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Bakgrund
Införande av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare – i samarbete mellan Landstinget i Värmland och berörda kommuner, 

Arvika, Eda och Årjäng. Handläggare: Christina Johansson, projektledare Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd. Slutrapport, version 1.0. 

Diarienummer LK/172404. 2018-05-07

”Det finns ett ökat behov av ett hälsofrämjande och förebyggande arbete så att 

sjukdomar kan förhindras, förskjutas eller att sjukdomsförloppet förbättras. Det 

handlar också om att bättre möta invånarnas krav på tillgänglighet och 

flexibilitet genom tekniska lösningar samt snabbare och enklare tillgång till rätt 

vårdnivå. Vidare handlar det om att utveckla effektiva och ändamålsenliga 

arbetssätt med patientens behov som utgångspunkt. Dessutom behöver 

vårdens olika nivåer vara flexibla och specialiteterna och professionerna 

fungera gränsöverskridande.” 
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Bakgrund
Införande av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare – i samarbete mellan Landstinget i Värmland och berörda kommuner, 

Arvika, Eda och Årjäng. Handläggare: Christina Johansson, projektledare Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd. Slutrapport, version 1.0. 

Diarienummer LK/172404. 2018-05-07

• En åldrande befolkning, svårigheter att rekrytera personal och ett behov av 

ökat samarbete över vårdgränser ledde år 2016-2017 fram till diskussioner 

mellan företrädare för slutenvården vid Sjukhuset i Arvika, primärvården 

samt medicinsk ansvariga sjuksköterskor i Arvika, Årjäng samt Eda 

kommun att inrätta mobila närsjukvårdsteam och mobila 

hemsjukvårdsläkare. 

• Finansieringen av detta möjliggjordes genom medel från landstingets 

Utvecklingsplan. Tjänster i teamen utannonserades under december 2017 

och januari 2018. Arbetet i teamen startade maj 2018 med en planering och 

med identifiering av aktuella patienter. I augusti 2018 skrevs sedan de första 

patienterna in i teamet. 
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Syfte med inrättandet av mobila team var att erbjuda:
Införande av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare – i samarbete mellan Landstinget i Värmland och berörda kommuner, 

Arvika, Eda och Årjäng. Handläggare: Christina Johansson, projektledare Hälso- och sjukvårdens ledningsstöd. Slutrapport, version 1.0. 
Diarienummer LK/172404. 2018-05-07

”en tillgänglig, flexibel individ-anpassad och säker vård i ordinarie boendemiljö 

för patientgrupper med komplex sjuklighet och i stort behov av samordning 

mellan slutenvård, primärvård och kommun. 

Effekten är att förebyggande insatser i hemmet ska göra att det kan ske en mer 

planerad vård för patienten, så att akutbesök kan minskas både i primärvård 

och slutenvård. Det ger minskad undvikbar slutenvård och återinskrivningar 

och därigenom färre slutenvårdsdygn samt färre ambulanstransporter. En 

annan effekt av ökat och tätt samarbete mellan kommun och landsting är ökad 

patientsäkerhet och kvalité. Det ger ett tydligt ansvarstagande och 

rollfördelning, förebyggandearbete och trygghetsupplevelse. 

För den enskilde patienten och närstående är syftet att ge ökad trygghet och 

nöjdhet.” 

Arbetet betonar förändring från ”patient i fokus” till ”patientens fokus”.
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Bakgrund utvärderingsuppdraget
Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

• FoU Välfärd Värmland kontaktades under hösten 2018 för att utföra en 

kvalitativ utvärdering av det femte angivna effektmålet nedan. (De fyra 

andra effektmålen ingår inte i utvärderingsuppdraget, utan följs upp av 

Landstinget, från årsskiftet 2019 Region Värmland)

• Effektmålen för det förändrade arbetssättet är:

- Minskat inflöde av mångbesökare på akutmottagningen 

- Minskat antal undvikbar slutenvård 

- Minskat antal återinskrivningar i slutenvård 

- Ökad kvalitet genom en bättre planering tillsammans med patienten som 

därigenom förväntas minska de akuta behoven. 

- Ökad trygghet hos patienter genom mobila insatser 
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Syfte med utvärderingen
Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

”Syftet är att studera hur de äldre som blivit aktuella för mobilt 

närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i den västra 

sjukvårdsregionen (Arvika, Eda och Årjäng) har upplevt de insatser som de fått 

från teamen, jämfört med deras upplevelse av vården innan de fått hjälp genom 

mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare, och vad detta har haft 

för betydelse för patienten.

