

 

 
Tack för din medverkan! 

 
  

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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BILAGA 4.2. FRÅGEFORMULÄR OM TEAMARBETE 
 

Hej, 

För att få veta din upplevelse av teamarbetet mellan lärandeseminarierna ber vi dig att 
besvara följande frågor. Dina svar på frågorna bearbetas i enlighet med forskningsetiska 
regler, vilket bl.a. innebär att ditt deltagande är frivilligt, obehöriga har inte tillgång till 
materialet och vid redovisning av resultatet anges inga namn.  

Dina upplevelser och erfarenheter är mycket värdefulla för oss. Därför ber vi dig att besvara 
samtliga frågor. 
Tack på förhand. 
 

Vänliga hälsningar. 

Forskarteamet på MDH 

 

  



 

 

102 

Utvärdering av arbetsperioden i egen verksamhet 

Datum: 

 

11. Vilken är din verksamhet (gärna typ av verksamhet och ort)? 
……………………………….  

 
12. Hur många år har du arbetat inom vården? 

………år. 
 

13. Här följer ett antal påståenden gällande teamarbetet i den egna verksamheten. 
Du kan svara på en skala från 1 till 10 efter varje påstående. 
 

a) Det vi arbetar med i teamet är viktigt för mig: 

Inte 
alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  
 

 
 
 

 

 

b) Jag kommer att använda mig av de resultat/diskussioner vi haft  i teamet i den 
närmaste framtiden: 

Inte alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 
¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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c) Jag kommer att använda mig av de resultat/diskussioner vi haft  i teamet i 
avlägsen framtid: 

Inte 
alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 

 

 

 

 

d) Jag brukar diskutera med mina arbetskamrater om saker som togs upp under 
teamarbetet: 

Inte 
alls 

    
    1      

 

    
      2 

 

       
      3 

 

 
      4 

 

 
      5 

 

 
     6    

 

 
     7 

 

  
     8 

 

  
     9 

I stor 
utsträckning 

   10 

¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  ¨  

 

 
 

 

 

14. Vad har fungerat bra i teamarbetet? 

 

 

 
 

 

15. Vad har inte fungerat så bra i teamarbetet? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

Kommentar: 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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16. Vad behöver ni förbättra/utveckla/tänka på till nästa arbetsperiod? 

 
 
 
 

 

 

 
Tack för din medverkan! 

 
  

___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
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BILAGA 4.3. UPPLEVELSER OM LÄRANDESEMINARIUM 
 

Tabell 1. Lärande för egen verksamhet av föreläsningar vid lärandeseminarium, antal (%) 

 Föreläsningar: Lärande för egen verksamhet  

Lärandeseminarium  1 

 

2 

 

3 

 

4  5 

 

Totalt 

Lärandeseminarium 2 0 (0) 0 (0) 7 (22,6) 12 (38,7) 12 (38,7) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 3 0 (0) 2 (6,3) 5 (15,6) 14 (43,8) 11 (34,4) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 4 0 (0) 0 (0) 2 (8,0) 5 (20,0) 18 (72,0) 25 (100,0) 

Lärandeseminarium 5 0 (0) 0 (0) 6 (17,1) 16 (45,7) 13 (37,1) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6 0 (0) 0 (0) 3 (8,8) 15 (44,1) 16 (47,1) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7 0 (0) 0 (0) 5 (16,1) 16 (51,6) 10 (32,3) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8 0 (0) 0 (0) 11 (34,4) 7 (21,9) 14 (43,8) 32 (100,0) 

Totalt 0 (0) 2 (0,9) 39 (17,7) 85 (38,6) 94 (42,7) 220 (100,0) 

 

Tabell 2. Lärande för personlig utveckling av föreläsningar vid lärandeseminarium, antal (%) 

 
 
Lärandeseminarium 

Föreläsningar: Lärande för personlig utveckling 

 

Totalt 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Lärandeseminarium 2   0 (0) 0 (0) 6 (19,4) 10 (32,3) 15 (48,4) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   1 (3,0) 1 (3,0) 11 (33,3) 10 (30,3) 10 (30,3) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 1 (4,0) 8 (32,0) 16 (64,0) 25 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 1 (2,9) 9 (25,7) 13 (37,1) 12 (34,3) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 0 (0) 5 (14,7) 13 (38,2) 16 (47,1) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 5 (16,1) 16 (51,6) 10 (32,3) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 6 (19,4) 10 (32,3) 15 (48,4) 31 (199,0) 

Totalt   1 (0,5) 2 (0,9) 43 (19,5) 80 (36,4) 94 (42,7) 220 (100,0) 
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Tabell 3. Lärande för egen verksamhet av grupparbeten/teamarbeten vid lärandeseminarium,             
 antal (%) 

 
 

Lärandeseminarium 

Grupparbete/ teamarbete: Lärande för egen verksamhet 

 
 

 1 
 
  2 

 
  3 

 
  4 

 
  5  Totalt 

 Lärandeseminarium 2  1 (3,2) 1 (3,2) 4 (13,8) 12 (41,4) 11 (37,9) 29 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 2 (6,1) 7 (21,2) 24 7(72,7) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 4 (14,3) 7 (25,0) 17 (60,7) 28 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 0 (0) 7 (22,6) 13 (41,9) 11 (35,5) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 1 (2,9) 1 (2,9) 14 (41,2) 18 (52,9) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 4 (13,8) 13 (44,8) 12 (41,4) 29 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 8 (27,6) 9 (31,0) 12 (41,4) 29 (100,0) 

Totalt   1 (0,5) 2 (0,9) 30 (14,1) 75 (35,2) 105 (49,3) 213 (100,0) 
 

Tabell 4. Lärande för personlig utveckling av grupparbeten/teamarbeten vid lärandeseminarium,  
 antal (%) 

 
 

Lärandeseminarium 

Grupparbete/teamarbete: Lärande för personlig utveckling 

 

Totalt 
 

1  2 

 

3 
 

4  5 

  Lärandeseminarium 2   1 (3,4) 1 (3,4) 5 (17,2) 9 (31,0) 13 (44,8) 29 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 3 (9,1) 10 (30,3) 20 (60,6) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 7 (25.0) 5 (17,9) 16 (57,1) 28 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 0 (0) 9 (29,0) 15 (48,4) 7 (22,6) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 1 (2,9) 2 (5,9) 14 (41,2) 17 (50,0) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 6 (20,7) 11 (37,9) 12 (41,4) 29 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 10 (34,5) 7 (24,1) 12 (41,4) 29 (100,0) 

