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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd Värmland har 
haft i uppdrag att genomföra av projektet ”Minnet ej att förglömma” - om tidig 
upptäckt och omhändertagande av personer med demenssjukdom. Projektet 
genomfördes mellan 2008-2010 och var ett samverkansprojekt mellan Karlstads 
kommun, Landstinget i Värmland och Vårdcentralen i Vålberg (Legevisitten).  
Målsättningen var att genom screening - med erbjudande av minnestester och samtal 
till samtliga personer 75 år och äldre i ett specifikt upptagningsområde – möjliggöra 
tidig upptäckt av personer med begynnande demenssjukdom.  För de personer som i 
projektet fick demensdiagnos var projektets målsättning dessutom att erbjuda ett tidigt 
professionellt omhändertagande. Projektet har också haft för avsikt att skapa en 
samverkansmodell som ska kunna fungera i ordinarie verksamhet. Inom ramen för 
projektet har validering av ett nytt testinstrument med arbetsnamnet 5x3 möjliggjorts. 
Projektet har i och med detta varit en del av en vetenskaplig studie inom landstinget i 
Värmland.  

Utvärderaren har följt processen i projektet och gett projektgruppen fortlöpande 
återkopplingar genom en formativ ansats. Utvärderingens fokus ligger på brukarnas 
erfarenheter och hur insatserna har kommit dem till del, men redogör också för 
projektets grad av måluppfyllelse samt hur samverkan i projektet har fungerat. De 
frågeställningar som legat till grund för utvärderingen har varit: Uppnår projektet sina 
mål? Vad innebär det för brukarna att delta i projektet?  Hur fungerar samverkan 
mellan huvudmännen i projektet?  

Utvärderingen grundas på kvalitativa intervjuer – dels med projektgruppens deltagare 
och dels med deltagare i projektet. Kvalitativa analyser har dessutom gjorts av 
projektgruppens minnesanteckningar och flödeskartor samt av inspelade 
projektgruppsmöten. En kvantitativ del av utvärderingen har bestått av analys av 
statistiskt datamaterial insamlat av projektgruppens deltagare.   

Resultatet av utvärderingen visar att screeningen har möjliggjort tidig upptäckt av 
demenssjukdom, men att detta har förutsatts av individens egen skattning av sig själv. 
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Totalt 29 procent av alla 75 år och äldre i upptagningsområdet (totalpopulationen) 
valde att delta i projektet och testades för minnessvårigheter - av dessa upptäcktes 20 
procent med någon form av demensdiagnos.  Dessa 20 procent motsvarar sex procent 
av totalpopulationen. Projektet har därmed uppnått målet om att möjliggöra tidig 
upptäckt av demenssjukdom.  

Projektet har däremot inte uppfyllt målet vad gäller ett tidigt omhändertagande av de 
personer som fick demensdiagnos. De insatser som ingick i det professionella 
omhändertagandet erbjöds inte tidigt i förhållande till den första kontakten med 
brukarna. Ur ett brukarperspektiv gick det för lång tid mellan de olika kontakterna som 
ingick i omhändertagandet.  

Som verktyg för samverkan användes i projektet en så kallad flödeskarta vilken 
illustrerar organiserandet av arbetet mellan de olika aktörerna. Denna karta utvecklades 
kontinuerligt och resulterade i en samverkans- och arbetsmodell som kan ses som 
resultatet av de erfarenheter som projektet har gett. För att få kunskap om huruvida 
den slutgiltiga kartan fungerar krävs emellertid att den prövas i ordinarie verksamhet.  

Resultatet av brukarundersökningen visar att projektet var välkommet. Både inbjudan 
och minnestesterna/samtal uppfattades positivt av de som intervjuats. Även om det 
funnits olika anledningar till deltagandet, var det genomgående så att de som deltog 
inte hade tänkt sig att söka för sin minnesproblematik om de inte fått erbjudandet.  

För de som fick demensdiagnos fanns det flera möjligheter än begränsningar i 
vardagen. Minnessvårigheterna sågs främst som en naturlig del av åldrandet. Anhöriga 
visade sig vara en viktig faktor ifråga om att göra vardagen möjlig för de demenssjuka 
varför merparten av de kommunala insatser som erbjöds inom ramen för projektet inte 
uppfattades som särskilt relevanta.  

Övergången från utredning till det professionella omhändertagande efter utredning 
påtalades av anhöriga som bristfällig. Det blev problematiskt att varken den 
demenssjuka eller dennes anhöriga hade uppfattat något klart besked om 
demensdiagnos, dels i fråga om att värdera relevansen av erbjudna kommunala insatser, 
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och dels i fråga om hjälp för den anhöriga i argumentationen för beslut om vissa 
förbehåll i det dagliga livet för de demenssjuka. Dagverksamhet och anhörigstöd 
erbjöds i närmiljön vilket visade sig vara avgörande för deltagandet.  

Resultatet av intervjuerna med projektgruppsmedlemmarna visar att det fanns en 
generell uppfattning om att samverkan i projektet fungerade mycket bra. Faktorer som 
framkom som främjande för samverkan var: Ansvarstagande från båda huvudmän och 
projektgruppsdeltagare vad gäller att dela med sig av kunskap och erfarenheter samt att 
bidra med ekonomi och resurser, tydliggörande av mål/syfte och roller samt 
avgränsning av projektet, acceptans från huvudmännen, öppen dialog i 
projektgruppen, projektgruppsmedlemmarnas personliga egenskaper, personliga 
och/eller organisatoriska incitament samt ett positivt/öppet/socialt/prestigelöst klimat i 
projektgruppen. Faktorer som framkommit som hämmande för samverkan var: olika 
uppfattningar om ansvar, olika språkkulturer samt olika organisationskulturer. Trots att 
den öppna dialogen som präglade projektet uppmärksammades som främjande fanns 
det också situationer då brist på dialog uppfattades som hämmande för samverkan.  
Projektets ofärdiga upplägg och organisering uppfattades både som främjande och 
hämmande för samverkan.  

Resultatet av analys av minnesanteckningar, flödeskartor och bandinspelade 
projektgruppsmöten visar att samverkan i projektet främst har koncentrerats på tidig 
upptäckt och utredning framför det professionella omhändertagandet. Det har 
dessutom funnits en fokus på den praktiska delen av samverkansprocessen (vem gör 
vad) framför den dialogiska delen (hur ska vi förstå). I projektet har kommunen som 
enskild huvudman ansvarat för flertalet av uppdragen medan det i flödeskartan finns 
en jämn fördelning av uppdrag mellan huvudmännen. Kommunens representanter har 
varit de mest framträdande på projektgruppsmötena – både till antal och till 
anföranden. Från både huvudmännen har det varit de icke brukarnära representanterna 
som dominerat på mötena.  

I utvärderingens avslutande kapitel diskuteras tänkbara förklaringar till resultatet i 
relation till projektets målsättningar. Resultatet av brukarundersökningen knyts till 
Antonovskys  (1991) och Tonstams (2005) teorier. Brukarnas vardagliga möjligheter 
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och hinder kopplas till Antonovskys KASAM begrepp hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet och projektets förutbestämda omsorgstjänster ifrågasätts utifrån 
andemeningen i Tornstams teori om gerotranscendens.  Projektets strategi jämförs med 
aktionsforskning där en del likheter noteras och samverkan i projektet diskuteras 
utifrån ett maktperspektiv. Utvärderingens resultat relateras till forskning om 
samverkansprocesser (Arvidsson 2003 och Danermark 2004 och Johansson 2011). 
Maktobalans mellan huvudmännen anges som en av flera möjliga förklaringar till att 
projektet inte uppnådde måluppfyllelse i samtliga uppsatta mål.   
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Förord 

FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet har till uppgift att bidra till en 
kunskapsbaserad utveckling inom socialtjänsten i alla kommuner i Värmlands län. I FoU 
Välfärd Värmlands rapportserie publiceras resultat från olika projektarbeten med utgångspunkt 
i kunskaps- eller utvecklingsbehov inom kommunernas välfärdsverksamheter.  Projekten och 
rapporterna har oftast ett generellt intresse och kan bidra till långsiktig kunskapstillväxt. 
Studierna genomförs utifrån ett grundläggande vetenskapligt förhållningssätt.   

Demens är en folksjukdom som blir allt vanligare och det är väl känt att hög ålder ökar risken 
att insjukna. Upptäckt, utredning, behandling och omsorg om demenssjuka involverar både 
kommuner, landsting och privata vård- och omsorgsgivare i en process som även i hög grad 
omfattar anhöriga. Samverkan bör därför lämpligen vara ett nyckelord i vården och omsorgen 
om demenssjuka.  

År 2010 utkom Socialstyrelsens riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Många 
kommuner och landsting arbetar idag med implementering av dessa riktlinjer där det 
multiprofessionella teamarbetet bland annat anges som en viktig del i vård och 
omsorgsarbetet.  Samverkansprojektet “Minnet ej att förglömma”, med fokus på samverkan 
kring tidig upptäckt av demenssjukdom och tidigt professionellt omhändertagande, var 
ungefär halvvägs vid tidpunkten då riktlinjerna kom.  Det är sällan man ser en bättre timing av 
satsningar på projekt.  

Denna utvärdering är genomförd av undertecknad med förhoppningar om att de kunskaper 
den förmedlar kan vara av intresse för personal, tjänstemän och politiker som aktivt arbetar 
med eller har intressen inom området demens i både teori och praktik.  Den torde utgöra en 
gynnsam grund för utveckling av vård och omsorg för och om de personer som är i ett tidigt 
skede i sin demenssjukdom samt deras anhöriga.  

FoU Välfärd Värmland, Karlstads universitet augusti 2011  

Birgit Häger 

Föreståndare 
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1. Inledning/bakgrund 

Det finns ungefär 148 000 personer med demenssjukdom i Sverige. Risken att insjukna 
ökar med stigande ålder. Åtta procent av alla som är 65 år eller äldre och nästan hälften 
av alla som är 90 år eller äldre har sjukdomen. Varje år nyinsjuknar cirka 24 000 
personer och ungefär lika många dör med demens (Socialstyrelsen 2009).  

År 2025 beräknas 180 000 personer ha en demenssjukdom och 2050 kan så många som 
240 000 vara drabbade – om dagens befolkningsprognoser slår in och inget botemedel 
utvecklats till dess (www.demenscentrum.se). Som regel går det inte att bota 
sjukdomen, utan hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens åtgärder inriktas på att 
lindra symtom och att på olika sätt kompensera för de funktionshinder som personen 
drabbas av. Syftet är att underlätta vardagen och ge så god livskvalitet som möjligt 
under sjukdomens olika skeden. En viktig del i detta är stödet till anhöriga 
(Socialstyrelsen 2009). Ju längre sjukdomen fortskrider desto större behov finns av 
stödinsatser och i förlängningen särskilt boende.  

Det borde därför vara av stor vikt för den enskilda och dennes anhörige såväl som för 
samhället i stort att fånga upp personer i ett tidigt skede av sjukdomen. Olika 
professioner med olika kompetenser, uppdrag och ansvar arbetar idag inom kommuner 
och landsting med omsorg och vård av demenssjuka. En samverkan mellan alla 
inblandade aktörer skulle antagligen kunna möjliggöra bättre behållning för den 
demenssjuke och dennes anhöriga än vad var och en av aktörerna kan åstadkomma var 
för sig. I denna rapport redovisas en utvärdering av samverkansprojektet ”Minnet ej att 
förglömma” mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun och 
Landstinget i Värmland/Vårdcentralen i Vålberg. 

Projektets bakgrund: 

Karlstad kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen och Landstinget i Värmland, 
inledde under år 2008 samtal kring samarbete för att tidigt upptäcka och utreda 
demenssjukdom hos äldre, samt erbjuda relevant stöd i ett så tidigt skede av 
sjukdomens utveckling som möjligt. Dessa samtal resulterade i ett projekt ”Minnet ej 
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att förglömma” med intentionen om att utöka samverkan mellan kommun och 
Landsting och skapa nya former för det gemensamma arbetet. Tanken var att genom 
ett kontinuerligt och systematiskt samarbete på lokal nivå mellan primärvård, 
Vårdcentralen i Vålberg och kommun, (hemtjänst väst 3), kunna bidra till tidig 
upptäckt av symptom på demenssjukdom för att därefter erbjuda relevanta åtgärder.  

Kommunen och Landstinget har olika ansvarsområden inför samma målgrupper – i 
detta fall demenssjuka och deras anhöriga. Kommunen ansvarar för omsorgen om 
äldre enligt socialtjänstlagen (SOL) och hemsjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL). Sjukvård som ges utanför det egna hemmet bedrivs av Landstinget enligt HSL 
på sjukhus eller vid vårdcentraler. Kulturen och sättet att tänka skiljer sig åt mellan 
huvudmännen, vilket tillsammans med de skilda ansvarsområdena gör att det i daglig 
tal ofta pratas om ”ditt och mitt bord”. Gränsdragning görs mellan vem som ansvarar 
för vad. Samtidig finns det förväntningar på ökad grad av samverkan mellan kommun 
och landstingsaktörer. Förväntningarna kommer dels från de egna organisationerna 
men också från statligt håll. Samverkan finns ofta som ett villkor för att erhålla statliga 
medel inom prioriterade områden. Exempelvis har samverkan mellan kommun och 
landsting under de senaste åren varit ett villkor för ansökan om statliga medel till 
äldreomsorgen (de s.k. ”Maria”-pengarna) - medel som för övrigt har erhållits för att 
genomföra detta projekt.  

Karlstads kommun har tidigare tagit kontakt med vårdcentralerna i kommunen i olika 
avseenden och utan större framgång - enligt uppgift från kommunens företrädare. Det 
gäller till exempel initiativ kring förebyggande arbete, “trygghetspaketet”, där 
kommunen sökte kontakt med vårdcentralerna för att få hjälp med att hitta personer i 
behov av insatser i syftet att öka tryggheten. Genom deltagande i projekt ”Minnet ej att 
förglömma” har det från kommunens sida funnits förhoppningar om att generellt sett 
öppna upp för en bättre kontakt till vårdcentralerna.   