Utvärderingen syftar med andra ord till att försöka fånga och beskriva 

patienternas upplevelser av det mobila närsjukvårdsteamet respektive den 

mobila hemsjukvårdsläkaren.”
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Frågeställningar som utvärderingen ska besvara
Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

• Hur har patienter upplevt att få hjälp i sina hem av det mobila 

närsjukvårdsteamet (respektive den mobila hemsjukvårdsläkaren) jämfört 

med att t ex få besöka vårdcentral/akutmottagning eller slutenvård?

• Hur har patienter upplevt tillgängligheten till det mobila närsjukvårdsteamet 

(respektive den mobila hemsjukvårdsläkaren)?

• Hur har patienter upplevt bemötandet från det mobila närsjukvårdsteamet 

(respektive den mobila hemsjukvårdsläkaren)? 
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Utvärderingen av Mobilt närsjukvårdsteam

Denna redovisning rör utvärderingen av mobilt närsjukvårdsteam och inte mobil 

hemsjukvårdsläkare. Detta pga att intervjupersoner inte har kunnat rekryteras 

för intervju gällande den mobila hemsjukvårdsläkaren. 

Resultaten i denna utvärdering gäller därför endast det mobila 

närsjukvårdsteamet och frågeställningar gällande mobil 

hemsjukvårdsläkare har inte kunnat behandlas eller besvaras under tiden 

då utvärderingen har genomförts. 
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Organisering Mobilt närsjukvårdsteam

Förutsättningar – Resurser
Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

• Egen enhet inom medicinmottagningen vid Sjukhuset i Arvika.

• Avdelningschefen för medicinmottagningen är även chef för det mobila 

närsjukvårdsteamet. 

• Teamet består av:

- 1.0 läkare

- 2.0 sjuksköterskor

- 0.1 sjukgymnast

- 0.2 vårdadministratör

- 0.1 kurator

- 0.1 dietist

• Teamet arbetar vardagar mellan kl. 08.00-16.30. 
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Programteori 

Förutsättningar – Resurser
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan 

Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

• Det mobila närsjukvårdsteamet ska arbeta mot målen att ha ca 35-40 
hembesök per månad, alla patienter ska ha en SIP, alla patienter ska ha en 
fördjupad läkemedelsgenomgång och den undvikbara slutenvården ska 
vara 0 % av inskrivna patienter.

• Patienter som är aktuella för det mobila närsjukvårdsteamets är:

”Patienter med större komplexa behov och som har tre eller fler 
kroniska sjukdomar och som varit inlagda på sjukhus tre eller fler 
gånger under det senaste året.”

• Patienterna ska även vara inskrivna i hemsjukvården och ha sex eller fler 
stående läkemedel. 
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Programteori

Aktiviteter – Process
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan 

Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

Patient skrivs in i det 

mobila 

närsjukvårdsteamet

Första hembesök av läkare och 

sjuksköterska

Medicinsk 

vårdplan 

upprättas

Hemavdelning 

på Sjukhuset i 

Arvika

Individanpassad och säker vård i ordinarie 

boendemiljö i samarbete med kommunal 

hemsjukvård
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Metod för utvärderingen
Eriksson, B.G. & Karlsson, P-Å. (2016) Att utvärdera välfärdsarbete. Falkenberg: Gleerups. Andra upplagan.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Trost, J. (2010) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Plan för utvärdering av mobilt närsjukvårdsteam och mobil hemsjukvårdsläkare i västra sjukvårdsdistriktet, 
Landstinget i Värmland, Diarienummer UE/180239. 2018-12-18

• Utvärderingen har en kvalitativ ansats och det material som utvärderingen 

grundar sig på består av semistrukturerade intervjuer där intervjuguider med 

fem (första intervjutillfället) och sju (andra intervjutillfället) teman med 

underliggande frågor har använts som utgångspunkt vid intervjuerna. 

Intervjuerna har också styrts utifrån de samtal som förts under 

intervjutillfällena.

• Utvärderingen har inte ambitionen att kvantifiera några data utan data ska 

försöka ge en helhetsbild utifrån intervjupersonernas berättelser.  