Totalt   1 (0,5) 2 (0,9) 42 (19,7) 71 (33,3) 97 (45,5) 213 (100,0) 
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Tabell 5. Innehållet av lärandeseminarium, antal (%) 

 
 
Lärandeseminarium 

Innehållet under lärandeseminarium var nytt för mig 

 

Totalt 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5  6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

  Lärandeseminarium 2   0 (0) 1 (3,1) 5 (15,6) 1 (3,1) 7 (21,9) 6 (18,8) 4 (12,5) 6 (18,8) 1 (3,1) 1 (3,1) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 2 (6,1) 3 (9,1) 3 (9,1) 8 (24,2) 4 (12,1) 3 (9,1) 7 (21,2) 0 (0) 3 (9,1) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 1 (3,8) 1 (3,8) 4 (15,4) 0 (0) 5 (19,2) 9 (34,6) 5 (19,2) 0 (0) 1 (3,8) 26 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   1 (2,9) 1 (2,9) 0 (0) 2 (5,7) 5 (14,3) 3 (8,6) 9 (25,7) 5 (14,3) 5 (14,3) 4 (11,4) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   2 (5,9) 2 (5,9) 2 (5,9) 1 (2,9) 4 (11,8) 5 (14,7) 9 (26.5) 5 (14,7) 2 (5,9) 2 (5,9) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 1 (3,2) 3 (9,7) 1 (3,2) 1 (3,2) 5 (16,1) 8 (25,8) 9 (29,0) 0 (0) 3 (9,7) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 0 (0) 5 (15,6) 2 (6,3) 7 (21,9) 10 (31,3) 3 (9,4) 4 (12,5) 32 (100,0) 

Totalt   3 (1,3) 8 (3,6) 15 (6,7) 12 (5,4) 30 (13,5) 30 (13,5) 49 (22,0) 47 (21,1) 11 (4,9) 18 (8,1) 223 (100,0) 
 

 

Tabell 6. Användning av kunskaper från lärandeseminarium i den närmaste framtiden, antal (%) 

 Jag kommer att använda mig av saker som togs upp under lärandeseminarium i den närmaste framtiden  

 Lärandeseminarium   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Totalt 

 Lärandeseminarium 2   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 2 (6,3) 5 (15.6) 10 (31,3) 7 (21,9) 7 (21,9) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 3 (9,4) 2 (6,3) 2 (6,3) 1 (3,1) 3 (9,4) 9 (28,1) 5 (15,6) 7 (21,9) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7,7) 0 (0) 0 (0) 5 (19,2) 6 (23,1) 5 (19,2) 8 (30,8) 26 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 6 (17,1) 3 (8,6) 5 (14.3) 11 (31.4) 5 (14,3) 4 (11,4) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 2 (5,9) 2 (5,9) 9 (26,5) 8 (23,5) 12 (35,3) 34 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (9,7) 2 (6,5) 3 (9,7) 10 (32,3) 4 (12,9) 9 (29,0) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,3) 2 (6,3) 1 (3,1) 7 (21,9) 9 (28,1) 4 (12,5) 7 (21,9) 32 (100,0) 

Totalt   0 (0) 0 (0) 3 (1,4) 7 (3,2) 15 (6,8) 11 (5,0) 30 (13,5) 64 (28,8) 38 (17,1) 54 (24,3) 222 (100,0) 
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Tabell 7. Användning av kunskaper från lärandeseminarium i avlägsen framtid, antal (%) 

 
 

Lärandeseminarium 

 Jag kommer att använda mig av saker som togs upp under lärandeseminarium i avlägsen framtid 

Totalt 

 

1  2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6  7 

 

8  9 

 

10 

  Lärandeseminarium 2   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,3) 3 (10,0) 1 (3,3) 5 (16,7) 7 (23,3) 6 (20,0) 7 (23,3) 30 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (12,5) 1 (3,1) 5 (15,6) 10 (31,3) 6 (18,8) 6 (18,8) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (7,7) 0 (0) 1 (3,8) 5 (19,2) 6 (23,1) 5 (19,2) 7(/26,9) 26 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (14,3) 2 (5,7) 7 (20,0) 9 (25,7) 5 (14,3) 7 (20,0) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,1) 1 (3,0) 7 (21,2) 5 (15,2) 8 (24,2) 10 (30,3) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (12,9) 2 (6,5) 5 (16,1) 8 (25,8) 4 (12,9) 8 (25.8) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,5) 2 (6,5) 1 (3,2) 5 (16,1) 7 (22,6) 7 (22,6) 7 (22,6) 31 (100,0) 

Totalt   0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (2,3) 20 (9,2) 9 (4,1) 39 (17,9) 52 (23,9) 41 (18,8) 52 (23,9) 218 (100,0) 
 
Tabell 8. Spridning av kunskaper från lärandeseminarium till arbetskamrater, antal (%) 

 
 

Lärandeseminarium 

Jag kommer att berätta för mina arbetskamrater om saker som togs upp under lärandeseminarium 

 

 

 1  2 

 

3 

 

4 

 

5  6  7 

 

8  9  10  Totalt 

  Lärandeseminarium 2   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 3 (9,7) 7 (22,6) 6 (19,4) 14 (45,2) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 4 (12,5) 8 (25,0) 5 (15,6) 14 (43,8) 32 (100,0) 

Lärandeseminarium 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (4,0) 1 (4,0) 5 (20,0) 4 (16,0) 4 (16,0) 10 (40,0) 25 (100,0) 

Lärandeseminarium 5   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 1 (2,9) 6 (17,1) 9 (25,7) 7 (20,0) 11 (31,4) 35 (100,0) 

Lärandeseminarium 6   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 1 (1,0) 3 (9,1) 9 (27,3) 8 (24,2) 11 (33.3) 33 (100,0) 

Lärandeseminarium 7   1 (3,2) 0 (0) 0 (0) 0 (0,0) 2 (6,5) 4 (12,9) 5 (16,1) 8 (25,8) 4 (12,9) 7 (22,6) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 8   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (9,7) 3 (9,7) 5 (16,1) 9 (29,0) 7 (22,6) 4 (12,9) 31 (100,0) 