Mot bakgrund av de ovan beskrivna erfarenheterna och den ömsesidiga strävan mot att 
uppfylla förväntningar, har projektet valt att ha samverkan i fokus. Inriktningen på 
projektet beslutades utifrån båda huvudmännens ambition om att utveckla arbetet med 
personer med minnesproblematik. Projektet bygger på en övertygelse om att arbetet 
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med personer med minnesproblematik bör vara ett multiprofessionellt arbete, varför 
demens ansågs som ett passande område för ett samverkansprojekt.  

Projektet bygger på en grundläggande uppfattning om att personer med 
demensproblematik är en grupp människor som oftast är i en utsatt situation. De har 
begränsade möjligheter att tala i egen sak och bevaka sina rättigheter. De anhöriga 
belastats av situationen varför man inte kan utgå från att de själv ska kunna ta sig fram 
i någon sorts snårskog av möjliga fruktbara kontakter. Stöd och hjälp bör finnas färdigt. 
Demenssjuka och deras anhöriga skall inte utsättas för konflikter mellan de som ska 
stötta dem, det måste aktörerna klara upp med varandra.    

En annan orsak till att man valde att samverka kring minnesproblematik var att 
kommunen hade utbildat så kallade demensombud vars kompetens ansågs till stor del 
vara outnyttjad. Projektet kunde bli en möjlighet för dessa ombud att utvecklas och 
nyttjas.  

Hela grundtanken med projektet har vilat på en ambition om att huvudmännen skulle 
dela på alla kompetenser. En uppfattning om att huvudmännens olika kompetenser 
inte alltid varit synliga för varandra ligger till grund för en förväntning om att man via 
projektet skulle uppnå en stor vinst gentemot brukaren genom att samverka kring och 
synliggöra varandras kompetenser. 

Projektets tillblivelse utgår dessutom från en uppfattning om att svårigheter har funnits 
i en näst intill obefintlig samverkan mellan huvudmännen från identifiering av 
minnesproblematik till utredning, vidare till behandling och omhändertagande.  
Svårigheter som projektet haft ambitioner om att minska.  

Det har från början också funnits en ambition om att utveckla en metod för samverkan 
som skulle gå att applicera inom flera av kommunens hemtjänstområden med 
tillhörande vårdcentraler. Tanken har varit att projektet skulle resultera i en allmän 
tillämpbarhet.  
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Förutom ovanstående har ett motiv för deltagande i projektet dessutom varit av 
forskningsmässig karaktär. Genom projektet har validering av ett nytt instrument för att 
mäta minnesstörning blivit möjlig. Från Landstinget har det från början också funnits 
ambitioner om att skriva vetenskapliga artiklar mot bakgrund av de medicinska 
resultaten som projektet förväntades ge.  
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2. Samverkansprojektet “Minnet ej att förglömma” 

2.1 Projektets tillkomst 

Första träffen mellan enhetschef för hemtjänsten och vårdcentralsläkare, tillika 
verksamhetschef, ägde rum redan hösten 2007. Dessa kom överens om att inleda ett 
samarbete kring tidig upptäckt av personer med demenssjukdom inom det 
gemensamma upptagningsområdet. Under hösten 2007 och våren 2008 utvecklades 
idéer och en planering började ta form. En projektgrupp kom till genom 
handplockning av personer som bedömdes lämpliga för projektet.  

2.2 Projektorganisation 

Projektgruppens sammansättning har utvecklats över tid. I de inledande diskussionerna 
hösten 2007 fanns personer med i gruppen som bidrog med kunskap och idéer men 
som i slutändan inte kom att tillhöra projektet. Dessa var boendesamordnare och 
biståndsbedömare från kommunen. Den kärngrupp som slutligen kom att utgöra 
projektgruppen under hela projektets gång kallas fortsättningsvis i denna rapport för 
projektgrupp. Vid sidan om projektgruppen har projektet haft ett antal adjungerande 
personer och besök. Vissa av de adjungerande personerna var redan kopplade till 
projektet i den inledande diskussionsfasen och andra har tillkommit under projektets 
gång. Gemensamt för denna grupp är att de har deltagit i enstaka möten utifrån 
behoven i projektet. En representant från Grön Arena – en sammanslutning av 
bondgårdar som startat egna företag som syftar till att bl.a. kunna erbjuda 
dagverksamhet till funktionshindrade personer och personer med demenssjukdom har 
också deltagit vid ett projektgruppsmöte. I tabellen nedan redovisas vilka som utgjort 
projektgruppen samt vilka som adjungerats till projektgruppen. 
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Tabell 1: Deltagare i projektgruppen samt adjungerande till projektgruppen fördelat mellan 
huvudmännen  

Karlstads kommun Landstinget i Värmland (LIV) / Vårdcentralen i 
Vålberg (VC) 

Projektgrupp: 

Enhetschef 

Utvecklingssekreterare  

Sjuksköterska 

Demenssjuksköterska 

Arbetsterapeut 

Adjungerande till projektgrupp: 

Demensombud: Hemtjänst, dagverksamhet 

Anhörigkonsulent 

Dietist 

Informatör 

Enhetschef rehab 

Verksamhetschef 

Projektgrupp:

Läkare (VC) 

Specialistläkare (LIV) 

Sjuksköterska (VC) 

 

 

Adjungerande till projektgrupp: 

Närsjukvårdschef (LIV) 

Verksamhetschef (VC) 

Informatör (LIV) 
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Varje huvudman/projektägare utsåg en företrädare för projektet, för Landstinget har 
det varit vårdcentralschefen och för kommunen har det varit verksamhetschefen inom 
äldreomsorgen. Det har dessutom funnits två projektledare, en enhetschef från 
kommunen och en sjuksköterska från vårdcentralen. De personer som utgjort 
projektgruppen redovisades i tabell 1 ovan.   

2.3 Projektets verksamhet 

Våren 2008 lämnade projektet sitt idéstadium och projektformuleringen började ta 
form med hjälp av en projektspecifikation (bilaga 8). Projektspecifikationen, som kom 
att revideras senare i projektet efter den första återkopplingen från utvärderaren, angav 
bakgrunden till projektet, projektets syfte och mål samt beräkningar på tidsåtgång och 
kostnader. Huvudmännens intressesituation beskrevs utifrån vilka yrkeskategorier som 
förväntades samverka inom projektet. Projektets omfattning med hänsyn till 
avgränsning av målgrupp beskrevs samtidigt som en översiktlig plan för arbetets 
struktur och aktiviteter angavs. Projektspecifikationen avslutades med en skattning av 
resursåtgången samt en tidplan i olika steg.  

Hösten 2008 skickades ett brev ut till alla personer 75 år och äldre inom 
upptagningsområdet. I brevet fanns en kort beskrivning av projektet och samtidigt 
ställdes frågorna ”Upplever du själv eller någon annan i din omgivning att du har 
problem med minnet?” och ”Är du intresserad i att delta i projektet?”. Därefter 
genomfördes ett möte för allmänheten (kickoff) i Vålberg där information gavs om 
projektet. En presentation i media kom ungefär vid samma tidpunkt efter inbjudan till 
presskonferens. Härefter skickades en påminnelse ut till de som inte svarat på första 
brevet och i början av 2009 påbörjades test och samtal av de personer som anmält 
intresse för att delta i projektet.  

Vid test och samtal användes fyra minnestester (MMT, Klocktest, AQT och 5x3) samt 
ett formulär för hälsosamtal som används i kommunen i andra sammanhang. 
Deltagarna delades efter test och samtal in i följande grupper: 
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 Grupp 1: Personer med kognitiva symtom men utan objektiva tecken på 
signifikant kognitiv dysfunktion i testresultaten. Dessa personer erbjöds ta 
kontakt med vårdcentralen vid behov för förnyad bedömning. 

 Grupp 2: Personer med kognitiva symtom, där testresultaten visade objektiva 
tecken på lindrig kognitiv störning (gråzon). Dessa personer erbjöds ett 
förnyad test efter 8 -10 månader. 

 Grupp 3: Personer med kognitiva symptom, där testresultaten visade 
övertygande tecken på betydande kognitiv dysfunktion tydande på demens 
eller demensliknande tillstånd. Dessa personer erbjöds vidare utredning inom 
ramen för projektet. 
 

Även om projektet huvudsakligen kom att bestå av den screening som beskrivs ovan, 
ingick ytterligare två delmoment. Det första delmomentet bestod av nya test av 
personer som från första screeningen placerades i grupp två. Det andra delmomentet 
bestod av screening av 2009 års nya 75 åringar.  

Projektgruppen har träffats tre till fem gånger per halvår och för att organisera 
samverkan arbetade den utifrån en så kallad flödeskarta - denna kom att fungera som 
själva navet i projektet.  Kartan illustrerar hela arbetsprocessen från information om 
projektet vidare till test och samtal, utredning och slutligen det professionella 
omhändertagandet. Under projektets gång har kartan reviderats ett otal gånger vilket 
har resulterat i ett slutgiltigt förslag till en samverkans – och arbetsmodell (bilaga 9) 

Projektet har genomgått en etisk prövning.  

2.4 Projektets syfte och mål 

Projektets syfte har varit att genom screening finna personer med begynnande 
demenssjukdom för att därefter kunna erbjuda förebyggande, omsorgs- och 
omvårdande samt behandlande insatser. Projektet vände sig till personer 75 år och 
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äldre som bodde i upptagningsområdet för vårdcentralen i Vålberg och hemtjänst väst 
3 under aktuell tidsperiod.  

De övergripande målsättningar med projektet har varit: 

 att möjliggöra en tidig upptäckt av demenssjukdom 

 att möjliggöra ett tidigt professionellt omhändertagande 

Projektgruppen hade dessutom en ambition om att utveckla en samverkansmodell som 
skulle kunna fungera i ordinarie verksamheter. Denna ambition blev under resans gång 
till ett uttalat mål som lades till de två övriga målsättningarna.  
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3. Utvärderingen 

Hösten 2008 fick FoU Välfärd Värmland en förfrågan om att utvärdera projektet och 
en utvärderingsplan upprättades. Vid årsskiftet 08/09 påbörjades uppdraget – den 
tidpunkten i projektet då brev hade skickats ut till samtliga 75 åringar och äldre i 
upptagningsområdet.  

3.1 Utvärderingens syfte och frågeställningar 

I dialog med representanter från uppdragsgivarna – Karlstad kommun, Vård- och 
omsorgsförvaltningen och Vårdcentralen i Vålberg - beslutades följande syfte och 
frågeställningar för utvärderingen av projektet:  

Syftet med utvärderingen: 

- att följa, identifiera, analysera och värdera projektets start och vidare utveckling 
genom en processbaserad och formativ ansats, samt att efter projektets avslutning 
summera och värdera de erfarenheter det gett i relation till projektets 
målsättningar. 

Efter uttalat önskemål från uppdragsgivaren har utvärderingen fokus på brukarnas 
erfarenheter och det sätt på vilket insatserna kommit dem till del; men redogör också för om 
projektet har nått sina mål samt hur samverkan har fungerat. Utvärderingens 
frågeställningar blev därmed: 

 Vad innebär det för brukarna att delta i projektet? 

 Hur fungerar samverkan mellan huvudmännen i projektet?  

 Uppnår projektet sina mål?  
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3.2 Utvärderingens utgångspunkter/ansats  

Mot bakgrund av ovanstående syfte och mål är utvärderingen dels inriktad på själva 
insatsen/interventionen i projektet och den fortlöpande utvecklingen – en s.k. 
processutvärdering, och dels inriktad på att ge stöd och hjälp till projektgruppen – en 
s.k. formativ utvärdering. Sistnämnda innebär att projektgruppen har fått återkoppling 
av utvärderaren under projektets gång, något som har bidragit till förändringar under 
pågående arbete.  Slutligen är det en målrelaterad utvärdering som värderar projektets 
slutresultat med de av projektgruppen uppsatta målen (Fördjupande redovisning av 
utvärderingens metoder finns att tillgå i bilaga 1).   

3.3 Utvärderarens roll 

Den formativa ansatsen innebär att utvärderaren i sitt uppdrag under pågående 
projekttid har uppmärksammat projektgruppen på olika fenomen kan ha betydelse för 
processen och resultatet i förhållande till projektets målsättningar. Det har sedan varit 
upp till projektgruppen att hantera den information/återkoppling som de fått. Två 
exempel på hur den formativa delen av utvärderingen påverkat projektet i praktiken 
kan ges:  

Vid första återkopplingen såg utvärderaren att det fanns en diskrepans mellan det fokus 
projektgruppen hade i det faktiska arbetet i förhållande till det som var projektets 
målsättningar. Efter denna återkoppling lade projektgruppen till ytterligare en 
målsättning – att utveckla en samverkansmodell. Detta ändrade emellertid inte 
utvärderingens syfte och mål.  

I undersökning om deltagarnas uppfattningar om test/samtal framkom funderingar 
över vad som är normal respektive onormal glömska. Efter återkoppling till 
projektgruppen beslutade denna att utarbeta ett skriftligt informationsmaterial som 
behandlar frågor om normalt åldrande och demenssjukdom samt utredning och 
diagnos. Informationsbladet avsågs att delas ut i direkt anslutning i framtida 
test/samtal. 
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3.4 Utvärderingens definition av begrepp 

Demens: Demens är ett samlingsnamn och en diagnos för en rad symptom som orsakas 
av hjärnskador. De kan yttra sig på olika sätt beroende på vilka delar av hjärnan som 
drabbas. Vanligen försämras minnet och förmågan att planera och genomföra 
vardagliga sysslor. Språk, tidsuppfattning och orienteringsförmåga är andra kognitiva 
förmågor som påverkas negativt. Även oro, nedstämdhet och beteendeförändringar kan 
tillhöra sjukdomsbilden. Symtomen leder till att personer med demens har svårt att 
klara sin tillvaro utan stöd från anhöriga (www.svenskdemenscentrum.se).  

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdom i Sverige. Den står för cirka 60 
% av samtliga fall av demens. Sjukdomen gör att hjärnceller gradvis förtvinar och dör. 
Symtomen kommer ofta smygande, efterhand försämras även kroppsliga funktioner. 
Idag finns symptomlindrande läkemedel men inget botmedel mot Alzheimers 
sjukdom. Vaskulär demens och frontotemporal demens är andra vanliga 
demenssjukdomar. Även alkoholmissbruk, B12-brist och en rad andra 
sjukdomstillstånd kan i vissa fall leda till demens. Vissa av dessa sekundära sjukdomar 
är behandlingsbara (www.demenscentrum.se). 