• Utvärderingen är en effektutvärdering där effektmålet ”Ökad trygghet hos 

patienter genom mobila insatser” har legat till grund för utvärderingen. 
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Metod och genomförande av utvärderingen

FoU Välfärd Värmlands utvärdering innehåller följande:

• En kvalitativ utvärdering som genomförts med hjälp av intervjuer med fem 

patienter från det mobila närsjukvårdsteamet. Ett slumpmässigt urval har 

gjorts av de patienter som anmält intresse av att delta i utvärderingen.

• Intervjuerna genomfördes under tiden februari till september 2019. Totalt 

planerades 5 personer att intervjuas vid två tillfällen med cirka 3 månader 

mellan varje intervju. Det åvilade uppdragsgivaren att förse FoU Välfärd 

Värmland med namn och kontaktuppgifter på patienter som var villiga att 

medverka vid en intervju.

• Resultatet ska redovisas i form av en PowerPoint och en muntlig 

presentation.

• Anpassningar har gjorts i genomförandet under utvärderingstiden pga

svårigheten att rekrytera intervjupersoner. Tiden för utvärderingen har även 

förlängts till den 31 december 2019.
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Urval och bortfall

• Urval:
– Ett informationsbrev om deltagande i en intervju delades ut till patienter 

inskrivna i det mobila närsjukvårdsteamet.

– Patienter som var intresserade av att delta anmälde sitt intresse till Rita 
Lind, utvecklingsledare på Region Värmland eller tog direktkontakt med 
Madeleine Andersson, utredare på FoU Välfärd Värmland. De patienter 
som anmälde sitt intresse till Rita Lind lämnades sedan över till 
Madeleine Andersson per telefon.

– Ett slumpmässigt urval gjordes bland de som anmält intresse av att 
delta. Varpå de kontaktades per telefon av Madeleine Andersson och 
informerades om utvärderingens syfte samt arbetsgång och tid för 
intervju bokades in. 

– Totalt har fem patienter valts ut för två intervjutillfällen.

• Bortfall:
– Av de fem patienterna som intervjuats har två patienter inte kunnat 

genomföra den andra intervjun av olika anledningar.
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Datainsamling

• Intervjuerna ägde rum hemma hos patienterna eller via telefon utifrån 

patienternas egna önskemål. Vid tre tillfällen har även anhöriga närvarat.

• Intervjuerna ägde rum mellan februari och september 2019. 

• Intervjuerna har genomförts av Madeleine Andersson, utredare vid FoU 

Välfärd Värmland. 

• Totalt har åtta intervjutillfällen genomförts med fem patienter. Tre anhöriga 

har deltagit vid tre av intervjutillfällena. 



KARLSTADS UNIVERSITET

FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

Databearbetning och dataanalys 
(Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994) Qualitative Data Analysis. An Expended Sourcebook. Thousand Oaks, CA: Sage. Second Edition.)

• Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan i sin helhet med 

undantag för vissa upprepningar.

• Transkriberingarna har sedan kodats och analyserats i Nvivo, ett 

dataprogram för analys av kvalitativa data.

• Materialet kodades enligt följande teman:

– Ingång till teamet

– Kontakter med slutenvård

– Hjälp från teamet

• Hjälp till övriga vårdkontakter

– Kontinuitet

– Trygghet

– Bemötande

– Tillgänglighet

• Sjukhuset och teamet

– Upplevelser av vården

– Utvecklingsmöjligheter
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Forskningsetiska reflektioner
(Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet)

• De forskningsetiska principer som har beaktats i utvärderingen är de 

principer som Vetenskapsrådet har tagit fram:

- Informationskravet

- Samtyckeskravet

- Konfidentialitetskravet

- Nyttjandekravet

• Informationsbrev delades ut innan kontakt togs av utvärderaren och muntlig 

information om utvärderingen gavs vid kontakten med möjliga 

intervjupersoner. De som slutligen deltog i intervjuerna fick ytterligare 

muntlig information kring syftet med utvärderingen och hur resultatet skulle 

presenteras i samband med intervjutillfället. Citat har i presentationen 

skrivits om i de fall information getts som kunnat kopplas samman med 

specifika individer.
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Resultat 

Materialet har sammanställts i resultatdelen under följande teman:

• Att få vård i hemmet av det mobila närsjukvårdsteamet

– Upplevelser av vården

– Trygghet

– Samverkan

• Kontakten med det mobila närsjukvårdsteamet

– Tillgänglighet

– Bemötande

– Kontinuitet



KARLSTADS UNIVERSITET

FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

Att få vård i hemmet av det mobila 

närsjukvårdsteamet

• Upplevelser av vården
– Positiva upplevelser av vården som det 

mobila närsjukvårdsteamet ger

– Helhetsperspektiv, engagemang

– Gott om tid är avsatt till besöken och 

patienterna känner inte att de är till 

besvär

– Inga transporter, inga väntetider på 

sjukhus eller vårdcentral

• Trygghet
– Patienterna upplever en trygghet i 

kontakten med teamet

– En personlig relation

– Som patient vet man vilka som arbetar 

i teamet 

– Förtroende för teamets medarbetare

• Samverkan
– Teamet hjälper till med övriga 

vårdkontakter

– Teamet har en bra kommunikation med 

den kommunala hemsjukvården

– Inom teamet då patienterna upplever 

att de kan prata med vem som helst i 

teamet och att den de pratat med i sin 

tur förmedlar information vidare

– En teamkänsla mellan det mobila 

närsjukvårdsteamet, patient och 
anhöriga



KARLSTADS UNIVERSITET

FoU VÄLFÄRD VÄRMLAND

Citat från intervjuerna:

• ”… utan teamet hade det varit så tungrott allting, de följer upp allting.”

• ”… jag känner mig oerhört omhändertagen. Både yrkesmässigt som patient … och 
som vanlig människa. Och det ger också en väldig trygghet.” 

• ”Det känns bra, det känns mycket bra. För jag känner att varje gång som man är på 
vårdcentralen så är det en liten, det blir någon slags anspänning. Inte något 
dramatisk så. Här är det aldrig så utan om de tar blodtrycket här så är det okej på en 
gång. Så dom behöver inte hålla på att ta om och ta om. Och det är jätte skönt.” 

• ”… skillnaden det är att det besöket som man får på vårdcentralen det har sin 
begränsade tid. Och då gäller det att få med sig allt som man vill säga för annars så 
är det slut liksom. Här, man hinner prata klart. Man hinner komplettera saker som 
man sa sist. Ja, det blir en bättre  kunskap för bägge parter kring det hela som gör 
att. Ja, jag vet inte men det känns som att dom verkligen får en djupare förståelse för 
mina problem eller funderingar än vad man hinner när man har en begränsad tid som 
man har på vårdcentralen.” 
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Citat från intervjuerna:

• ”Det är till sköterskorna men dom tar i sin tur vidare det till läkaren som vid 

behov återknyter tillbaka… läkaren ringde upp efter något snack som de hade 

haft så kunde läkaren ringa och ville justera. Eller ville höra om den hade 

uppfattat allt rätt. Och då kunde jag säga att ja, just så är det. Och det händer ju 

aldrig när man går till vårdcentralen att någon ringer tillbaka och vill veta mer. 

Det händer inte. Men det gör det här alltså. Och det är ju underbart.” 

• ”Jag tycker att det är en närhet som jag uppskattar.” 

• ”…här vet de allting och de känner mig. Så allt underlättar och man känner sig 

ju mycket tryggare.” 
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Citat från intervjuerna:
• ”Det är inte bara just det som vi har diskuterat utan det är hela mig de håller ordning 

på.”

• ”De sätter sig ned och pratar. Så det är inte alls något fem minuters besök, vet du. 
Och de frågar alltid om det är något mer och ser om jag vill prata om fler saker när de 
är här. Och de säger att är det något så är det bara att jag hör av mig eller så tar vi 
det nästa gång.” 

• ”Det är så bra för de engagerar sig. Så de tar hand om mig väldigt. Helt otroligt.” 

• ”Och sen så hjälpte de mig så de skrev remiss till ...  Ja, och då tog de och fixade det. 
Gjorde det automatiskt. Jag behövde aldrig säga till dom.”