Totalt   1 (0,5) 0 (0) 0 (0) 1 (0,5) 7 (3,2) 12 (5,5) 31 (14,2) 54 (24,8) 41 (18,8) 71 (32,6) 218 (100,0) 
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BILAGA 4.4. UPPLEVELSER OM TEAMARBETEN 

Tabell 1. Användning av resultat/diskussioner i teamet i den närmaste framtiden, antal (%) 

 
 

Arbetsperiod 

Jag kommer att använda mig av de resultat/diskussioner vi haft  i teamet i den närmaste framtiden  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 7  8   9 10 Totalt   

  Arbetsperiod 1   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (10,3) 1 (2,6) 4 (10,3) 7 (17,9) 23 (59,0) 39 (100,0) 

Arbetsperiod 2   0 (0) 1 (2,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (8,3) 4 (11,1) 11 (30,6) 17 (47,2) 36 (100,0) 

Arbetsperiod 3   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 1 (3,1) 2 (6,3) 4 (12,5) 8 (25,0) 16 (50,0) 32 (100,0) 

Arbetsperiod 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,1) 1 (3,0) 6 (18,2) 4 (12,1) 6 (18,2) 14 (42,4) 33 (100,0) 

Arbetsperiod 5   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 1 (2,9) 2 (5,7) 4 (11,4) 7 (20,0) 20 (57,1) 35 (100,0) 

Arbetsperiod 6   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (12,9) 4 (12,9) 7 (22,6) 16 (51,6) 31 (100,0) 

Arbetsperiod 7   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 2 (6,1) 3 (9,1) 3 (9,1) 8 (24,2) 16 (48,5) 33 (100,0) 

Totalt   0 (0) 1 (4,0) 0 (0) 0 (0) 5 (2,1) 9 (3,8) 21 (8,8) 27 (11,3) 54 (22,6) 122 (51,0) 239 (100,0) 

 

 
 

Lärandeseminarium 

Jag kommer att berätta för mina arbetskamrater om saker som togs upp under lärandeseminarium 

 

 

 1   2 

 

3 

 

 4 

 

5  6  7 

 

8  9  10  Totalt 

  Lärandeseminarium 2   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 3 (9,7) 7 (22,6) 6 (19,4) 14 (45,2) 31 (100,0) 

Lärandeseminarium 3   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 4 (12,5) 8 (25,0) 5 (15,6) 14 (43,8) 32 (100,0) 
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Tabell 2. Användning av resultat/ diskussioner i teamet i avlägsen framtid, antal (%) 

 
 

Arbetsperiod 

 Jag kommer att använda mig av de resultat/ diskussioner vi haft  i teamet i avlägsen framtid  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10  Totalt 

  Arbetsperiod 1   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (7,9) 3 (7,9) 4 (10,5) 8 (21,1) 20 (52,6) 38 (100,0) 

Arbetsperiod 2   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,7) 0 (0) 3 (8,1) 5 (13,5) 12 (32,4) 16 (43,2) 37 (100,0) 

Arbetsperiod 3   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,1) 2 (6,3) 2 (6,3) 2 (6,3) 9 (28,1) 16 (50,0) 32 (100,0) 

Arbetsperiod 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 0 (0) 4 (12,1) 4 (12,1) 5 (15,2) 8 (24,2) 11 (33,3) 33 (100,0) 

Arbetsperiod 5   1 (2,9) 1 (2,9) 0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 3 (8,8) 2 (5,9) 4 (11,8) 10 (29,4) 12 (35,5) 34 (100,0) 

Arbetsperiod 6   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,5) 3 (9,7) 4 (12,9) 7 (22,6) 15 (48,4) 31 (100,0) 

Arbetsperiod 7   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (6,1) 2 (6,1) 10 (30,3) 4 (12,1) 15 (45,4) 33 (100,0) 

Totalt   1 (0,4) 1 (0,4) 0 (0) 2 (0,8) 2 (0,8) 16 (6,7) 19 (8,0) 34 (14,3) 58 (24,4) 105 (44,1) 238 (100,0) 

 
 

Tabell 3. Spridning av kunskaper från teamarbetet till arbetskamrater, andel (%) 

 
 

Arbetsperiod 

 Jag brukar diskutera med mina arbetskamrater om saker som togs upp under teamarbetet 

 

 

1 

 

2  3  4 5  6  7  8  9  10  Totalt 

  

Arbetsperiod 1   1 (2,6) 0 (0) 0 (0) 3 (7,7) 2 (5,1) 2 (5,1) 5 (12,8) 12 (30,8) 5 (12,8) 9 (23,1) 39 (100,0) 

Arbetsperiod 2   0 (0) 0 (0) 2 (5,6) 0 (0) 2 (5,6) 1 (2,8) 6 (16,7) 5 (13,9) 10 (27,8) 10 (27,8) 36 (100,0) 

Arbetsperiod 3   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 4 (12,9) 3 (9,7) 10 (32,3) 7 (22,6) 7 (22,6) 31 (100,0) 

Arbetsperiod 4   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 1 (3,0) 4 (12,1) 5 (15,2) 5 (15,2) 7 (21,2) 10 (30,3) 33 (100,0) 

Arbetsperiod 5   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (2,9) 0 (0) 6 (17,6) 3 (8,8) 10 (24,9) 5 (14,7) 9 (26,5) 34 (100.0) 

Arbetsperiod 6   0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,2) 4 (12,9) 5 (16,1) 10 (32.3) 4 (12,9) 7 (22,6) 31 (100,0) 

Arbetsperiod 7   0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (3,0) 3 (9,1) 2 (6,1) 4 (12,1) 8 (24,2) 4 (12,1) 11 (33,3) 33 (100,0) 

Totalt   1 (0,4) 0 (0) 2 (0,8) 6 (2,5) 9 (3,8) 23 (9,7) 31 (13,1) 60 (25,3) 42 (17,7) 63 (26,6) 237 (100,0) 
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BILAGA 6.1. MISSIV TILL WEBBENKÄT 
Hej  

Härmed tillfrågas du att delta i Lärandeprojektet Vård på lika villkors enkätstudie. 
Enkäten skickas till samtlig vårdpersonal i projektets medverkande verksamheter. 
Lärandeprojektet syftar till att vården ska bli mer jämlik i första linjens hälso- och sjukvård. 
Den här webbenkäten är den andra i projektets slutskede. Resultat från enkäterna kommer 
att presenteras i en rapport till de som deltar i enkätstudien, berörda intressenter samt i 
vetenskapliga forskningsartiklar. Syftet med enkäten är att kartlägga faktorer som främjar en 
mer jämlik första linjens vård samt identifiera faktorer och metoder för ett hållbart 
förbättringsarbete. Enkäten består av fyra delar; Del 1 handlar om demografisk information, 
del 2 handlar om din arbetsplats och verksamhet, del 3 handlar om din syn på "vård på lika 
villkor" och del 4 handlar om din syn på förändringar/förbättringar.  