Professionellt omhändertagande: Professionellt omhändertagande omfattas i denna 
undersökning av projektgruppens egen definition vilken återges på 33. 

Uppdragsgivare: Utvärderingens uppdragsgivare är Karlstads kommun samt 
Vårdcentralen i Vålberg som ägs av Legevisiten AB 

Huvudmän: Projektets två samverkande huvudmän är Karlstads kommun genom Vård- 
och omsorgsförvaltningen samt Landstinget i Värmland och vårdcentralen i Vålberg. 
Sistnämnda arbetar på uppdrag av Landstinget i Värmland.  
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Projektets målgrupp är indelad i tre kategorier: 

Deltagare: I denna rapport kallas de personer som deltog i projektets första del, som 
handlar om tidig upptäckt av demenssjukdom, för deltagare. 

Brukare: De personer som fick diagnos och som blev erbjuden professionellt 
omhändertagande kallas i denna rapport för brukare. När brukarna omtalats i 
förhållandet till deras anhöriga benämnas de som närstående. 

Anhöriga: Familjemedlem eller en nära släkting till den som fick demensdiagnos. Den 
samlade gruppen anhöriga har i denna undersökning utgjorts av maka, maka, döttrar 
och söner.  
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4. Resultat - projektets mål 

I detta kapitel presenteras projektets resultat och värderas i förhållande till de uppsatta 
målen. Resonemang förs också kring projektets slutgiltiga förslag till samverkansmodell 
som under projektets gång lades till som ett uttalat mål.  Innehållet i kapitlet illustreras 
i nedanstående tabell, där det också framgår vilken data som ligger till grund för 
analysen. 

Tabell 2: innehållet i kapitel 4 

4. Resultat av 
projektets mål 

(Huvudrubriker) 

Avsnittets olika delar

 

(Underrubriker) 

Data som ligger till 
grund för analys 

4.1 Att möjliggöra 
tidig upptäckt av 
demenssjukdom 

 

 Hur svarade 75 åriga och äldre 
 Vilka anmälde sig och hur gick det efter test/samtal 
 Hur många blev upptäckta efter första screening 
 Hur många blev upptäckta i projektet som helhet 
 Samlat resultat av målet: Att möjliggöra tidig upptäckt av 

demenssjukdom  

Data inhämtat av 
sjuksköterskorna i 
projektet  

4.2 Att erbjuda 
tidigt 
professionellt 
omhändertagande 

 Projektgruppens definition av tidig upptäckt 
 Tidig i förhållande till första kontakten (test/samtal) 
 Samlat resultat av målet: Att erbjuda tidigt professionellt 

omhändertagande 
 

Data inhämtat av 
sjuksköterskorna, 
arbetsterapeut och 
anhörigkonsulent i 
projektet  

4.3 Att skapa en 
Samverkansmodel
l 

 Projektets verktyg 
 Utvecklingen av samverkansmodellen 
 Samlat resultat av målet: Att skapa en samverkansmodell  

Projektets flödeskartor.
Utvärderarens 
mötesanteckningar. 
Bandinspelade möten  
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4.1 Att möjliggöra tidig upptäckt av demenssjukdom  

Som inledningsvis nämnts genomfördes två screeningar. Den första år 2008 där alla 75 
åringar och äldre fick brev och den andra 2009 då innevarande års 75 åringar fick brev. 
Det är den första screeningen år 2008 som utgör projektets huvudsakliga del och därför 
också utvärderingens fokus.  I den följande texten kallas alla 75 åriga och äldre, de som 
var utvalda för screeningen 2008, för totalpopulation. De som sedan deltog i projektet 
efter denna första screening kallas för undersökningsgruppen. Den grupp om nya 75 
åringar som deltog efter screening 2009 kallas för ”nya 75 åringar”. 

I bedömningen av målet om tidig upptäckt av demenssjukdom är uppfyllt har det inte 
varit möjligt att skilja de olika aktiviteterna som genomförts i samband med 
screeningen 2008 från varandra. Man kan därför inte säga något om de enskilda 
aktiviteternas betydelse för resultatet som helhet. För att ändå få en uppfattning om 
hur aktiviteterna tillsammans har bidragit till att möjliggöra en tidig upptäckt, redovisas 
nedan på vilket sätt de som fått erbjudandet har svarat. 

Undersökningsgruppen och de ”nya 75 åringar” beskrivs längre fram utifrån 
parametrarna kön, civilstånd, ålder och testresultat. För att slutligen svara på frågan om 
projektet bidragit till tidig upptäckt av demenssjukdom redovisas i slutet av avsnittet en 
sammanställning av hur många som fått demensdiagnos i och med sitt deltagande i 
detta projekt.   

Hur svarade undersökningsgruppen (75 åriga och äldre 2008)? 

I tabellen nedan redovisas den totala svarsfrekvensen i screeningen 2008 samt 
svarsfrekvensen uppdelat på kön.  
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 Tabell 3: Svarsfrekvens på brev 2008 samt fördelning mellan könen  

Screening år 2008 Antal total Antal kvinnor Antal män

Brev  407 personer 240 personer 167 personer

Svar 320 personer 183 personer 137 personer

Svar ja 136 personer 77 personer 59 personer

Svar nej 184 personer 106 personer 78 personer

 

Brevet med frågan om upplevt problem med minnet, samt intresse för deltagande i 
projektet, gick år 2008 ut till samtliga personer 75 år och äldre (totalpopulationen) i 
upptagningsområdet. Av tabellen ovan kan man utläsa att det vid tidpunkten för 
utskicket fanns 407 personer i totalpopulationen, 240 kvinnor och 167 män. Enbart 
genom att skicka brev till samtliga 407 personer har projektet i viss mån möjliggjort 
tidig upptäckt för hela populationen.  

320 personer, vilket motsvarar 79 % av den totala populationen svarade på brevet 
vilket är en anmärkningsvärd hög svarsfrekvens. Totalt 136 av de 320 personer som 
svarade på brevet uppgav att de hade problem med minnet och ville delta i projektet. 
Detta betyder att 33 % av totalpopulationen (136 av 407) vid tidpunkten för utskicket 
angivit att de upplevt problem med minnet och att projektet i praktiken möjliggjort 
tidig upptäckt av demenssjukdom för dessa. Det fanns ingen som svarade att de hade 
problem med minnet men att de inte önskade delta i projektet. 

184 personer, vilket motsvarar 57 % av de som svarat, angav att de inte hade problem 
med minnet och inte ville delta i projektet. Eftersom svaren utgår från personernas 
egen bedömning av eventuell upplevd minnesproblematik kan man inte utifrån  
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svarsfrekvensen veta något om huruvida det i realiteten fanns en minnesproblematik 
som borde utredas eller inte hos dessa personer. Projektet har gett dem en möjlighet till 
att tidigt upptäcka eventuell demenssjukdom men de valde av att avstå utifrån deras 
egen bedömning av relevansen i frågan. Detsamma kan man säga om den grupp 
personer som valt att inte svara på brevet alls. Sistnämnda grupp uppgår till 87 
personer.  

Sammanfattningsvis har screeningen på sätt och vis möjliggjort tidig upptäckt i hela 
populationen men att upptackten har förutsatts av individens egen skattning av sig 
själv. Möjligheten till tidig upptäckt blir därmed beroende av individens egen förmåga 
till att erkänna för sig själv att problem finns med minnet efterföljt av ett beslut om att 
genomgå test och samtal. Även om det förefallit att anhöriga i vissa fall utövat en viss 
påtryckning har deltagandet i projektet enbart varit möjligt om personen ifråga själv 
har tackat ja.  

För att få en uppfattning om de olika aktiviteterna i screeningens betydelse för beslutet 
om att anmäla sig till projektet redovisas nedan när de 117 deltagare i 
undersökningsgruppen anmält sig: 

 115 personer anmälde sig efter första brevet  

 21 personer anmälde sig efter påminnelsebrevet 

 4 personer anmälde sig efter att först ha svarat nej 

 18 personer drog tillbaka sin anmälan 

 5 personen avled efter anmälan 

 Total deltog 117 personer               

Merparten av undersökningsgruppen anmälde sig redan efter mottagande av det första 
brevet, 115 personer.  Påminnelsebrevet har medfört att ytterligare 21 deltagare anmält 
sig. Eftersom flera ändrat sig efter anmälan, samtidigt som några avled innan projektet 
startades, blev det slutgiltiga antal deltagare 117 personer.  Kickoff och presskonferens 
genomfördes i samband med att påminnelsebrev skickades ut och har säkerligen också 
bidragit till att flera valt att anmäla sig till projektet.    
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Vilka var de som anmälde sig och hur gick det efter test/samtal? 

Tabellen nedan visar vilka personer som deltagit i projektet uppdelat i tre kategorier. 
De som deltog efter första screeningen 2008 – ”undersökningsgruppen”. De personer 
som deltog i ny screening 2009 – ”nya 75 åringar”. De personer från 
undersökningsgruppen som placerades i grupp 2 efter test/samtal och gjorde ny 
test/samtal 10 månader efter första test – “uppföljningsgruppen”.  Utifrån det totala 
antalet deltagare i ovan nämnda grupperingar redovisas fördelningen i förhållande till 
kön, civilstånd, ålder samt testresultat.  
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Tabell 4: Antal deltagare vid tre testtillfällen fördelade på kön, civilstånd, ålder och testresultat 

Kategorisering av deltagare Antal personer i 
”undersöknings- gruppen” 

(Deltagare från första 
screening 2008) 

 

Antal personer i 
gruppen ”Nya 75 
åringar” 

(Deltagare från screening 
2009) 

Antal personer i 
”uppföljningsgruppen” 

(Deltagare från 
undersöknings- gruppen 
2008 som placerades i  
grupp 2 och testade sig 
igen 10 månader efter ) 

Antal deltagare 117 personer 16 personer 36 personer 

Kvinnor 72 personer 5 personer 22 personer 

Män 45 personer 11 personer 14 personer 

Gifta 51 personer 13 personer 14 personer 

Ogifta 66 personer 3 personer 22 personer 

75-80 åringar 46 personer 16 personer 10 personer  

81-85 åringar 45 personer - 15 personer 

86-90 åringar 19 personer - 9 personer 

91 år och äldre 7 personer - 2 personer 

Grupp 1 efter test/samtal 29 personer 11 personer 32 personer 

Grupp 2 efter test/samtal 44 personer 4 personer - 

Grupp 3 efter test/samtal 44 personer 1 person 2 personer 
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Screening 1: I första kolumnen visas resultatet från första screeningen – de som blev 
undersökningsgruppen i projektet. Undersökningsgruppen bestod av 117 personer 
varav 72 kvinnor och 45 män, vilket är en representativ fördelning av andelen kvinnor 
och män i förhållande till totalpopulationen. Det finns inte någon skillnad vad gäller 
kön i fråga om angiven upplevelse av minnessvårigheter och önskan om att delta i 
projektet. 

Merparten av deltagarna har kommit från den ”yngre” delen av undersökningsgruppen 
– 40 % (46 av 117) av de deltagande har varit 80 år eller yngre och ungefär lika många 
(45 av 117) har varit mellan 80-85 år (38 % av undersökningsgruppen). Sedan minskar 
deltagandet i takt med stigande ålder vilket förmodligen speglar en normal ålderskurva. 
Skillnaderna mellan gifta och ogifta är inte särskilt stor vilket talat för att man med det 
personliga brevet lyckats fånga in både personer som levt ensamma och personer som 
levt i en relation.   

I undersökningsgruppen placerades enbart 29 personer i den grupp där den upplevda 
minnesproblematiken med säkerhet kunde hänvisas till ett normalt åldrande efter 
test/samtal. 44 personer hade ett testresultat som bedömdes som osäkert varför de 
placerades i grupp två. De blev därför erbjudna nytt test och samtal cirka nio månader 
efter första testet. Totalt 44 personer blev efter test och samtal placerade i grupp tre 
vilket innebar att testresultatet föranledde vidare utredning.  

Sammanfattningsvis kan man se att undersökningsgruppen som testades för 
minnessvårigheter från 2008 års screening, utgjorde 29 % av totalpopulationen (117 av 
407). För 7 % av totalpopulationen (29 av 407) kunde man säga att upplevelsen av 
minnessvårigheterna var normalt för åldern vilket motsvarar 25 % av 
undersökningsgruppen (29 av 117). Totalt 11 % av totalpopulationen (44 av 407) har 
genom första screeningen upptäckts som gränsfall i fråga om utredning och ytterligare 
11 % (44 av 407) har upptäckts som aktuella för utredning. Det finns en spridning i 
undersökningsgruppen då det gäller kön, ålder och civilstånd. Huruvida faktorer som 
validiteten av testerna och reliabiliteten i genomförandet av testerna haft inverkan på 
storleken på gruppen som blev aktuell för vidare utredning går inte att säga något om.   
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Screening 2: I andra kolumnen kan man se att det år 2009 fanns 16 nya 75 åringar som 
tackat ja till test och samtal, fem kvinnor och 11 män. De flesta var gifta vilket kan 
tolkas som en naturlig skillnad i förhållande till första gruppen som screenades utifrån 
den sammantagna lägre åldern. Även om merparten i denna grupp placerades i grupp 
ett kan man se att fyra personer bedömdes som gränsfall och placerades i grupp två. 
Dessa erbjöds att göra ett nytt test inom ett år efter första testtillfället. En person 
bedömdes som aktuell för vidare utredning.  

Totalt 36 av de 44 som placerades i grupp två vid första screeningen tackade ja till 
erbjudandet om nytt test efter cirka nio månader. I den sista kolumnen 
”uppföljningsgruppen” kan man se att fördelningen mellan könen är den samma som i 
första screeningen men att det i denna grupp finns förhållandevis flera ogifta jämfört 
första screeningen. Vad gäller ålder finns det här flest i gruppen 80-85 år men sedan ser 
man en minskande andel deltagare i takt med stigande ålder. Två av personerna från 
uppföljningsgruppen gick vidare till utredning efter test nummer två. Resterande 34 
avslutades eftersom det andra testresultatet undanröjde den osäkerhet som orsakat det 
nya testet.  