• ”… jag har fullt förtroende för dom … det var väldigt mycket kontakt och särskilt med 
en av specialistmottagningarna … och de ringde och kollade. Och jag har ju svårare 
att nå dom. Att ringa utifrån och försöka få tag i någon på specialistmottagningarna 
och få besked om någonting. Det är svårt för mig. Men däremot om någon inom 
distriktsvården ringer, dessutom så har dom andra egna nummer, vilket gör att det blir 
en direkthet. Vilket gör att jag inte behöver gå omkring och undra.” 
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Kontakten med det mobila närsjukvårdsteamet

• Tillgänglighet
– Lätt att få kontakt med teamet

– Positivt med telefonkontakter och 

hembesök

– Regelbundenhet

– Viss oro kring kvällar och helger

– Lättare att komma i kontakt med andra 

vårdinstanser via teamet

• Bemötande
– Blir lyssnad på, på riktigt

– Helhetssyn

– Delaktighet i vården

• Kontinuitet
– Vetskap om när kontakter ska ske

– Samma personal, bra dialog inom 

teamet

– Behöver som patient inte upprepa sin 

sjukdomshistoria

– Lära känna varandra
• Lättare att prata med någon man känner

• Trygghet

• Förtroende
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Citat från intervjuerna:
• ”… det är bara att ringa och fråga om det är någonting så är det bara att ringa 

ett telefonsamtal och de svarar.”

• ”Ja, det är mycket lättare vet du. Och de svarar direkt och svarar de inte så 

lämnar jag ett meddelande och de ringer tillbaka samma dag eller så kommer 

de en timme senare, då är de här och säger att jag har ringt. 

Hur känns det? 

Det är en jävla trygghetskänsla i det.” 

• ”Ja, minst en gång i veckan. Om inte annat så ringer de bara. Och sen så ett tu, 

tre så kommer de. Ja, kanske en gång i månaden så kommer de alla fyra. Då är 

det distriktssköterskan, läkaren och två sköterskor från teamet. Och då sitter vi 

här och har rundabordssamtal, här vid mitt bord.” 

• ”Det var som en av de som kom som inte har varit här på ett tag som sa att det 

syns på dig nu att du ser mycket piggare ut nu än vad du gjorde då… så de vet 

ju hur det är och de ser ju att jag blir bättre och bättre. Och de blir nöjda med 

det.”
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Citat från intervjuerna:
• ”… det fungerar så bra så. Och att de har kommit på det här, det är helt otroligt. För 

du vet att om man skulle hålla på och stri med läkare och det ska tas blodprov och 
det ska göras det och det. Det behöver vi inte göra alls nu. Utan det fungerar.” 

• ”Och det är inte olika läkare. Det här är a och o vet du. Läkaren kommer och vi kan 
sitta och prata om allt som finns och läkaren tar tag i det.”

• ”… oerhört viktigt, för att ju mer kontinuitet som man känner desto enklare är det att 
ta upp vad det än är som dyker upp.” 

• ”Man behöver inte dra allting igen. De vet reda allt.” 

• ”Ja, det är samma läkare som jag har och det är en läkare som man tycker att man 
har känt i all sin tid. Förut var det olika läkare hela tiden och man visste aldrig vem 
man träffade.”

• ”jag är positiv och jag har det jätte bra. Det är bara det här med helgen när det 
närmar sig, då finns dom inte här och inte på telefonen heller. Och inte på 
kvällarna, men de måste väl vara lediga ibland…”
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Citat från intervjuerna:
• ”Ja, men man pratar liksom. Det kommer in i det allmänna även om de bara är 

här … så hinner man nämna lite grann om vardagsfunderingar vilket gör att det 
förstärker det man säger vid de här riktade gångerna …. Det blir liksom ett 
löpande samtal som aldrig hade blivit annars. Det är som med gamla bekanta 
man fortsätter där man slutade sist och så pratar man bara vidare. Vilket ger en 
helt annan helhet. Och jag hinner med.”

• ”… jag tycker att det är hyperbra det här. Man kan sitta och diskutera i lugn och 
ro och det blir inte något hetsigt.” 

• ”… man kan ju diskutera. För många gånger när man kommer till en läkare så är 
det ju en känsla av att kom igång nu för jag har fler som väntar. 
Känns det inte så med teamet?
Nej, för jag vet ju att när de kommer så blir vi ju sittandes här och pratar i en 
timme fram och tillbaka. 
Vad är det i det som blir annorlunda då?
Ja, det är ju tryggheten och att man i lugn och ro kan diskutera. Man har ju 
saker som man ska komma ihåg och börjar en läkare att stressa lite så glömmer 
man ju bort det.” 
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Analys och slutsatser

• Alla informanter är nöjda med såväl vårdformen som med 

personalen i det mobila närsjukvårdsteamet. 

• Vad verkar vara avgörande? 

– Att vården är individuellt anpassad och att patienterna känner sig 

inkluderande i vården, man blir lyssnad på.