Du som fyller i enkäten behöver inte ange namn och inga enskilda svar kommer att 
presenteras. Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att avstå från att delta i studien och 
du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Genom att besvara enkäten ger du ditt 
samtycke till att delta.  

Utvärderingen genomförs av en forskargrupp vid Mälardalens Högskolan – Akademin för 
Hälsa, Vård och Välfärd. I denna grupp ingår: Per Tillgren (Professor) Folkhälsovetenskap, 
Sharareh Akhavan (Lektor) Folkhälsovetenskap, Osman Aytar (Lektor) Socialt arbete, Anne 
Söderlund (Professor) Sjukgymnastik samt Lennart Bogg (Docent) Financial Management.  

Kontaktpersoner: Mälardalens Högskola: Sharareh Akhavan e-post: 
Sharareh.akhavan@mdh.se , Telefon: 016-15 36 00, 021-10 13 00 Sveriges Kommuner och 
Landsting: Hanna Wallin hanna.wallin@skl.se 08 452 75 96  

I och med att du svarar på denna enkät kommer personuppgifter att lagras i ett 
databasregister hos Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Uppgifterna sparas för 
statistisk bearbetning av materialet och kan komma att användas vid förnyad kontakt. SKL är 
skyldigt att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (PUL 28§). Enligt PUL har 
varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om 
personuppgifter som rör den sökande behandlas eller ej (PUL 26§). Information om 
behandling av personuppgifter lämnas av SKL som är personuppgiftsansvarig, tel. 08-452 70 
00. Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för Vård och Omsorg Lärandeprojektet 
Hanna Wallin Projektledare 
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BILAGA 6.2.  WEBBENKÄT LÄRANDEPROJEKTET  
 

LÄRANDEPROJEKTET - VÅRD PÅ LIKA 
VILLKOR  

Del 1 - Demografisk information 

1. Vilket är ditt yrke?  
 

m Arbetsterapeut (1) 
m Barnmorska (2) 
m Dietist (3) 
m Distriktssköterska (6) 
m Läkare (4) 
m Läkarsekreterare (5) 
m Psykolog (7) 

m Receptionist (8) 
m Sjuksköterska (9) 
m Sjukgymnast (10) 
m Receptionist (11) 
m Undersköterska (12) 
m Annat, ange vad: (13)____________ 

 

2. Vilken ålder har du? 

m yngre än 18 år (1) 
m 18-25 år (7) 
m 26-35 år (2) 
m 36-45 år (3) 
m 46-55 år (4) 
m 56-65 år (5) 
m äldre än 65 år (6) 

 
3. Vilken är din högsta utbildningsnivå? 

m Grundskola (1) 
m Gymnasieutbildning (4) 
m Högskoleutbildning, ange antal år (2)____________ 
m Annan utbildning, ange vilken: (3)____________ 
 

4. Hur länge har du arbetet inom yrket? 

Ange i hela antal år. 

 

 

5. Hur länge har du arbetet inom den nuvarande verksamheten/mottagningen? 

Ange i hela antal år. 
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6. Vilken/vilka verksamheter/mottagningar arbetar du inom? 

Fler alternativ kan markeras. 

q BVC (1) 
q MVC (2) 
q Vårdcentral (3) 
q Sjukhus (4) 
q Ungdomsmottagning (5) 
q Annan, ange vilken: (6)____________ 
 

Del 2 - Jämlikhet 

Din arbetsplats och verksamhet 
 
Det är din personliga uppfattning om förhållandena i din verksamhet eller motsvarande som efterfrågas du kan 
välja på en skala mellan 1-5  
 
1 = Instämmer inte alls 
 
5 = Instämmer helt  
 
0 = Ej tillämpligt i min verksamhet 
 
 

 1 2 3 4 5 0 

Jag upplever att jag har utrymme för eget skriv- och läsarbete (1) m m m m m m 

Jag har rum för arbete i avskildhet och tystnad (2) m m m m m m 

Mina möjlighet att styra över antal arbetstimmar/månad är tillräcklig (3) m m m m m m 

Jag känner till verksamhetsmålen (4) m m m m m m 

Jag vet var verksamhetsmålen går att finna (5) m m m m m m 

Jag känner till i vilken grad våra verksamhetsmål uppnås (6) m m m m m m 

I min verksamhet finns handlingsplan för jämlik vård (7) m m m m m m 

Jag vet hur beslut fattas i min verksamhet (8) m m m m m m 

 

Del 3 - Vård på lika villkor 

1. Vad betyder "vård på lika villkor" inom vården för dig?  
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2. Vilka brukar-/patientgrupper upplever du har svårt att komma till tals inom din verksamhet? 

 

 

3. Vilka brukar/patientgrupper upplever du har lättare att få uppmärksamhet inom din verksamhet? 

 

 

4. I vilken grad anser du att följande faktorer påverkar brukares/patienters tillgång till en vård på lika 
villkor? 

Det är din personliga uppfattning om förhållandena i din verksamhet eller motsvarande som efterfrågas du kan 
välja på en skala mellan 1-5 
 
1 = Mycket stor påverkan 
5 = Ingen påverkan. 
0 = ingen uppfattning 
 

 1 2 3 4 5 0 

a. patientens utbildningsnivå (1) m m m m m m 

b. Patientens etniska tillhörighet (2) m m m m m m 

c. Patientens kön (3) m m m m m m 

d. Patientens ålder (4) m m m m m m 

e. Patientens sexuella läggning (5) m m m m m m 

f. Patientens bostadsområde (6) m m m m m m 

g. Patientens mentala hälsa (7) m m m m m m 

h. Patientens fysiska funktionsförmåga (8) m m m m m m 

 

 

 



 

115 

 

5. Andra faktorer som påverkar brukares/patienters tillgång till en vård på lika villkor 

 

 

6. I vilken grad anser du att följande faktorer påverkar din verksamhets möjlighet att erbjuda en vård på 
lika villkor? 

Det är din personliga uppfattning om förhållandena i din verksamhet eller motsvarande som efterfrågas du kan 
välja på en skala mellan 1-5 
 
1 =Mycket stor påverkan 
5 = Ingen påverkan 
0 = Ingen uppfattning. 
 