Hur många blev upptäckta i undersökningsgruppen från 2008? 

Ovanstående resultat visar att man genom den första screeningen och utifrån ett 
tillvägagångssätt med personliga brev, presskonferens och kickoff har lyckats identifiera 
hela 11 % av totalpopulationen som aktuell för en demensutredning. Därutöver har 
man identifierat ytterligare 11 % av totalpopulationen som gränsfall för utredning. 
Huruvida utredning av 11 % av totalpopulationen har varit en rimlig mängd bör sättas 
i relation till hur många som faktiskt blev upptäckta och fick demensdiagnos.  

Från undersökningsgruppen 2008 blev alltså totalt 44 personer placerade i grupp tre 
efter första screeningen vilket innebar att de blev aktuella för vidare utredning. Tre 
personer avled efter genomförandet av test/samtal. Ytterligare två personer avstod att 
gå vidare efter samtal och test och en person avstod att gå vidare efter att ha fått annan 
kognitiv diagnos inom projektet. Därvid återstod 38 personer i grupp tre.  
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Av de 38 personer som placerades i grupp tre fick 12 personer en demensdiagnos. För 
att kunna bedöma ändamålsenligheten av screening i allmänhet samt valet att screena 
från 75 år och uppåt bör de 12 personerna sättas i relation till hela 
undersökningsgruppen - hur många som genomförde test och samtal. Nedanstående 
tabell visar hur många personer från undersökningsgruppen 2008 uppdelad i olika 
ålderskategorier som genomförde test/samtal, hur många som fick diagnos och 
förhållandet häremellan. 

Tabell 5: Antal personer från undersökningsgruppen 2008 som genomförde test/samtal som fick 
diagnos samt andelen med diagnos i förhållande till genomförda test/samtal fördelat inom olika 
ålderskategorier 

Ålder Antal personer som 
genomförde test/samtal 

Antal personer som fick 
diagnos 

Andelen personer med
diagnos i förhållande till 
totala andelen 
genomförda test/samtal 

Undersöknings-gruppen 
total 

117 personer 12 personer 10 % (12 av 117)

75-80 år 46 personer 2 personer 4 % (2 av 117) 

81-85 år 44 personer 4 personer 9 % (9 av 117) 

86-90 år 19 personer 5 personer 26 % (26 av 117)

91 år och äldre 7 personer 1 person 14 % (14 av 117)

 

Av ovanstående tabell kan det konstateras att screening som metod för att upptäcka 
tidig demenssjukdom blir effektivare i takt med stigande ålder upp till 90 år för att 
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därefter minska i effektivitet. Eftersom det inte går att säga om hur många som skulle 
ha upptäckts och diagnostiserats med demensdiagnos inom samma tidsperiod om inte 
projektet hade genomförts finns inga parametrar att jämföra med. Utan något att 
relatera till blir resultatet därför svårt att värdera. Man får inte heller glömma att det 
finns en grupp om 184 personer som svarat att de inte upplevt någon 
minnesproblematik och inte önskat att delta samt ytterligare en grupp om 87 personer 
som inte svarat alls. Huruvida dessa personer i realiteten är potentiella för tidig 
upptäckt kan man inte veta eftersom deltagandet i projektet som tidigare nämnts 
bygger på den egna upplevelsen av eventuell minnesproblematik samt eget beslut om 
att delta eller inte.  

Hur många blev upptäckta inom projektet som helhet? 

Tabell 5beskriver resultatet från undersökningsgruppen 2008 vilket är den grupp som 
också blev föremål för utvärdering vad gäller brukarnas uppfattning av det 
professionella omhändertagande som redovisas i kapitel 5. Eftersom projektet 
omfattade flera delar - andra diagnoser än demenssjukdom, nya test/samtal av 
uppföljningsgruppen samt test/samtal av 2009 års nya 75 åringar, redovisas här nedan 
det totala resultatet av hur många som ”blev upptäckta” inom projektet totalt sett. 

I slutet av projektet, hösten 2010, sammanställdes det slutliga resultatet av tidig 
upptäckt efter diagnosmöten och utifrån resultaten av nya test och samtal av 
uppföljningsgruppen samt test/samtal av nya 75 åringar och resultatet blev som följer: 

 16 personer fick diagnosen Alzheimers sjukdom 

 2 personer fick diagnosen vaskulär demens eller vaskulär kognitiv störning 

 5 personer fick diagnosen begynnande eller utvecklad åldersdemens UNS 

 1 person fick diagnosen alkoholrelaterad demenssjukdom 

 1 person fick diagnosen progressiv minnesstörning/begynnande 
demensutveckling 

 1 person fick diagnosen kognitiv störning 

 Totalt 26 personer fick någon form av demensdiagnos. 
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Det samlade resultatet av målet om tidig upptäckt: 

I projektet har 6 % (26 av 407 personer) av den totala populationen inom valt 
åldersintervall blivit ”tidigt upptäckta” med någon form av demensdiagnos eller 
kognitiv störning. Resultatet visar också att totalt 20 % av de som deltagit i projektet 
(26 av 133) har blivit ”tidigt upptäckta”. Å andra sidan har 80 % av de som deltagit 
bedömts som ”normalt” glömska. Det sammantagna resultatet visar dock att man i och 
med projektet har möjliggjort tidig upptäckt av demenssjukdom, vilket innebär att man 
uppfyllt målet. Däremot går det inte att säga något om hur säkert projektets upplägg 
med screening som metod är för tidig upptäckt.    

4.2 Att erbjuda tidigt professionellt omhändertagande 

Det andra målet i projektet var att erbjuda ett tidigt professionellt omhändertagande 
till de personer som fick demensdiagnos. 

Projektgruppens definition av ett tidigt professionellt omhändertagande:  

 Bli tagen på allvar när jag kontaktar läkaren och beskriver mina symptom 

 Få en väl genomförd utredning utifrån lokalt vårdprogram och nationella 
riktlinjer 

 Att mina anhöriga blir intervjuade om hur de har upplevt situationen 

 Att få ett gemensamt samtal med behandlande läkare efter att utredningen är 
genomförd 

 Att erbjudas läkemedelsbehandling om jag får en diagnos som mild till 
medelsvår demens vid Alzheimers sjukdom 

 Att läkemedelsbehandlingen följs upp 
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 Att mina anhöriga erbjuds att delta i anhöriggrupp och få möjlighet till enskilt 
samtal 

 Att erbjudas kognitiva hjälpmedel 

 Att jag erbjuds någon aktivitet, t ex dagverksamhet som är individuellt utformad 
utifrån min situation som demenssjuk 

 Att erbjudas möjlighet att delta i ett nätbaserat program som kallas för ”Gapet”. 

 Att kommunens demenssjuksköterska får information från behandlande läkare 

Som det framgår av ovan innehåller det professionella omhändertagande både åtgärder 
och ett uttalat och eftersträvansvärt bemötande. 

Tidig i förhållande till första kontakten (test/samtal): 

Projektet har inneburit att 26 personer sannolikt har fått demensdiagnos tidigare 
genom sitt deltagande - vilket kan ses som ett värde i sig. I värderingen av 
måluppfyllelse sätts insatserna i det professionella omhändertagandet emellertid i 
relation till brukarnas första kontakt i projektet. Ur ett brukarperspektiv är det 
tidsåtgången från den första kontakten (tiden för test/samtal) som avgör om det 
efterföljande  professionella omhändertagandet varit tidigt eller inte.  

Tidpunkt för provtagning/test/ hälsosamtal samt arbetsterapeutisk bedömning (AT-
bedömning) redovisas i tabell 5 här nedan. Dessa är aktiviteter som hör till en 
demensutredning. Anhörigsamtal är ytterligare en aktivitet som har tillhört 
demensutredningen i projektet. Eftersom detta samtal genomfördes av arbetsterapeut i 
samband med aktivitetsbedömningen framgår det inte som en enskild aktivitet i 
tabellen utan innefattas i rubriken ”AT-bedömning”. 

Undersökning av läkare, efter test/samtal och arbetsterapeutisk bedömning, med 
ytterligare provtagning samt eventuell beställning av datortomografi har också ingått i 
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utredningen. Tidpunkter för dessa aktiviteter har inte varit tillgängliga inom ramen för 
utvärderingen varför de inte redovisas i tabellen.  Sammantaget kan det ändå 
konstateras att projektet har följt föreskrivna riktlinjer för vad som bör finns med i en 
demensutredning (Socialstyrelsen 2010-5-1).    

Kommunens sedvanliga rutiner efter demensdiagnos innefattar erbjudande om 
dagverksamhet, anhörigstöd, hemtjänst och hjälpmedel. Trygghetsplats och växelvård 
ingår också i kommunens verksamhet men dessa insatser har inte varit aktuella inom 
projektet. Samtliga insatser erhålls efter behovsbedömning i varje enskilt fall. Utöver de 
insatser som funnits i kommunens ordinarie verksamhet har en dagverksamhet i 
anslutning till kommunens särskilda boende i närområdet inretts inom ramen för 
projektet. Syftet med att upprätta en dagverksamhet i lokalsamhället har varit att ge 
möjlighet till meningsfulla och stimulerande aktiviteter nära hemmet.  
Dagverksamheten har varit öppen två eftermiddagar i veckan. I slutet av projektet gavs 
dessutom möjlighet till utbildning i anhörigstöd i lokalsamhället, en utbildning som 
vanligtvis erbjuds på anhörigcentrum i Karlstad kommun.  

Nedan har tiden för de olika aktiviteterna i det professionella omhändertagande för 
samtliga 12 personer i undersökningsgruppen som fått demensdiagnos angetts i 
förhållande till första kontakten. Test/samtal blir därmed nollpunkten. Siffrorna i 
resterande kolumner anger antal veckor som gått från test/samtal till aktuell aktivitet 
utförts.  
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Tabell 6: Tiden för brukarnas erhållande av de olika aktiviteterna i det professionella 
omhändertagande angett i antal veckor (v) ifrån första kontakten medtest/samtal  

Brukare Prov 

Test 

Samtal 

Arbetster
apeutiskt 

Bedömni
ng 

Tid för

diagnos 

Läkarbesök/
Medicinering

Dagverksa
mhet 

Anmält/På
börjat 

Första Kontakt 

Anhörigstöd 

Hem

tjänst 

Hjälp

Medel 

 0 13 v 26 v 34 v/ja 34 v/40 v 6v Nej Nej

2 0 14 v 23v 31 v/ja 31 v/38 v 56v Ja Nej

3 0 15 v 25 v 29 v/ja 33 v/40 v 80 v Ja Ja

4 0 14 v 25 v 31 v/ja 33 v/40 v 74 v Ja Nej

5 0 15 v 26 v 33 v/ja 63 v/66 v 64 v Nej Nej

6 0 10 v 25 v 31 v/ja 33 v/40 v 68 v Ja Nej

7 0 7 v 14 v 21 v/ja 21 v/ Nej 1 v Nej Nej

8 0 22 v 27 v 47 v/ja Nej/Nej Ej känd Nej Nej

9 0 19 v 24 v 52 v/ja Nej/Nej 84 v Nej Nej

10 0 38 v 38 v 49 v/nej Nej/Nej 77 v Nej Nej

11 0 16 v 27 v 33 v/ja 35 v/50 v Flyttat Ja Nej

12 0 13 v ? 27 v/ja 29v/40 v Avliden Ja ?

Genoms
nitt 

0 16 v 25 v 35 v/11 av 12 35 v/44v 57 v 50 % Ja

50 % Nej

8 % Ja

83 % Nej
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Siffrorna i tabellen anger antalet veckor från test/samtal som aktuell aktivitet är 
genomförd, med en marginal på +/- tre dagar. Rubriken ”tid för diagnos” anger det 
datum då beslut om diagnos togs för varje enskilt person. I praktiken gjordes detta vid 
ett s.k. diagnosmöte av läkare, specialistläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeut 
tillsammans. Diagnosmöten har avhållits vid två olika tillfällen under projekttiden efter 
att man inhämtat resultaten från samtliga aktiviteter som ligger till grund för att 
diagnos kan ställas. I tabellen kan man utläsa att utredningen av demenssjukdom i 
genomsnitt har tagit 25 veckor vilket motsvarar nästan 7 månader. Från test/samtal tills 
den arbetsterapeutiska bedömningen genomfördes gick det i genomsnitt fyra månader. 
Den som fick vänta längst tid fick vänta i drygt nio månader och den som väntade 
kortast tid väntade nästan två månader.  

I Karlstads kommun krävs en demensdiagnos för att man ska kunna erbjudas en plats 
på dagverksamhet. Anhörigstöd kan ges utan fasställt diagnos men diagnos krävs för att 
man ska kunna erbjudas plats på anhörigutbildning. Insatserna dagverksamhet och 
utbildning av anhöriga kommer därför efter färdig utredning. Den medicinska 
behandlingen som också hör till det professionella omhändertagandet förutsätter också 
att diagnos har fastställts samt tid där brukare fått träffa läkare. Man kan alltså se 
läkarbesöket som en central aktivitet för det vidare professionella omhändertagandet 
efter färdig utredning. I projektet fick brukarna vänta genomsnittligt i 35 veckor på 
detta läkarbesök, vilket motsvarar nästan nio månader. Den som fick vänta kortast tid 
fick vänta drygt fem månader och den som fick vänta längst tid fick vänta i ungefär ett 
år. Av tabellen ovan framgår dessutom att alla utom en person har fått medicinsk 
behandling för sin demenssjukdom.  

Innan brukarna fick erbjudandet om dagverksamhet gjordes en bedömning av en 
sjuksköterska. I vissa fall var det uppenbart att något behov inte existerade eftersom 
personen ifråga hade tillräckligt med vardagliga aktiviteter eller bedömdes för ”frisk” i 
förhållande till övriga deltagare. I andra fall hade brukaren redan uttalat en negativ 
inställning till dagverksamhet som gjorde att ett erbjudande blev irrelevant. För de av 
brukarna som erhöll hemtjänst var det hemtjänstpersonalen som fick i uppgift att 
erbjuda dagverksamhet till de som ansågs vara i behov samt göra en anmälan till 
demenssjuksköterskan om vidkommande hade tackat ja. För de brukare som inte erhöll 
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hemtjänst var det en sjuksköterska som erbjöd dagverksamhet. Från läkarebesöket till 
att anmälan till dagverksamheten verkställdes gick i genomsnitt nästan nio månader. 
Från anmälan till att brukarna började på dagverksamheten gick ytterligare i 
genomsnitt drygt två månader (se också avsnittet om ansvar under 6.1 
”Projektgruppens uppfattning om samverkan).   