– Att vården sker hemma, man behöver inte åka iväg vilket kan upplevas 

som ett stort projekt som tar mycket kraft, energi och tid.

– Att medarbetarna i teamet är personer som har skapat förtroende i 

relationen mellan sin profession och patienterna, man har lärt känna 

varandra.

– Att det har funnits tid, man har kunnat haft samtal i lugn och ro.

– Att det har varit lätt att ta kontakt med teamet, man har kunnat ringa och 

fått kontakt fort. Inga telefonköer.
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Citat från intervjuerna:

• ”… jag kommer överens med allt som de gör. Vi har varit på samma våglängd 

hela tiden.” 

• ”… jag kan inte ha det bättre. Absolut inte. Det är så stadigt och så säkert och 

så trevligt. Det är bara positiva reaktioner. Över hela linjen.”

• ”Ja, det kan du skriva upp att det här teamet är jämnt super bra.” 

• ”Jag har ett oerhört stort förtroende. Dom är helt otroliga.” 
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Forts analys och slutsatser

• Vad tycker patienterna kan utvecklas? 

– Ingången till teamet

– Ökad tillgänglighet

– Fler som är i behov av teamet
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Citat från intervjuerna:

• ”Detta är kanon! För så skulle de ha överallt. Ja, jag tror att det skulle hjälpa 
många. Men det är många som inte vet om att det finns. Nej, det är ju många 
här runtomkring som inte visste om det. …men säger de. Finns det, det visste 
jag inte och de frågar hur vi har kommit i kontakt med dom. Ja, säger jag det var 
inte vi det utan det var dom själva som hade snappat upp både här och där.” 

• ”Ja, det finns många som har det svårt och vet de inte vart de ska vända sig så 
kan de ju inte få någon hjälp heller. Och jag talar om för dom jag pratar med, att 
de måste få en remiss av sin läkare till teamet för att komma i kontakt med 
dom.”

• ”… att sprida information så man vet om att teamet finns. Ja, det tycker jag att 
man ska göra. Det är många som skulle bli glada om de fick hjälp, men de vet 
inte om att hjälpen finns. Ja, det skulle spridas ut mer det tycker jag. För detta är 
det bästa som finns. Och det skulle ge fler hopp om att det finns bra hjälp att få.”

• ”Jag vet inte hur jag ska förklara det, men det är underbara människor i 
närsjukvårdsteamet och vi har en annan kontakt på något sätt. Det blir inte 
samma sak med kommunsköterskorna. Fast det är klart att de måste ju också 
vara lediga men jag skulle önska att de fanns dygnet runt, speciellt när man är 
dålig. Men jag kan ju inte säga att de ska jobba på helgen, fast de kunde ju vara 
fler förstås. Fast det blir väl aldrig någon mer personal inom vården.” 
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Värdering

• Det mobila närsjukvårdsteamet utför en vårdform som upplevs 

positivt av patienterna. Flera patienter lyfter att det är en stor skillnad 

mot hur kontakter med vården sett ut tidigare, bland annat när det 

kommer till relationsskapandet mellan patient och medarbetarna i 

teamet (helhetsperspektivet och engagemanget), tiden som avsätts 

för patienterna, kontaktvägarna och tillgängligheten. 

• Kontinuiteten bland personalen i det mobila närsjukvårdsteamet 

tillsammans med den täta kontakten och det förtroende som byggts 

upp har lett till att patienterna (och anhöriga) känner en trygghet.  
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Värdering

• Det mobila närsjukvårdsteamets positiva inverkan på patienterna:

– Ger personcentrerad vård

– Ger tid och lyssnar in

– Skapar förtroende och trygghet

• Men:

– Patienterna pekar på att det finns fler personer som är i behov av 

vården som det mobila närsjukvårdsteamet ger

– Information och kännedom om det mobila närsjukvårdsteamet behöver 

utvecklas

– Viktigt att vidmakthålla det som byggts upp för att kunna fortsätta ge 

patienterna trygghet i mötet med det mobila närsjukvårdsteamet

– Det finns en önskan och ett behov av att utöka det mobila 

närsjukvårdsteamets arbetstider, alternativt se över den samverkan som 

finns med den kommunala hemsjukvården för att säkerställa tryggheten
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Kontaktuppgifter

E-post: madeleine.andersson@kau.se

Tel: 054 – 700 19 57

Madeleine Andersson

mailto:madeleine.andersson@kau.se