 1 2 3 4 5 0 

a. Tillgång till vården (ex. telefontider, öppettider etc.) 
 (1) m m m m m m 

b. Bemötande från vårdpersonalen 
 (2) m m m m m m 

c. Information till patient/brukare  
 (3) m m m m m m 

d. Tillgång till personal 
 (4) m m m m m m 

e. Tid till patienten 
 (5) m m m m m m 

f. Kompetens hos personalen 
 (6) m m m m m m 

g. Vårdpersonalens attityder 
 (7) m m m m m m 

h. Bristande uppföljningar av patienten 
 (8) m m m m m m 

i. Ledarskapet i din verksamhet 
 (9) m m m m m m 

j. Patientens förtroende för vårdpersonalen  
 (10) m m m m m m 
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7. Andra faktorer som påverkar vårdens möjligheter att erbjuda en vård på lika villkor 

 

 

 

8. Vilka av följande organisatoriska/strukturella kriterier anser du vara de fem viktigaste för att kunna 
erbjuda en vård på lika villkor? 

Rangordna dina fem alternativ, där 1 är den viktigaste.  
 
Genom att markera och dra kan du flytta över dina alternativ till högerspalten. 
 
 

____ Fritt val av vårdcentral (2) 

____ Fritt val av läkare (3) 

____ Tillgänglighet (4) 

____ Modern teknisk och medicinsk utrustning (5) 

____ Utbildad personal (6) 

____ Icke vinstdrivande vård (7) 

____ Tilldelning av ekonomiska resurser efter upptagningsområdets behov/patientgruppens behov 
 (8) 

____ Vårdens politiska styrning (9) 

____ Kontinuitet i vården (Med kontinuitet menas här en vårdkedja där patienten känner trygghet 
 och där samarbete kring patientens problem finns.) (10) 

____ Hur vården matchar sig/anpassar sig till brukarnas behov är viktigt för att kunna erbjuda en  
 jämlik vård (12) 

9. Vilka av följande verksamhetsnära faktorer anser du vara de tre viktigaste för att kunna erbjuda en 
vård på lika villkor?  

 
Rangordna dina tre alternativ, där 1 är den viktigaste.  
 
Genom att markera och dra kan du flytta över dina alternativ till högerspalten. 
 

____ Respektfullt bemötande är viktigt för att kunna erbjuda en vård på lika villkor (1) 

____ Medvetenhet om sina fördomar och sitt beteende är viktigt för att kunna erbjuda en vård på lika 
 villkor (2) 
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____ Patientens delaktighet är viktigt för att kunna erbjuda en vård på lika villkor (3) 

____ Tilldelning av information är viktigt för att kunna erbjuda en vård på lika villkor (4) 

____ En fin och välkomnande miljö är viktigt för att kunna erbjuda en vård på lika villkor (5) 

____ Tillit mellan patient och vårdpersonal är viktigt för att kunna erbjuda en vård på lika villkor (6) 

____ Öppenhet till andra människor (7) 

 

Del 4 - Förändringar/förbättringar 

1. Ange i vilken grad följande faktorer påverkar för att kunna förbättra och förändra er verksamhet till 
att erbjuda en vård på lika villkor? 

 
1 = Mycket stor påverkan 
5 = Ingen påverkan. 
0 = Ingen uppfattning 
 

 1 2 3 4 5 0 

a. Att ha tid för samtal om jämlik vård och planera för förbättringar inom 
vår verksamhet 
 (1) 

m m m m m m 

b. Att samarbeta med socialtjänsten, medborgarkontoret och andra 
relevanta aktörer 
 (2) 

m m m m m m 

c. Att ha tillgång till kulturtolkar eller brobyggare mellan vårdgivare och 
olika utsatta grupper 
 (3) 

m m m m m m 

d. Att ha tillgång till extra resurser som t.ex. kurator och psykolog 
 (4) m m m m m m 

e. Att patienterna själva söker information och gör sig hörda 
 (5) m m m m m m 
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2. Behövs förändringar i din verksamhet, vilka  

Om du anser att det behövs förändringar i din verksamhet, vilka av följande resurser anser du vara de tre 
viktigaste för att ni ska kunna åstadkomma förändringen? 

Rangordna dina tre alternativ, där 1 är den viktigaste.  
 
Genom att markera och dra kan du flytta över dina alternativ till högerspalten. 
 

____ Pengar (1) 

____ Personal (2) 

____ Tid (3) 

____ Väl fungerande ledarskap (4) 

____ Bra rutiner (5) 

____ Bra samarbete inom teamet (6) 

____ Bra samsyn bland kollegorna kring vad det innebär att arbeta för att kunna erbjuda en mer 
 jämlik vård. (7) 

 

ST
O

P 

Complete – Tack 

Tack för att du svarade på frågorna!   
 
Skicka in svaren genom att klicka på "OK". 
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BILAGA 6.3.  TILLFRÅGAN OM DELTAGANDE OCH 
INFORMATION 
Tillfrågan om deltagande och information till vårdsökande 

Aktuellt projekt: ”Vård på lika villkor” 

Du tillfrågas härmed att delta i en intervju om ett projekt som pågår vid din vårdcentral. 

Projektet syftar till att förbättra vård och öka jämlikhet i primärvården. Resultatet av 
projektet ska användas för att öka kunskapen om hur man kan arbeta för en mer jämlik vård. 

Du tillfrågas att delta i en intervju om dina tankar om jämlik vård samt dina erfarenheter 
avdina besök vid din vårdcentral under de senaste två åren, samt fylla i ett frågeformulär (se 
bilaga). Du kommer att intervjuas om följande frågor. 

1. Vad betyder jämlikhet inom vården och vård på lika villkor för dig? 

2. Hur upplever du tillgänglighet i din vårdcentral? 

3. Hur upplever du bemötande i din vårdcentral? 

4. Vad behövs för att göra vården i din vårdcentral mer jämlik? 

Genom att delta i intervjun bidrar du med erfarenheter och information som kan gynna att 
öka kunskap om mer jämlik vård. 