Kommunens anhörigkonsulent på anhörigcentrum fick kännedom om 11 av de 12 
som fick demensdiagnos. Eftersom en brukare flyttade till särskilt boende innan 
anhörigstöd erbjöds och en annan brukare avled kvarstod totalt nio brukares anhöriga 
vilka blev aktuella för erbjudande om anhörigstöd. Två brukares anhöriga fick 
anhörigstöd innan färdig utredning men i genomsnitt har de anhöriga fått vänta i drygt 
14 månader från test/samtal tills erbjudandet om anhörigstöd getts. Ytterligheterna är 
minsta väntetiden på drygt en månad till längsta väntetiden på nästan två år, vilket 
framgår av tabell 5. Anhörigstödet har erbjudits antigen via telefonkontakt eller vid 
hembesök eller både/och. Av de nio personer vars anhöriga var aktuella för erbjudande 
om anhörigstöd tackade fem ja, en tackade nej och de sista tre tackade varken ja eller 
nej. Det stöd som getts till de fem brukares anhöriga har varit i form av 
anhörigutbildning.    

Totalt sex personer, har efter biståndsbedömning blivit beviljade och tagit emot 
erbjudande om hemtjänst. Tre av dem hade hemtjänst redan innan men för resterande 
tre blev den en ny insats. För de flesta innebär hjälp från hemtjänsten värmning av den 
distribuerade maten och/eller hjälp med medicinerna. Någon får dessutom hjälp med 
städning. Någon tidsangivelse för erhållandet av hemtjänst i förhållande till test/samtal 
har inte tagits fram inom ramen för projektet.   

Enbart en brukare har, utifrån uppgifter från arbetsterapeut, fått ett hjälpmedel utifrån 
behovsbedömning - detta var en spisvakt. 

Samlat resultat av målet: Tidigt professionellt omhändertagande: 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det professionella omhändertagandet inte 
har erbjudits tidigt i förhållande till första kontakten med brukaren. Projektet har 
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därmed inte lyckats nå upp till målsättningen om att erbjuda ett tidigt professionellt 
omhändertagande. Ur ett brukarperspektiv har det gått för lång tid mellan de olika 
aktiviteterna i flödet.  

4.3 Att skapa en samverkansmodell 

I projektet har det utöver ovanstående målsättningar funnits en ambition om att 
utveckla en samverkansmodell som ska kunna fungera i ordinarie verksamhet – en 
ambition som med tiden blev ett uttalat mål.  

Projektets verktyg: 

I projektet har en s.k. flödeskarta skapats för att illustrera organiserandet av arbetet 
mellan de olika aktörerna. Denna ska ses som projektets verktyg för samverkan (bilaga 
9).  

Utvecklingen av samverkansmodellen till samverkans- och arbetsmodell: 

Projektgruppens egna erfarenheter samt återkoppling från utvärderare har bidragit till 
ett slutgiltigt förslag till samverkans- och arbetsmodell för framtida samverkan mellan 
huvudmännen (bilaga 3).  Nedan redovisas en del av de förändringar som gjordes 
under projektets gång. Det slutgiltiga förslaget till samverkansmodell blir därmed en 
slutprodukt av de erfarenheter som samverkan i projektet har bidragit till:  

 Modellen har ändrats från en generell nivå med en beskrivning av de två 
huvudmännens insatser till en mera specifik nivå där varje yrkeskategoris 
uppdrag beskrivs enskilt  
 

 I modellen har man lagt in en bilaga som beskriver varje aktivitet där det tydligt 
framgår vad uppdraget innebär med tanke på hur uppdraget ska genomföras. 
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 Istället för screening föreslås att olika yrkeskategorier i sitt ordinarie arbete ställer 
”minnesfrågan” vid behov som en första ingång till arbetsmodellen. 
 

 Minnestesterna rekommenderas som första aktivitet vars resultat avgör om 
hälsosamtal, aktivitetsbedömning och anhörigsamtal ska genomföras eller inte. 
Detta istället för att genomföra test och samtal samtidigt vilket gjordes i 
projektet 
 

 Både sjuksköterska på vårdcentralen och kommunens sjuksköterska ska få 
utbildning i att kunna genomföra minnestesterna. Det rekommenderas att man 
på vårdcentralen utser en sjuksköterska med demenskompetens som är tränad i 
att utföra minnestesterna. 
 

 Skriftligt informationsmaterial med allmän information om demenssjukdom i 
förhållande till naturlig glömska samt innehållet i en demensutredning har 
utarbetats för utlämning  i direkt anslutning till test.    
 

 I den diagnostiska delen av utredningen rekommenderas att anhörigsamtal ska 
genomföras enskilt och av sjuksköterska - inte som i projektet av arbetsterapeut i 
samband med aktivitetsbedömning. 
 

 Istället för inplanerade teamträffar för diagnostisering rekommenderas att läkare 
samlar till ett teammöte vid behov.  
 

 Anhörig rekommenderas delta vi läkarebesök då diagnos meddelas. 
 

 Efter läkarebesök ska brukare och anhöriga kallas till sjuksköterska på 
vårdcentralen för ytterligare information om demenssjukdomen samt 
information om kommunens verksamhet.  

I samband med att projektgruppen justerade arbetsmodellen en sista gång i slutet av 
projektet framhölls betydelsen av helhetssyn. Man poängterade vikten av att alla som 
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innehar en roll i arbetsmodellen inte enbart ser till sitt eget uppdrag. Det 
rekommenderas också att huvudmännen från början bestämmer acceptabel tidsåtgång 
(liggtid) mellan insatserna.  

Samlat resultat av målet: Samverkansmodell: 

I kapitel 6 redovisas hur samverkan i projektet har fungerat utifrån analys av 
flödeskartorna som legat till grund för arbetet i projektet. Det slutgiltiga förslaget till 
samverkans- och arbetsmodell (bilaga 9) är resultatet av de erfarenheter som projektet 
gett. Man har lyckats med föresatserna att skapa en samverkansmodell och det finns 
stora förhoppningar om att den ska kunna fungera i ordinarie verksamhet. För att få 
kunskap om huruvida den fungerar krävs emellertid att den prövas i ordinarie 
verksamhet.   
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5. Resultat - brukarna och deras anhörigas uppfattningar om projektet 

De insatser som genomförts inom projektet i relation till deltagare samt brukare och 
deras anhöriga – och på vilket sätt detta har skett – ger uttryck för projektets 
slutprestationer och bidrar till hur dessa ska värderas. Utvärderingens fokus ligger 
därför på deltagarnas erfarenheter och hur insatserna har kommit dem till del. I detta 
kapitel redovisas resultatet av två brukarundersökningar som genomförts inom ramen 
för utvärderingen. 

Den första delen handlar om deltagarnas uppfattning av att bli kontaktad av projektet, 
orsak till deltagandet samt upplevelserna av test och samtal.  

Den andra delen handlar det professionella omhändertagandet. Hur uppfattades det av 
de brukare som slutligen fick demensdiagnos och deras anhöriga?  

Kapitlet avslutas med ett sammanfattande resultat av uppfattningarna av projektet 
utifrån det samlade resultatet av de två brukarundersökningar. Disponeringen av 
kapitlet illustreras i tabellen nedan: 
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Tabell 7: Innehållet i kapitel 5 

5. Resultat av deltagare, brukare och 
anhörigas uppfattningar om projektet 

Avsnittets olika delar

 

Data som ligger till grund 
för analys 

5.1 Deltagarnas uppfattningar av 
kontakt, samtal och tester 

Åldrandet och glömska                             

Att delta i projektet 

17 intervjuer  

5.2 Brukare och anhörigas 
uppfattningar om det professionella 
omhändertagande 

Vardagens möjligheter och 
begränsningar 

Att få demensdiagnos och bli 
professionellt omhändertagen 

Att vara anhörig till en närstående med 
demenssjukdom 

Synen på sjukdom 

 

6 intervjuer med brukare 
och anhöriga tillsammans 

1 intervju med anhörig  

5.3 Sammanfattning av deltagare, 
brukare och anhörigas uppfattningar 
om projektet 

Analysen av 5.1 och 5.2

5.1 Deltagarnas uppfattningar av kontakt, samtal och tester 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuer med brukare angående upplevelsen 
av test och samtal. Totalt har 17 personer har intervjuats. För redovisning av metod för 
urval och analys hänvisas till metodavsnittet i bilaga 1. Presentationen av resultatet tar 
utgångspunkt i två olika huvudteman som framträtt ur materialet ”Åldrandet och 
glömska” och ”Projektet minnet ej att förglömma”. Dessa teman innefattar deltagarnas 
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bevekelsegrunder för beslut om att delta i projektet samt deras uppfattningar av test 
och samtal.  

Åldrandet och glömska: 

Ett av utvärderingens syften är att ge en beskrivning av brukarnas uppfattning av att 
delta i projektets första del som handlar om att möjliggöra tidig upptäckt av 
demenssjukdom. En förutsättning för deltagandet i projektet har givetvis varit 
deltagarnas beslut om att tacka ja till erbjudandet – ett beslut som i denna 
undersökning visade sig till stor del utgå från deltagarnas inställning till åldrandet i 
förhållande till upplevelsen av glömska. Det första temat i denna del av 
resultatredovisningen blev därför ”åldrandet och glömska”. Sammanfattningsvis 
innehåller temat de intervjuades beskrivning av beslut om deltagande i projektet 
utifrån deras uppfattning om åldrandet, förlusten av arbete, upplevelsen av 
minnesförlust, underhåll av minnesförmågan, nyttoperspektivet samt ärftlighet.  

Ålder visade sig vara en aspekt som bidrog till beslutet om att delta i projektet.  Å ena 
sidan uttalades funderingar om relevansen av att testa minnet med tanke på åldern.  En 
del ansåg att de hade en för hög ålder och satte det i relation till att livet ändå snart 
skulle ta slut. Å andra sidan har valet att delta till stor del utgått ifrån en önskan om att 
trots allt få möjlighet till att testa sig för att få reda på hur mycket man kommer ihåg. 
Detta utifrån en insikt om att vad som helst kan hända när man blir äldre, att man 
ändå inte vet hur gammal man kommer att bli - därför kunde det vara lika så bra att få 
veta hur det står till.  

Avsaknad av förvärvsarbete har nämnts som en bidragande orsak till upplevd 
försämring av minnet. Förvärvsarbete tvingar hjärnan att arbete samtidig som den 
sociala gemenskapen på arbetsplatsen är mentalt stimulerande. Den upplevda 
glömskan ger upphov till funderingar varför erbjudandet om att testa minnet 
välkomnades. Det finns en uttalad uppmärksamhet på den minnesproblematik som 
uppstår i samband med åldrandet. Många försöker hålla de mentala funktionerna igång 
genom till exempel att lösa korsord och hålla på med andra aktiviteter som tvingar 
hjärnan att arbeta. 
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”jag tränar hjärnan mycket så. Jag brukar tänka tillbaka – hur var det igår – vad gjorde jag – 
bara för att träna mig” 

En av orsakerna till att en del anmält sig till projektet var en nyfikenhet på om man 
kunde få veta lite mer om huruvida det går att träna hjärnan och hur man i så fall ska 
göra - något som de inte fick reda på vid samtalet och testerna.  

Att vara glömsk upplevs som både tjatigt, tråkigt och besvärande. Man glömmer bort 
siffror, vart man lagt saker och ting, namn och fördelsdagar på barnbarnen med mera. 
Även om någon större oro över glömskan inte uttrycks, framför många av de som fick 
veta att testet gick bra en lättnad. Många har haft funderingar kring den upplevda 
glömskan – är det naturlig åldersglömska eller inte?  Här finns ännu en anledning till 
att man valde att tacka ja till erbjudandet om att testa sig.   

 ”Det är ju ingen katastrof att jag glömmer, men det är lätt att jag skruvar på plattan till exempel 
och så kommer jag på någonting jag ska göra och så är det för sent. Men jag vet inte om det är 
normalt eller onormalt för min ålder” 

En ganska framträdande orsak till valet att tacka ja till att testa minnet var en 
förhoppning om att kunna få bromsmedicin vid eventuell tidig upptäckt av 
demenssjukdom.  

”Bra att de kollar upp en, för då tror jag att de kommer på att en har börjat sig till att bli dement. 
Så kan de sätta in bromsmedicin tidigt” 

Man vill klara av vardagen, bo kvar hemma och träffa barn och barnbarn och vill inte 
att glömskan ska bli ett hinder för detta. Ett av motiven till att man valt att anmäla sig 
till projektet utgår därför ifrån ett intresse i att få reda på om det finns något bot för 
glömska eller möjlighet till medicinering för att hindra utveckling av demenssjukdom.  
Ett annat motiv till valet att delta har uttryckts i en vilja till att bidra till framtida 
forskning.    
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Den sista aspekten på åldrandet och minnesproblematik som visat sig påverka beslutet 
att delta i projektet har varit funderingar kring ärftlighet. De av deltagarna som har/har 
haft anhöriga i släkten med demenssjukdom har erfarenheter av hur sjukdomen 
utvecklats. En naturlig fråga fanns om huruvida sjukdomen är ärftlig och om man själv 
kommer bli drabbad. Detta i sin tur har bidragit till att beslut togs om att gå och testa 
sig.  

Att delta i projektet: 

Det andra temat i denna del av resultatredovisningen är ”Projektet minnet ej att 
förglömma”. Temat innehåller en beskrivning av deltagarnas uppfattningar om att bli 
kontaktade, vilka som tog initiativ till deltagande, samtal och tester, tiden efter samtalet 
samt de bieffekter som uppstod i samband med deltagandet i projektet.   