Genomförande av intervjun tar högst 60 minuter av din tid. En frågeguide kommer att 
användas under intervjun. Jag önskar spela in intervjun, för att sedan kunna skriva ut den 
ordagrant. Resultatet av den analys som görs av samtliga intervjuer kommer att användas för 
publicering i en rapport samt artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Du kan när som helst avbryta intervjun utan att det 
påverkar din framtida vård. Dina personliga uppgifter kommer under hela processen att vara 
konfidentiell. Ingen information kommer att kunna spåras tillbaka till dig. Allt material 
kommer att hanteras och förvaras utifrån forskningsetiska riktlinjer. Personuppgiftsansvarig 
är Mälardalens högskola. Enligt svensk personuppgiftslag har Du rätt att få ta del av samtliga 
uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få dessa rättade. Se nedanstående 
kontaktperson 

Om du har ytterligare frågor kontakta gärna ……………… för mer information om projektet. 

Mälardalens högskola är huvudman för forskningsprojektet och kontaktperson är: 

Professor Per Tillgren 
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Sverige 
E-mail address: per.tillgren@mdh.se 
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Tillfrågan om deltagande och information till deltagare i föräldragruppen 

Aktuellt projekt: ”Vård på lika villkor” 

Du tillfrågas härmed att delta i en gruppintervju om ett projekt som pågår vid din 
vårdcentral. 

Projektet syftar till att förbättra vård och öka jämlikhet i primärvård och du deltar i en 
”Mamma grupp”. Resultatet av projektet ska användas för att öka kunskapen om hur man 
kan arbeta för en mer jämlik vård. 

Du tillfrågas att delta i en gruppintervju om dina tankar om jämlik vård samt dina 
erfarenheter av dina besök i din vårdcentral under de senaste två åren, samt fylla i ett 
frågeformulär (se bilaga). Du kommer att intervjuas om följande frågor. 

1. Vad är jämlikhet inom vården enligt dig? 

2. Hur upplever du tillgänglighet i din vårdcentral? 

3. Hur upplever du bemötande i din vårdcentral? 

4. Vad behövs för att göra vården i din vårdcentral mer jämlik? 

Genom att delta i gruppintervjun bidrar du med erfarenheter och information som kan gynna 
att öka kunskap om mer jämlik vård. 

Genomförande av gruppintervjun tar högst 90 minuter av din tid. En frågeguide kommer att 
användas under intervjun. Jag önskar spela in gruppintervjun, för att sedan kunna skriva ut 
den ordagrant. Resultatet av den analys som görs av denna gruppintervju kommer att 
användas för publicering i en rapport samt artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Det är helt frivilligt att delta i gruppintervjun. Du kan när som helst avbryta intervjun utan 
att det påverkar din framtida vård. Dina personliga uppgifter kommer under hela processen 
att vara konfidentiell. Ingen information kommer att kunna spåras tillbaka till dig. Allt 
material kommer att hanteras och förvaras utifrån forskningsetiska riktlinjer. 
Personuppgiftsansvarig är Mälardalens högskola. Enligt svensk personuppgiftslag har Du 
rätt att få ta del av samtliga uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få dessa rättade. Se 
nedanstående kontaktperson 

Om du har ytterligare frågor kontakta gärna ……………… för mer information om projektet. 
Mälardalens högskola är huvudman för forskningsprojektet och kontaktperson är: 

Professor Per Tillgren 
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Sverige 
E-mail address: per.tillgren@mdh.se 
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Tillfrågan om deltagande och information till representant för 
patientföreningar 

Aktuellt projekt: ”Vård på lika villkor” 

Du tillfrågas härmed att delta i en intervju om ett projekt som pågår vid Vårdcentralen City. 

Projektet syftar till att förbättra vård och öka jämlikhet i primärvård. Resultatet av projektet 
ska användas för att öka kunskapen om hur man kan arbeta för en mer jämlik vård. 

Du tillfrågas att delta i en intervju om medlemmarnas uppfattningar om jämlik vård samt 
medlemmarnas erfarenheter av besök vid den aktuella vårdcentralen under de senaste två 
åren, samt fylla i ett frågeformulär (se bilaga). Du kommer att intervjuas om följande frågor. 

1. Vad betyder jämlikhet inom vården och vård på lika villkor för medlemmarna i din 
förening? 

2. Hur upplever medlemmarna i din förening tillgänglighet till vård vid den aktuella 
vårdcentralen? 

3. Hur upplever medlemmarna i din förening bemötandet vid den aktuella vårdcentralen? 

4. Vad behövs för att göra vården vid den aktuella vårdcentralen mer jämlik? 

Genom att delta i intervjun bidrar du med erfarenheter och information som kan gynna att 
öka kunskap om mer jämlik vård. 

Genomförande av intervjun tar högst 60 minuter av din tid. En frågeguide kommer att 
användas under intervjun. Jag önskar spela in intervjun, för att sedan kunna skriva ut den 
ordagrant. Resultatet av den analys som görs av samtliga intervjuer kommer att användas för 
publicering i en rapport samt artiklar i vetenskapliga tidskrifter. 

Det är helt frivilligt att delta i intervjun. Du kan när som helst avbryta intervjun utan att det 
påverkar din framtida vård. Dina personliga uppgifter kommer under hela processen att vara 
konfidentiell. Ingen information kommer att kunna spåras tillbaka till dig. Allt material 
kommer att hanteras och förvaras utifrån forskningsetiska riktlinjer. Personuppgiftsansvarig 
är Mälardalens högskola. Enligt svensk personuppgiftslag har Du rätt att få ta del av samtliga 
uppgifter om Dig som hanteras och vid behov få dessa rättade. Se nedanstående 
kontaktperson 

Om du har ytterligare frågor kontakta gärna ……………… för mer information om projektet. 
Mälardalens högskola är huvudman för forskningsprojektet och kontaktperson är: 

Professor Per Tillgren 
Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Sverige 
E-mail address: per.tillgren@mdh.se 
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BILAGA 6.4. BLANKETT FÖR INFORMATION OCH SAMTYCKE 
Samtycke 

Information till vårdsökande 

Aktuellt projekt: ”Vård på lika villkor” 

Jag har fått tillräcklig information om ovanstående projekt. Jag förstår att jag frivilligt deltar 
i en intervju. Jag förstår att min person och identitet kommer att skyddas. 

Inspelningen som görs kommer att förstöras efter avslutad dataanalys. Den kommer enbart 
att användas för analys enligt forskningsfråga. 

För ytterligare information och frågor kan jag kontakta …………….. 

Jag samtycker därför att delta i en intervju och tillåter också att nedanstående information 
om mig användas avidentifierad. 

_________________________________________________________ 
_____________ 

Signatur av Deltagare Datum 

Du kommer få en kopia av detta formulär efter att du signerat det. 

________________________ ____________ 

Signatur av Intervjuare/Forskare Datum 
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Samtycke 

Information till deltagare i föräldragruppen 

Aktuellt projekt: ”Vård på lika villkor” 

Jag har fått tillräcklig information om ovanstående projekt. Jag förstår att jag frivilligt deltar 
i en gruppintervju. Jag förstår att min person och identitet kommer att skyddas. 

Inspelningen som görs kommer att förstöras efter avslutad dataanalys. Den kommer enbart 
att användas för analys enligt forskningsfråga. 

För ytterligare information och frågor kan jag kontakta …………….. 

Jag samtycker därför att delta i en gruppintervju och tillåter också att nedanstående 
information om mig användas avidentifierad. 

_________________________________________________________ 
_____________ 

Signatur av Deltagare Datum 

Du kommer få en kopia av detta formulär efter att du signerat det. 

________________________ ____________ 

Signatur av Intervjuare/Forskare  Datum 
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Samtycke 

Information till representant för patientföreningar 

Aktuellt projekt: ”Vård på lika villkor” 

Jag har fått tillräcklig information om ovanstående projekt. Jag förstår att jag frivilligt deltar 
i en intervju. Jag förstår att min person och identitet kommer att skyddas. 

Inspelningen som görs kommer att förstöras efter avslutad dataanalys. Den kommer enbart 
att användas för analys enligt forskningsfråga. 

För ytterligare information och frågor kan jag kontakta …………….. 

Jag samtycker därför att delta i en intervju och tillåter också att nedanstående information 
om mig användas avidentifierad. 

_________________________________________________________ 
_____________ 

Signatur av Deltagare Datum 

Du kommer få en kopia av detta formulär efter att du signerat det. 

________________________ ____________ 

Signatur av Intervjuare/Forskare Datum 
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BILAGA 6.5.  FRÅGEFORMULÄR, SOCIODEMOGRAFISKA 
UPPGIFTER FRÅN INFORMANTERNA 
Frågeformuler, sociodemografiska uppgifter från informanterna 

Ålder ………………. 

Kön ……………… 

Civilstånd ………………… 

Yrke ………………… 

Utbildning ………………………. 

Födelseland ………………………….. 

Om du är född i ett annat land, hur länge har du varit i Sverige? 

Har du besökt din vårdcentral under de senaste två åren? ……………………….. 

Om du svarar ”Ja” på frågan ovan: 

Hur många gånger har du besökt vårdcentralen? ……………………… 

När var det senaste besöket? ……………………….. 

Är det en speciell mottagning du besöker? Om ja vilken? (gäller bara informanter vid Dalbo 

och Drottningholm vårdcentral) …………………………………….. 

Vilken stadsdel/kommun bor du i? …………………………………… 
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BILAGA 6.6.  INTERVJUGUIDER 
       

Intervjuguide till vårdsökande 

Specifika frågor till varje vårdsökande som deltar i intervjun från 

VC- Drottninghög – Helsingborg 

• Har du upplevt att det förekommer missförstånd på grund av t.ex. språk eller kultur 
under läkarbesöket på din vårdcentral? Om ja, har det blivit bättre under de senaste 
åren? 
 
• Hur upplever du tillgänglighet till vård i din vårdcentral under de senaste åren? Har du 
märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och på vilket sätt? 
 
• Upplever du att du får information om hälsa och vård i din vårdcentral under desenaste 
åren? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och på 
vilket sätt? 
 
• Har du barn? Om ja, Upplever du att har fått mer information om förebyggande 
barnhälsovård – nyttan för barnet och familjen, under de senaste åren? Berätta mer, 
Hur och på vilket sätt? 

• Upplever du att du får kunskap och förståelse om sjukvården på din vårdcentral under 
de senaste åren? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och 
på vilket sätt? 
 
• Upplever du att du får kunskap och förståelse om egenvård på din vårdcentral under 
de senaste åren? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och 
på vilket sätt? 
 
• Hur upplever du kommunikationen/förståelsen mellan dig och vårdcentral personalen 
under de senaste åren? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, 
Hur och på vilket sätt? 
 
• Hur upplever du det att ha utlandsfödda personal (kanske från ditt eget land) i 
vårdcentralen? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och 
på vilket sätt? 
 
• Hur upplever du möjligheten att få hjälp och information på ditt eget språk de senaste 
åren? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och på vilket 
sätt? 
 
• Har du fått information om svensk hälso- och sjukvård genom kallelse på ditt eget 
språk? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer om det om svaret 
är ja. 
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Frågor om jämlikhet inom vård 

1. Vad är jämlikhet inom vården enligt dig? 
Kan du berätta vad jämlikhet i vård betyder för dig? Vad uppfattar du som jämlik vård? 
2. Hur upplever du tillgänglighet inom din vårdcentral? 
Hur är tillgängligheten i din vårdcentral? Har du märkt någon skillnad de senaste två åren 
angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur och på vilket sätt 
 
3. Hur upplever du bemötande inom din vårdcentral? 
Hur är bemötandet i din vårdcentral? Har du märkt någon skillnad de senaste två åren 
angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur och på vilket sätt 
 
4. Vad behövs för att göra vården mer jämlik? 
Vad är det som man ska satsa på för vården blir mer jämlik? Vilka är dina 
förväntningar när man pratar om mer jämlik vård? 
 

Understödjande frågor: 

Kan du beskriva mer om detta? 

Vill du berätta mer! 

Vill du ge exempel! 
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Intervjuguide till vårdsökande 

Det kommer frågor till varje vårdsökande som deltar i intervjun från 

VC Dalbo – Växjö: 

• Hur upplever du bemötandet under de senaste åren i din vårdcentral? Har du märkt 
någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och på vilket sätt? 
 