Det finns enbart positiva reaktioner på att ha blivit kontaktat i frågan om upplevelsen 
av minnesproblematik samt förfrågan om att delta i projektet. Det kändes angeläget 
eftersom glömska hör till det vardagliga livet. Svarsbeteendet skiljer sig från att ha 
svarat direkt på första brevet till att ha svarat efter att ha deltagit på kickoffen och/eller 
fått påminnelse. Det personliga brevet har medverkat till att deltagarna 
uppmärksammat sin minnesproblematik och valt att gå och testa sig.  Information till 
allmänheten via kickoff och påminnelsebrev har bidragit till ytterligare andel 
deltagande i projektet. 

”Var på informationsmötet och skrev på där efter att ha pratat med sjuksköterskan”   

I projektet fanns en skillnad i fråga om vem som tagit initiativet till deltagandet från 
den deltagande själv till maka/make eller anhöriga. En del bestämde sig själva medan 
de flesta antigen pratade med make/maka eller med andra anhöriga om relevansen av 
att delta i projektet innan de beslutat sig för att tacka ja. För vissa krävdes en reell 
påtryckning från anhöriga.  

Test och samtalssituationen tog ungefär två timmar, något som inte påtalades som 
problematiskt. Tvärt om uppfattades det av de flesta som positivt att det var gott om 
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tid. Där både make och make testades uppskattades det att båda fick samma tid – man 
besökte var sin sjuksköterska. De flesta tester och samtal genomfördes på 
vårdcentralen. De som fick besök hemma tycket det var väldigt bra att det alternativet 
fanns. Av de som kommer ihåg själva testandet har detta uppfattats som en bra, trevlig 
och intressant upplevelse - ingenting skrämde.   

För en del är test och samtal i stort sett redan bortglömt vid intervjutillfället. Många 
anger att man återgått till det vardagliga livet - att allt har fortsatt som vanligt. Åter 
andra talar om att de genom deltagandet i test och samtal numera uppmärksammar att 
hjärnan behöver tränas. De har börjat lägga märke till saker och ting och göra 
stödpunkter i vardagen.  

”Man fick sig en tankeställare. Härefter så tänker jag lite mer och tränar hemma” 

Något som uppfattats som problematiskt efter test och samtal är att det har förkommit 
en viss brist på information. Även om några uppger att de i slutet av samtalet fick reda 
på resultatet finns det många som inte uppfattat hur det gick. Några uppger att de 
blivit uppringda och fått information om resultaten av testen, men för de som inte fick 
den informationen ledde ovissheten till irritation, funderingar och oro.  

”En kunde ju inte svara på allt, men jag tror att det gick rätt bra ändå. Jag vet inte – jag har inte 
fått något svar. Det är det som är så olustigt” 

“Ingenting har vi hört. Jag får väl tro att det inte var något alledes åt helsike. Men det kan ju 
vara fel i skallen på mig vet du, för jag är ju inte likt annat folk vet du” 

Det framgår också att ovisshet har funnits kring fortsättningen på projektet. Många av 
de intervjuade har inte uppfattat omfattningen av deras deltagande. De som placerades 
i grupp ett och två har inte uppfattat ifall de var avslutade eller vad som skulle hända 
härnäst.   

 ”Jag har inga problem, men jag undrar just – blir det någon mer undersökning eller mediciner. 
Vem ska bestämma det – att jag inte ska ha någonting eller” 
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De som placerades i grupp tre har inte uppfattat att de blivit föremål för vidare 
utredning 

 ”Jag vet inte. Jag har inte varit på något mer i alla fall” 

Vid tillfället för minnestester och samtal skulle dessutom blodtryck en del blodprover 
tas, något som inte framgick i brevet med inbjudan till projektet. Detta uppfattades 
emellertid inte som problematiskt av deltagarna, tvärtom tycktes det bara vara bra – 
något av en bonus. Några deltagare har emellertid reagerat på att något svar på 
blodproverna inte hade meddelats vilket gett anledning till funderingar. Åter andra 
uppger att de genom svar på blodproven hittat brister som kunde behandlas, något 
som man kan se som bieffekter till projektet.  

Upptäckt att B-12 brist, järnbrist och problem med blodtrycket har av deltagarna 
uppgetts som något de fått på köpet i och med deltagande i projektet.  

”Så jag blev kallat till doktorn sen för nya blodprovtagningar – så han satte in mediciner då  - så 
jag tycker att det är fantastiskt bra”  

De som efter test och samtal gått vidare med utredning av demenssjukdom fick senare 
en arbetsterapeutisk bedömning.  I samband med denna uppdagades i vissa fall fysiska 
begränsningar som inte hade direkt koppling till minnessvårigheterna. Dessa ledde till 
förskrivning av olika typer av hjälpmedel - ytterligare en bieffekt som har uppskattats.  

5.2 Brukare och anhörigas uppfattningar om det professionella omhändertagande  

Ur den grupp om 12 personer som fick demensdiagnos efter första screening har totalt 
7 intervjuer genomförts med brukaren och anhörig tillsammans eller enbart med 
anhörig till den demenssjuka. Se metodavsnittet i bilaga 1 för vidare beskrivning av 
intervjuernas genomförande.  
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Under intervjuerna framkom en del information om brukarnas vardagliga liv som 
nedan redovisas under rubriken “Vardagens möjligheter och begränsningar”. Eftersom 
uppgifterna har framförts i samband med samtal kring brukarnas minnesproblematik 
och deltagande i projektet gör framställningen inte anspråk på någon allmän 
beskrivning av deras totala livssituation. Däremot anses materialet vara av vikt i 
förhållande till värderingen av brukarnas uppfattningar av det professionella 
omhändertagandet inom projektet. Brukarnas möjligheter och begränsningar har visat 
sig utifrån perspektiven; praktiskt/fysiska och socialt/personligt.  

Vardagens möjligheter och begränsningar: 

Praktiska/fysiska möjligheter: I brukarna och de anhörigas beskrivning av det vardagliga 
livet ingår tre praktiska och fysiska faktorer som anses vara av stort värde. 

För det första handlar det om vikten av att kunna röra sig i sin närmiljö. I princip alla 
beskriver att de är ute och cyklar eller går i närmiljön och att det inte är något problem 
att hitta – just för att det är i närmiljön. De åker eller går till affären, soptippen, ser på 
fotbollsmatcher eller är ute och tittar på naturen. De vill röra på sig, och tycker det är 
roligt samtidigt som det väcker gamla minnen och ger möjlighet till sociala kontakter.   

För det andra handlar det om värdet av att kunna bo kvar hemma i den fysiska miljö 
de är van vid och trivs med. Där hittar man och där är man trygg. De som bor i villa 
nämner dessutom den frihetskänsla som möjligheten till utevistelser ger samt ett 
ekonomiskt oberoende som viktiga aspekter i sammanhanget.  

För det tredje handlar det om vikten av att få hålla på med vardagliga sysslor som till 
exempel matlagning. Att laga sin mat själv är något flera klarar av. Sådant glöms inte så 
lätt menar många, eftersom de hållit på med det hela livet. För de som inte längre 
klarar av att laga maten fullt ut finns både vilja och förmåga kvar att åtminstone utföra 
delar av matlagningen – som till exempel att skala potatis. ”Vad ska jag annars göra. Jag 
måste ju göra något” är uttalande som en demenssjuk har framfört till sin anhörig för att 
få denna att förstå önskan om att få fortsätta med matlagningen.  
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Sammantaget vittnar ovanstående om att vardagliga praktiska sysslor möjliggör både 
innehåll och mening i livet.  

Sociala/personliga möjligheter: Social gemenskap framhålls som en mycket viktig del 
av livet. Det finns en grundläggande uppfattning om att det är bra att vara ute bland 
folk och prata – det är roligt och givande. Fyra olika slag av sociala och personliga 
möjligheter har utkristalliserats i intervjumaterialet.  

En är ideella föreningar så som PRO och kyrkan. Föreningarna ger möjlighet till social 
gemenskap och aktiviteter vilka både används och uppskattas mycket.   

En annan är egna fritidsintressen. Exempelvis nämns intressen som fotboll, naturen samt 
att ta hand om och omges med äldre människor som aktiviteter som möjliggör ett 
socialt liv. Intressen som att lösa korsord, lyssna på musik eller titta på naturprogram 
och/eller sport på tv är exempel på personliga kvaliteter som möjliggör en innehållsrik 
vardag. Något ses som utmaningar, annat väcker minnen och åter annat ses som ”lisa 
för själen”.  

En tredje kategori handlar om vardagliga sysslor som till exempel att åka och handla, för 
då träffar man alltid någon man kan prata med. 

 Anhöriga är den sista kategorin som för brukarna framstår som en social och personlig 
möjlighet. Kontakt per telefon och besök av anhöriga nämns som mycket viktigt för 
brukarnas behov av social gemenskap.  Att följa med på biltur ut i naturen eller till 
sommarstugan nämns som aktiviteter som uppskattas samtidigt som de väcker gamla 
minnen.  

Praktiska/fysiska begränsningar: Dessa beskrivs också som en del av det vardagliga livet. 
Begränsningarna påverkar brukarens grad av oberoende, bedömningsförmåga samt 
förmågan till att utföra vardagliga sysslor. Tillgång till bil framstår som en viktig del av 
känslan av oberoende. Bilen beskrivs som en ”livskamrat” och separationen från den 
kan vara vemodig, för vissa till och med konfliktartad. De som inte haft bil upplever 
inskränkning i oberoendet i och med de inte kan åka buss själva längre. De har blivit 
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beroende av anhöriga som skjutsar och/eller av färdtjänst. Eftersom färdtjänsten har 
varit problematisk för en del har de fysiska begränsningarna lett till en mera isolerat 
tillvaro än de önskat. Erfarenheter av problem med tid för hämtning och krångel med 
betalning beskrivs som faktorer som gör att brukarna fortsättningsvis inte vill eller 
vågar anlita färdtjänst. 

Bekymmer med bedömningsförmågan är också något som begränsar det vardagliga 
livet. Fram för allt är det svårigheter med att hålla reda på veckodagar och tiden på 
dygnet som ställer till med problem. Man kan vakna mitt i natten och sätta igång med 
vardagliga sysslor. Men det handlar också om att bedöma till exempel hur mycket mat 
som ska handlas och/eller tillagas. Anhöriga ger exempel på att de hittat kylskåp 
överfulla med gammal mat och/eller upptäckt mikrovågsugnar med mat som har 
glömts bort.  

Vad gäller förmågan till att utföra vardagliga sysslor nämns framför allt trädgårdsarbete, 
städning och inköp som aktiviteter som brukarna är begränsade i att utföra.  Hjälpen 
från de anhöriga anges som ovärderlig i detta sammanhang. Att glömma att stänga av 
vattenkranar, släcka ljus, stänga av spisplattor och stänga kylskåpsdörrar nämns också 
som exempel på praktiska företeelser som ställer till med problem i vardagen.   

Sociala/personliga begränsningar: Som ovan beskrivits leder oförmåga att transportera 
sig av egen kraft till inskränkningar i det sociala livet. Ensamhet lyfts fram som ett 
bekymmer ”Jag tycker inte om att vara ensam men det finns ju ingen som kommer för att bara 
prata”. En del har inga grannar som de kan umgås med och en del nämner att det över 
lag inte finns många kvar i samma åldersgrupp.  

Förändringar i personligheten anges också som en omständighet som bidrar till sociala 
begränsningar. Till exempel beskriver en anhörig att bristen på närminne gör att den 
demenssjuke inte tar initiativ i samtal ”sitter jag tyst då sitter han tyst för när närminnet 
försvinner då försvinner allt i samtalet också”.  Ett annat exempel kommer från en av de 
demenssjuka. Denna beskriver en upplevelse av att inte vara snäll längre, något som 
blir påfrestande i sociala sammanhang för personen själv såväl som för den anhöriga.  
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Att få demensdiagnos och bli professionellt omhändertagen: 

Nedan redovisas resultatet av brukares och anhörigas uppfattningar om det 
professionella omhändertagande. Reflektioner görs till ovanstående beskrivning av 
brukarnas möjligheter och begränsningar i det vardagliga livet. 

Läkarsamtal och medicinering: Det professionella omhändertagandet följer efter att 
utredningen av demenssjukdom är avslutad och börjar med ett läkarsamtal. I projektet 
har ingen av de anhöriga uppmanats att delta vid läkarsamtalet. Vissa av de anhöriga 
har ändå själv valt och fått lov av brukaren att vara med. Oberoende av anhörigas 
deltagande eller ej är det ingen som kan uppge att de uppfattat att de fått kännedom 
om demensdiagnos vid samtalet.  När ingen diagnos uttalats har brukarna i allmänhet 
uppfattat detta som att situationen inte var så allvarligt.  

”Han sa inget speciellt – var helt normalt – fick inga anmärkningar” 

Anhöriga som var med på samtalet uppfattade att de fått besked om att det handlade 
om en minnesstörning och åter andra uppger att det pratats om någon 
minnesproblematik i förbifarten då de varit med brukaren hos läkaren och sökt för 
andra krämpor. De anhöriga som inte varit med vid läkarebesöket har inte heller fått 
information om diagnos men har ändå förstått att brukaren antagligen drabbats av 
demenssjukdom eftersom medicin skrivits ut. 

”Jag begrep ju att det kunde vara något sådant” 

De flesta av brukarna har haft svårt att återge något från samtalet eftersom de inte 
kommer ihåg, men flera anger att det varit trevligt att träffa läkaren. Anhöriga kan 
däremot återge innehållet i samtalet. Det pratades om mediciner samtidig som 
blodprover och blodtryck tagits. Anhöriga har saknat information om sjukdomen och 
dens följder.  

”Skulle ha velat ha lite mer ingående vad det innebär och vad som kan hända”   
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Brukarna har inte ställt frågor till läkaren vid besöket och de anhöriga som varit med 
uppger att de inte fått för sig att fråga just då men att frågorna kommit senare efter 
samtalet. Ett behov av att få någon att prata med har uttalats.  

”Det finns ingen som man kan gå och prata med om sådant här i Vålberg. Jag tycker att det 
skulle finnas någon – om en tar en halvtimme – bara att prata” 

Ett bekymmer som anhöriga har upplevt i projektet har varit den långa väntan på 
besked efter utredningen. Vissa har fått ringa själva och begärt läkarebesök, andra har 
tagit hjälp av anhörigstöd. Åter andra har vid tidpunkten för intervjun ännu inte 
uppfattat att de varit på något enskilt läkarebesök i frågan. För brukaren har det inte 
ställt till med så mycket bekymmer att inte få veta – eftersom de slutat tänka på det. 
För de anhöriga däremot har det medfört en del funderingar och osäkerhetskänslor 
speciellt eftersom de under väntetiden sett försämringar hos den närstående. 

”Tänkte att det skulle vara bra att få hjälp med medicinering. Men det blev inte så – det kanske 
inte behövdes” 

Och 

”Tycker det är egendomligt att det inte händer något. Det kan ju hända mycket på 1-1,5 år – och 
då borde det kanske kunna sättas in hjälp i tid” 

Under intervjuerna framkom olika uppfattningar om vikten av anhörigas deltagande på 
läkarsamtalet. Vissa brukare och anhöriga tyckte att det var värdefullt att en anhörig 
deltog medan andra tycket att det var bra att brukaren klarade av detta själv. Sett i 
relation till brukarnas personliga begränsningar kan anhörigas deltagande förmodligen 
ändå rekommenderas. Det kan bli en hjälp i det framtida hanterandet av 
livssituationen. Många med minnesproblematik upplever att det blir svårt att ta in nya 
saker när närminnet sviktar. Ett samtal där både brukare och anhöriga samtidigt fått 
klar och tydlig information från läkare nämns som eftersträvansvärt. Det skulle vara till 
stor hjälp i frågor som att motivera deltagande i dagverksamhet, att ta hjälp av 
hemtjänst, stöd när körkortet måste tas bort med mera. 
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”Skulle vilja ha haft hjälp med att ta bort körkortet. Det hade varit lättare för oss anhöriga om 
han hade hjälp till” 

Dagverksamhet: Till det professionella omhändertagandet hör också erbjudandet om 
dagverksamhet. Det har inte tidigare funnits någon dagverksamhet för demenssjuka i 
lokalsamhället, men i och med projektet har en sådan startats i lokaler på det särskilda 
boendet Brattska Gården. I flera fall har de anhöriga fått övertala brukaren att delta på 
dagverksamheten. Att den funnits i lokalsamhället har varit avgörande. 

”Jag tror inte att han skulle delta om det varit i Karlstad – för långt” 

Dagverksamheten förstärker brukarnas sociala såväl som fysiska möjligheter. De som 
deltog tyckte att det var trivsamt och roligt att vara där samtidigt som deltagandet i 
matlagning och disk gav en känsla av att vara till nytta vilket i sin tur gav mening och 
innehåll i livet. Det var dock inte alla som tackade ja till erbjudandet. De som tackade 
nej till dagverksamheten hade antigen inte ansett sig behöva den eller också hade de 
inte uppfattat att erbjudandet om dagverksamhet hade med minnesproblematiken att 
göra. 

”En konsulent ringde om dagverksamhet, men om det hör ihop med minnet vet jag inte”   

Placeringen av dagverksamheten på det särskilda boendet har för vissa ställt till med 
besvär medan det för andra har upplevts som positivt. För de förstnämnda har 
anknytningen till det särskilda boendet gett anledning till misstanke om att anhöriga 
velat flytta brukaren dit, vilket skapat upprörda känslor och konflikter. För andra har 
placeringen gett anledning till besök hos vänner som bor på det särskilda boendet 
vilket har uppskattats.  

Hemtjänst: Behovet av hemtjänst visade sig vara minimal för de intervjuade 
personerna. För många fanns anhöriga (maka/make eller barn) som hjälpte till med de 
vardagliga sysslorna såsom städ, tvätt, matlagning m.m. Samtidigt gjorde både brukare 
och anhöriga en bedömning av brukarnas förmågor. Denna visade att det, trots 
minnesproblematiken, fanns fler möjligheter än begränsningar i det vardagliga livet 
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vilket bidrog till en viss grad av oberoende.  Av de som hade hemtjänst sedan tidigare 
fanns det några som fick mer tid och flera insatser i och med upptäckten av 
demenssjukdomen. Sedan fanns det några få som fick hemtjänst som ny beviljad 
insats. Den hjälp som erhållits var hjälp med städning, mediciner samt matdistribution.   

Hjälpmedel: Hjälpmedel är en insats från kommunen som ingår i det professionella 
omhändertagandet vid demenssjukdom. I intervjuerna med brukare och anhöriga har 
begränsningar i det vardagliga livet, till följd av de kognitiva svårigheter som 
minnesproblematiken ger upphov till, uppmärksammats. Inom projektet har dock ett 
fåtal uppgett att de erbjudits och/eller tagit emot hjälpmedel. Spisvakt, rollator och 
duschpall är vad som erbjudits.    

Anhörigstöd: Vid tidpunkten för intervjuerna var det få av de anhöriga som tagit del av 
kommunens anhörigstöd. Några hade erbjudits men tackat nej – tyckte inte det 
behövdes för tillfället. De var dock nöjda med att ha fått information om att det fanns 
att tillgå. De som hade varit på anhörigcentrum i Karlstad hade fått samtalsstöd men 
också deltagit i utbildning och var mycket nöjda med båda delarna. Flera uttalade 
intresse för anhörigstöd om detta kunde ges i lokalsamhället, vilket vid tidpunkten för 
intervjun var under planering som en del av projektet. Det anhörigstöd som hade 
erbjudits via telefonkontakt hade av några inte kopplats till den närståendes 
minnesproblematik. De hade inte fått ta del av diagnos vid tidpunkten för kontakten 
och hade därför tackat nej till erbjudandet. Det kan därmed konstateras att 
brukarundersökningen visar att anhörigstöd inte fungerade som tilltänkt i det 
professionella omhändertagandet. Detta bör sättas i relation till att brukarna, enligt vad 
som framkommer i undersökningen, har en del begränsningar som fordrar stort 
engagemang från anhöriga.  
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Att vara anhörig till närstående med demenssjukdom: 

De anhöriga som deltog i intervjuerna var antigen make/maka eller barn till den 
demenssjuke. Oavsett vilket så framstår deras roll som mycket central i den 
demenssjukas vardag.  

”Det är dom anhörigas sjukdom, det har jag fått lära mig för länge sedan. Det är ju jag som får 
sköta alltihopa – han mår inte nåt illa av det här nej” 

Det finns flera faktorer som visat sig påverka de anhörigas situation. Anhörigas och den 
närståendes olika uppfattningar om förmågor uppges som något av en utmaning i 
vardagen.  Det finns en svårighet i att stötta och hjälpa en person som inte har insikt i 
sina egna begränsningar, något som anhöriga själva får hantera och finna lösningar på. 
Ofta anser personen som är sjuk att den klarar allt själv då den i själva verket får hjälp 
med det mesta av anhöriga. Inköp, städ, tvätt är vanliga sysslor som anhöriga hjälper 
till med. 

”Frågar du henne hur det går med städningen så säger hon – ”men det är inga problem, jag tar 
fram dammsugaren” . Det har hon inte gjort på två år utan det är jag som hjälper henne med 
det” 

Att övertala den närstående till att delta i dagverksamhet, använda hjälpmedel, ta emot 
hemtjänst eller ställa av bilen visade sig vara mer eller mindre problematiskt i 
förhållande till den demenssjukes sjukdomsinsikt. Några anhöriga vittande om mycket 
jobb och vånda medan det för andra inte varit några större problem. Anhöriga och den 
närståendes olika syn på vardagens möjligheter och begränsningar gör att anhöriga 
balanserar mellan att skapa förutsättningar för att bevara möjligheterna så länge det går, 
samtidigt som de hjälper där det finns begränsningar.  De anhöriga vill att den som har 
insjuknat i demenssjukdom ska få behålla sina förmågor så länge som möjligt. 

”Man vill gärna att när dom börjar tappa minnet att dom ska sköta saker och ting själva” 
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Respekt för den demenssjukes integritet gör att anhöriga är varsamma med att inte ta 
över. Som ovan beskrivits har vissa av den anledningen valt att inte följd med på 
läkarsamtal. Att låta den demenssjuke handla och städa själv även om det kan bli lite 
fel är ytterligare ett exempel på hur anhöriga värnar om integritet och oberoende. Men 
det finns ett dilemma mellan respekten för integriteten och behov av omsorg – ett 
dilemma som anhöriga får balansera. Många beskriver att de ibland får fingera 
verkligheten för att kunna bli insläppta och hjälpa till. En anhörig fick under intervjun 
till exempel motivera för sin närstående att denna erhåller färdtjänst till 
dagverksamheten, fast personen ifråga inte tyckte det behövdes: 

”Men du jobbar ju av det, så dom tycker att du ska komma dit och hem ordentligt” 

Svårigheter i att bli insläppt och få lov att hjälpa till hör också till anhörigas vardag. 
Vissa får till exempel kämpa för att få den demenssjuke att ta mediciner: 

Anhörig ”Men dom här minnestabletterna dom är ju slut för länge sedan. Jag har ju bett att du 
skulle gå upp och få. Han ska inte ha säger han” 

Demenssjuk ” Nej jag tycker att det räcker med det blodförtunnande”  

Att vara anhörig är som att vara lite av ett ombud. De tar den rollen för att se till den 
närståendes bästa och bevaka dennes intressen. De får ställa upp och hjälpa till när det 
blir fel i beställning eller betalning av färdtjänst med mera. Att försöka samordna besök 
vad gäller insatser från kommunen, är ytterligare ett exempel på rollen som ombud. 
För vissa blev det inom ramen för projektet, i all välmening från kommunen, för 
många besök av olika yrkeskategorier som frågade om ungefär samma saker. Anhöriga 
fick ta ledigt från jobbet flera gånger och den demenssjuke påverkades på ett negativt 
sätt.  

”Hon blir orolig och det sitter i dag efter dag. Och så kan hon ändå inte säga vad det beror på – 
att den och den varit där, och att vi var där – utan det är bara en oro som gnager” 
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Åter andra uppfattade de olika besöken som mycket positiva, till och med som en bra 
grund för att man sedan ska kunna agera i den demenssjukes sak. 

”Dom har varit duktiga att komma. Dom frågar, dom hälsar på och dom har anhörigstöd. 
Väldigt bra. Man vet vart man ska ringa och dom vet att man finns till”  

För de som är make/maka och bor tillsammans med den demenssjuke framstår en viss 
mån av egentid som en viktig förutsättning för att klara av utmaningarna. De ser till att 
komma ifrån, ut i naturen eller på någon form av fritidsaktivitet genom till exempel 
PRO. Den tiden den demenssjuke vistas på dagverksamheten är en viktig tid för 
anhörig för återhämtning.  

 ”Det är ju jag som måste stri med dig att du ska gå dit, för jag vill ha fred en stund också”  

Från att inse att man blivit anhörig till en närstående med demenssjukdom, till att ta 
emot hjälp för egen del i form av anhörigstöd, är en process i sig. Erbjudandet om 
anhörigstöd har i projektet tagits emot antigen via ett telefonsamtal, en broschyr eller 
ett besök av anhörigkonsulent och/eller demenssjuksköterska. Vissa anhöriga förstod 
inte riktigt relevansen i erbjudandet eftersom de inte uppfattat att de fått kännedom 
om diagnos. De läste broschyren och lade sedan den åt sidan.  Flera uppger att de 
klarar sig ganska bra ändå och inte har behov av hjälp. Man pratar med grannar, släkt 
och vänner. De få som tagit del av anhörigstöd i form av samtal och/eller utbildning 
uttrycker hög grad av tillfredsställelse. Nyttan av att få prata med andra som är i samma 
situation framhålls som värdefull. Flera av de som tackat nej till utbildning och samtal 
tycker det är för långt att åka till Karlstad men tänker delta i det anhörigstöd som vid 
intervjutillfället planerats ges i lokalsamhället.  

Synen på sjukdom: 

Brukarnas och de anhörigas uppfattningar om att delta i projektet har påverkats av 
deras syn på vad som är sjukt och vad som är friskt. De demenssjuka själva ser 
minnesproblematiken som en del av ett naturligt åldrande och har därför inga större 
anspråk på kommunala hjälpinsatser. 
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”Vi glömmer båda två, men med min ålder så ska jag väl inte klaga. Det(minnet) är väl inte så 
bra som när jag var ung. Det märks ju att jag inte är ung längre och det får jag ju acceptera” 

”Det hör till åldern att en glömmer” 

De som inte uppfattade sig själv som en person med demenssjukdom ansåg sig  inte 
heller i behov av hjälpinsatser. 

”Brattska Gården –det är sådana som är lite vilsna där. Det är gamla och jag känner dom inte.  

Ovanstående citat kommer från en 90 åring med demensdiagnos som inte vill till 
dagverksamheten.  

Fysiska krämpor däremot uppfattas mer som sjukdom och som något som man 
behöver söka hjälp för. 

“Den går (vardagen) om det inte gör ont på nåt ställe så går det bra” 

Många hade inte tänkt testa minnet innan erbjudandet om deltagande i projektet kom. 
För en del märktes visserligen svårigheter med minnet men att söka hjälp hade varken 
anhörig eller den demenssjuka själv kommit på. I andra fall hade anhöriga 
uppmärksammat problematiken men inte klarat av att få brukaren att söka hjälp. 
Erbjudandet från projektet kom därför mycket lägligt och blev en hjälp för anhöriga att 
övertala sin närstående till att testa sig för sin minnesproblematik.  

5.3 Sammanfattning av deltagare, brukare och anhörigas uppfattningar om 
projektet 

Flera omständigheter har angetts som skäl för anmälan till projektet. Det främsta har 
varit den försämring av minnet som upplevts i takt med åldrandet, vilket anges 
besvärande i förhållande till en grundläggande önskan om att få leva och behålla sitt 
vardagliga liv så länge som möjligt. Andra argument har grundats i förhoppningar om 

60



61 

 

att få svar på frågor om vad som är normal/onormal glömska, ärftlighet samt 
tillgängligheten till bromsmedicin. Allmän nyfikenhet och förhoppningar om att man 
genom sitt medverkande skulle kunna bidra med något som i förlängningen kan gagna 
andra eller en själv har också framkommit som motiv för deltagandet.  Även om man 
fann skäl för att delta i projektet är det genomgående så att man inte tänkt söka för sin 
minnesproblematik om man inte fått erbjudandet. En grundläggande syn på vad som 
är sjukt och vad som är frisk visade sig haft betydelse i sammanhanget.     