• Hur upplever du tillgång till vård under de senaste åren vid din vårdcentral? Har du 
märkt någon förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och på vilket sätt? 
 
• Hur upplever du bemötandet när det gäller personalens kultur kompetens under de 
senaste åren i din vårdcentral? Har du märkt någon förändring de senaste åren? Berätta 
mer, Hur och på vilket sätt? 
 
• Har du upplevt att personalen lyssnar på dig utan fördomar? Har du märkt någon 
förändring de senaste åren? Berätta mer, Hur och på vilket sätt? 
 
• Upplever du problem med språk när du besöker din vårdcentral? Har du märkt någon 
förändring de senaste åren? Hur och på vilket sätt? Om ja, har du märkt någon skillnad 
de senaste åren? 
 
Frågor om jämlikhet inom vård 
 
1. Vad är jämlikhet inom vården enligt dig? 
Kan du berätta vad jämlikhet i vård betyder för dig? Vad uppfattar du som jämlik vård? 
 
2. Hur upplever du tillgänglighet inom din vårdcentral? 
Hur är tillgängligheten i din vårdcentral? Har du märkt någon skillnad de senaste två åren 
angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur och på vilket sätt 
 
3. Hur upplever du bemötande inom din vårdcentral? 
Hur är bemötandet i din vårdcentral? Har du märkt någon skillnad de senaste två åren 
angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur och på vilket sätt 
 
4. Vad behövs för att göra vården mer jämlik? 
Vad är det som man ska satsa på för vården blir mer jämlik? Vilka är dina 
förväntningar när man pratar om mer jämlik vård? 
 
Understödjande frågor: 

Kan du beskriva mer om detta? 

Vill du berätta mer! 

Vill du ge exempel! 
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Intervjuguide till deltagare i föräldragruppen 

Frågor vid gruppsdiskussion vid Åsidan – Nyköping: 

• Berätta om ”Mamma gruppen”, vad gör ni när ni samlas och vad pratar ni om? Vilka 
från vårdcentralen är med i gruppen? 
 
• Upplever du att deltagande i ”Mamma gruppen” kan öka din hälsokunskap? Hur och 
på vilket sätt? 
 
• Upplever du att deltagande i ”Mamma gruppen” kan ge dig möjlighet att bilda ett 
nätverk med andra mammor och dela hälsokunskap? Hur och på vilket sätt? 
 
• Får du den kunskap/information som du behöver om kost och motion i ”Mamma 
gruppen”? Hur och på vilket sätt? 
 
• Hur upplever du att deltagande i ”Mamma gruppen”? Kan deltagandet hjälpa dig att 
känna trygghet i vården? Hur och på vilket sätt? 
 
• Kommer du att rekommendera ”Mamma gruppen” till andra mammor som du känner? 
 
Frågor om jämlikhet inom vård 

1. Vad är jämlikhet inom vården enligt dig? 
Kan du berätta vad jämlikhet i vård betyder för dig? Vad uppfattar du som jämlik vård? 
 
2. Hur upplever du tillgänglighet inom din vårdcentral? 
Hur är tillgängligheten i din vårdcentral? Har du märkt någon skillnad de senaste två åren 
angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur och på vilket sätt 
 
3. Hur upplever du bemötande inom din vårdcentral? 
Hur är bemötandet i din vårdcentral? Har du märkt någon skillnad de senaste två åren 
angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur och på vilket sätt 
 
4. Vad behövs för att göra vården mer jämlik? 
Vad är det som man ska satsa på för vården blir mer jämlik? Vilka är dina 
förväntningar när man pratar om mer jämlik vård? 

Understödjande frågor: 

Kan du beskriva mer om detta? 

Vill du berätta mer! 

Vill du ge exempel! 
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Intervjuguide till representant för patientföreningar 

Specifika frågor till representant för patient föreningar som deltar i intervjun 
från VCCity 

Eskilstuna 
• Vilka frågor brukar era medlemmar ta upp när det gäller besök vid vårdcentral? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt ökad kommunikationskompetens ör en 
bättre vård/öka patientnöjdhet de senaste åren? Hur och på vilket sätt? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt att information spridning har blivit bättre de 
senaste åren? Hur och på vilket sätt? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt att de har blivit enklare att göra kontroller 
för blodtryck och blodsocker? Om ja, berätta mer. 

• Har du/medlemmar i din förening upplevt ökad tillgängligheten till hälsofrämjande 
insatser för underrepresenterade grupper de senaste åren? Hur och på vilket sätt? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt nöjdhet med besök på den aktuella 
vårdcentralen de senaste åren? Hur och på vilket sätt? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt ökad tillgänglighet för underrepresenterade 
arabisktalande grupper på den aktuella vårdcentralen de senaste åren? Hur och på 
vilket sätt? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt ökad tillgängligheten för övriga 
underrepresenterade grupper på den aktuella vårdcentralen de senaste åren? Hur och 
på vilket sätt? 
 
• Har du/medlemmar i din förening upplevt någon förändring inriktad mot mer jämlik 
vård de senaste åren i din vårdcentral? 
 
Frågor om jämlikhet inom vård 

1. Vad är jämlikhet inom vården enligt din förening? 
Kan du berätta vad jämlikhet i vård betyder för din förening? Vad uppfattar föreningen som 
jämlik vård? 
 
2. Hur upplever din förening tillgänglighet inom din vårdcentral? 
Hur är tillgängligheten i den aktuella vårdcentralen? Har dina medlemmar märkt någon 
skillnad de senaste två åren angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara 
mer hur och på vilket sätt? 

3. Hur upplever din förening bemötande inom din vårdcentral? 
Hur är bemötandet i den aktuella vårdcentralen? Har dina medlemmar märkt någon skillnad 
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de senaste två åren angående tillgänglighet? Har det blivit bättre, sämre? Förklara mer hur 
och på vilket sätt? 
 
4. Vad behövs för att göra vården mer jämlik? 
Vad är det som man ska satsa på för vården blir mer jämlik? Vilka är 
föreningen/medlemmarnas förväntningar när man pratar om mer jämlik vård? 
 
Understödjande frågor: 

Kan du beskriva mer om detta? 

Vill du berätta mer! 

Vill du ge exempel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