Det personliga brevet välkomnades och bidrog tillsammans med information via 
media och kickoff till att minnesproblematiken uppmärksammades. Undersökningen 
visar dessutom att anhöriga och/eller make/maka i många fall haft en betydande roll i 
vad gäller beslutet om att delta.  

Både tidsåtgång för och innehållet i test och samtal har uppfattats som positivt. 
Möjligheten till test/samtal av maka/make samtidigt samt möjligheten till test/samtal i 
hemmet har uppskattats av de som fått dessa erbjudanden. Brist på information om 
resultatet av test/samtal och vad som planerats ske härnäst har uppmärksammats. Detta 
har orsakat en ovisshet som anges vara källa till oro och/eller irritation. Bieffekter av 
olika slag uppges å andra sidan av vissa som en form av ”bonus” av deltagandet i 
projektet. 

Vardagens möjligheter och begränsningar visade sig påverkade brukarnas behov av 
omsorg och vård – det professionella omhändertagande. Minnesstörning anses av 
brukarna främst som en del av ett naturligt åldrande och undersökningen visade att de 
flesta ansett sig finnas mera inom ramen för möjligheter än begränsningar i det 
vardagliga livet. Detta, tillsammans med att anhöriga visat sig ha en betydande roll och 
funktion i den demenssjukes vardag, har gjort att merparten av de kommunala insatser 
som erbjudits inom ramen för projektet inte uppfattats som särskilt relevanta. 

För de som fick demensdiagnos har deltagande i projektet passerat relativt obemärkt 
och enbart uppfattats som en trevlig upplevelse, något som skiljer sig från de anhörigas 
upplevelser. Som anhörig har man sett förändringar hos den närstående som mer och 
mer begränsar dennes vardag och deltagandet i projektet anges därför som angeläget.   
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Övergången från utredning till det professionella omhändertagandet har av anhöriga 
påtalats som bristfällig. Många har saknat besked om resultatet av utredningen - de 
tycker att det gick alldeles för lång tid. Förväntningarna om att bli kallad till 
läkarsamtal och få någon form av information har inte infriats och många har fått söka 
själva. Medicinering med bromsmedicin framhölls av de anhöriga som det initialt 
viktigaste i det professionella omhändertagandet. Detta utifrån en förhoppning om att 
sjukdomsförloppet ska kunna bromsas upp.   

Ett omtalat problem har varit att varken brukare eller anhöriga hade uppfattat något 
klart besked om demensdiagnos. Dels i frågan om att kunna värdera relevansen av 
erbjudna kommunala insatser, dels ifråga om att kunna få hjälp att ge bra argument för 
beslut om vissa förbehåll i det vardagliga livet för den demenssjuka – som till exempel 
att ta bort körkort eller ta emot färdtjänst.  

Slutligen visade det sig att lokal placering av dagverksamhet och erbjudandet om 
anhörigstöd i närmiljön var avgörande för de brukare och anhöriga som valt att delta i 
dessa aktiviteter. Anhörigas roll framhävs som central i den demenssjukes vardag. Det 
finns ett dilemma mellan respekten för integriteten och behoven av omsorg som blir 
en utmaning och balansgång för anhöriga att hantera. Som anhörig får man, utöver att 
hjälpa till med mycket praktiskt, ställa upp i rollen som den demenssjukes ombud. 
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6. Resultat - samverkan  

I detta kapitel redovisas resultatet av hur samverkan har fungerat i projektet utifrån två 
olika perspektiv. Dels ett inifrånperspektiv som består av projektgruppens egna 
upplevelser av samverkan. Dels ett utifrånperspektiv där minnesanteckningar, 
sammanträden och arbetsmodell har analyserats. Man kan också säga att samverkan 
studerats på sammantaget två nivåer - en individuell nivå och en strukturell nivå. 
Kapitlet börjar med projektgruppens uppfattningar av samverkan. Därefter kommer en 
redovisning av samverkan utifrån analys av projektgruppens minnesanteckningar och 
flödeskartor. Slutligen analyseras samverkan utifrån inspelade projektgruppsmöten. 
Nedanstående tabell illustrerar innehållet i kapitlet: 

Tabell 8: Innehållet i kapitel 6: 
6. Resultat av hur 
samverkan fungerat i 
projektet 

Avsnittets olika delar Data som ligger till grund 
för analys 

6.1 Projektgruppens 
uppfattningar om hur 
samverkan fungerat 

Ledning/organisation                                                 
Ansvar                                                                           
Kultur                                                                                 
Dialog                                                                       
Kunskap                                                                    
Personliga egenskaper och incitament  Sammanfattande 
resultat av projektgruppens uppfattningar om samverkan 

Flerstegsintervjuer med 
projektgruppens 
medlemmar  

6.2 Samverkan utifrån 
analys av 
projektgruppens 
minnesanteckningar 

Innehållsanalys av minnesanteckningarna            Analys 
av samverkansprocessen utifrån  minnesanteckningarna       
Sammanfattande resultat av samverkan utifrån analys av 
minnesanteckningarna                             

Projektgruppens samtliga 
minnesanteckningar 

6.3 Samverkan utifrån 
analys av flödeskartorna 

Analys av utvecklingen i flödeskartorna               Analys 
av flödeskartorna i ett huvudmannaperspektiv             
Sammanfattande resultat av analys av flödeskartorna    

Projektets samtliga 
flödeskartor 

6.4 Samverkan i möten  Ett urval om fyra inspelade 
projektgruppsmöten  
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6.1 Projektgruppens uppfattning om samverkan 

Resultatet av projektgruppens egna uppfattningar av hur samverkan fungerat utgår från 
analys av en serie individuella intervjuer med projektgruppsmedlemmarna. För mer 
utförlig beskrivning av hur intervjuerna genomförts hänvisas till metodavsnittet i bilaga 
1. I analysen av intervjuerna har olika kategorier framkommit av betydelse för hur 
samverkan fungerat. Dessa är: ledning och organisering, ansvar, kultur, dialog, kunskap 
samt personliga egenskaper och incitament: 

 Ledning och organisering 

Huvudmännen har haft en ambition om att samverka både i ledningen och i 
organiseringen av projektet. Det har därför funnits två projektledare i projektet – en 
från kommunen och en från landstinget. Den ena projektledaren har dessutom 
fungerat som ordförande på projektmötena. Eftersom det varken har funnits någon 
beskrivning av, eller några uttalade förväntningar till, projektledaruppdraget har 
utrymme funnits för projektledarnas egna tolkningar och förväntningar av uppdraget. 

Den ena projektledaren har haft en egen och tydlig uppfattning om uppdraget, som 
har uttalats i termer om att vara ledare av en process med begreppen dialog, flexibilitet, 
problemlösning och koncensus som ledstjärna. 

Den andra projektledaren har däremot uppfattat uppdraget som mycket otydlig. Den 
egna uppfattning om projektledarskapet har inte har överensstämt med hur rollen har 
upplevts i verkligheten: 

”En projektledare har jag fått för mig – det är någon som har ett ansvar i projektet - som ändå 
styr lite och bestämmer lite så eller inte bestämmer du förstår vad jag menar - som har en central 
roll i projektet men den rollen har inte funnits för min del”  

Att personen inte själv valt projektledarrollen i kombination med det otydliga 
uppdraget har medfört att denna projektledare blev osynlig i sin ledarroll.   
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Projektet har tillkommit ur en gemensam vision och något färdigt upplägg fanns därför 
inte för projektgruppen att utgå ifrån. Projektgruppsdeltagarna har därför  fått samverka 
om organiseringen av projektets upplägg och insatser under den tiden som projektet 
har pågått – något inte alla var beredda på. En del upplevde detta som en otydlig 
struktur vilket medförde känslor som osäkerhet, frustration och otillräcklighet. Andra 
upplevde det ofärdiga upplägget som en möjlighet till ökad delaktighet och lärande. 

”Nästan som problembaserat lärande – vad finns det för bollar i luften – sen prioritera och välja 
ut – en process på något vis” 

Den otydlighet som fanns initialt i projektet fick dock konsekvenser. Det som främst 
har uppmärksammats är den försening som uppstod i starten av projektet, något som 
medförde problem med bemanningen. Projektgruppsdeltagarna menade dessutom att 
otydligheten skapade utrymme för olika förstålelser och tolkningar av vad som sagts på 
mötena – något som bland annat medförde att vissa aktiviteter genomfördes utan 
gemensamma beslut. 

Efter återkoppling från utvärderaren arbetade projektgruppen med att tydligöra 
mål/syfte, avgränsning av projektet samt de olika rollerna i projektet. Detta betraktades 
sedan som en brytpunkt vad gäller projektets organisering och struktur. 
Projektgruppsmedlemmarna ansåg att de genom det arbetet gick från klarhet till klarhet 
i det egna uppdraget samtidigt som de fick en ökad förståelse för helheten. Den 
upplevda tydligheten bedömdes av gruppen som underlättande för samverkan.  

”En kan diskutera på ett annat sätt när en vet att det här egentligen är en fråga som ligger hos 
den personen – då får man ju den här samverkan också” 

Tydligheten påverkade även klimatet i gruppen på ett positivt sätt.  

”Efter vi kom ur den här förvirringen har det blivit ännu mera öppnare klimat – det blir mer 
diskussioner i ett svar”  
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Projektet har, från att ha haft en mycket otydlig organisering och struktur, gått från 
klarhet till klarhet. Deltagarna har kunnat reda ut de konsekvenser som otydligheten 
och den låga grad av organisering fick. Däremot har intentionen om ett samverkande 
ledarskap inte fungerat som tänkt. Projektgruppsdeltagarna har enbart uppfattat den 
ana av projektledarna som ledaren av projektet. Avsaknaden av ett tydligt och uttalat 
uppdrag till projektledarna har förmodligen försvårat samverkan i projektets ledarskap.   

Ansvar: 

Huvudmännen har samverkat kring en vård- och omsorgskedja som i projektet 
benämnts som samverkansmodell. Målet har varit att få denna att fungera så optimalt 
som möjligt vilket har ställt stora krav på deltagarnas individuella ansvarstagande.  

Projektgruppsdeltagarnas inställningar till det individuella respektive gemensamma 
ansvarstagandet har påverkats av projektets otydliga struktur och organisering - detta i 
kombination med att det funnits olika uppfattningar av innebörden av samverkan. För 
de som uppfattade otydligheten som en naturlig del av en process var det naturligt att 
var och en skulle ansvara för sitt eget uppdrag i vård- och omsorgskedjan. För de som 
blev överraskade över det otydliga uppdraget blev det individuella ansvaret 
inledningsvis i projektet betungande. För dessa fanns det samtidigt en besvikelse över 
upptäckten av att samverkan inte handlade om att arbeta i team. 

”Vi har inte gjort det här i team där vi kan gå in och bolla – vad ser vi här – vad ska vi göra 
med det här – hur ska vi tänka här. Det har varit två separata delar i projektet utan någon 
connection”   

Den betungande känslan minskades dock över tid och det stora individuella ansvaret 
för planering och utförande av uppdragen ansågs slutligen ha bidragit till ett lärande.  

Projektgruppsdeltagarna har också haft olika uppfattningar om det individuella 
ansvarstagandet i specifika avseenden – något som kom att påverka flödet i vård- och 
omsorgskedjan och därmed också samverkan.  

66



67 

 

Till exempel har det uttalats en oklarhet om vem som skulle ansvara för att brukarna 
blev slussade vidare till de kommunala insatserna efter fastställd demensdiagnos – detta 
trots att brukargruppen var känd av alla i projektgruppen och föremål för diskussion 
vid varje projektmöte. 

”De av patienterna som hade fått diagnos och som skulle vidare kanske till dagverksamheten – nu 
har jag ju faktiskt märkt att det är ju X:s bit det där. Vi gick igenom patienterna men sen var det 
ju X sak att ta kontakt med patienterna” 

 “Vi hade ju en träff då vi hade några som hade fått diagnos som vi erbjöd dagverksamhet. Sen 
har jag inte fått till mig de sista och vet inte om det är ytterligare fler som skulle ha behov”  

De skilda uppfattningar som illustrerats med citaten ovan föranledde missförstånd och 
resulterade i att ingen tog ansvar för den vidare kontakten i det professionella 
omhändertagandet. Detta angavs som källa till stor frustration i projektgruppen. Det 
bristfälliga ansvarstagandet ledde dessutom till att merparten av de brukare som fick 
demensdiagnos inte fick det sedvanliga hembesöket av en demenssjuksköterska, vilket 
Karlstads kommun i vanliga fall erbjuder som en del i sitt professionella 
omhändertagande. 

Ytterligare exempel på konsekvenser av oklarheter i ansvarstagandet är den fördröjning 
som blev i stödet till de anhöriga samt arbetsterapeutens försenade bedömningar. Även 
om projektgruppen på ett tidigt stadium hade pratat om vikten av både anhörigstöd 
och den arbetsterapeutiska bedömningen blev det en försening av dessa insatser i 
projektet. Insatserna kom inte in i arbetsprocessen i rätt tid och i rätt ordning – 
ytterligare något som förorsakade stor frustration i projektgruppen. En av 
projektgruppsdeltagarna gjorde nedanstående reflektion kring frågor som skulle kunnat 
leda till en ökad gemensam förståelse av processen – om de hade ställts:    

“Hur gör vi det här rent praktiskt? Vem tar kontakt? Jag tror att vi egentligen vet – och ändå 
inte” 
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Huvudmännen har även samverkat kring kunskaper, erfarenheter och resurser.  För att 
åstadkomma samverkan kring kunskap och resurser krävdes ansvarstagande mellan 
huvudmännen, ansvarstagande mellan yrkeskategorier och ansvarstagande inom 
yrkeskategorier. En genomgående uppfattning som har framförts av 
projektgruppsmedlemmarna är att varje huvudman har bidragit med sina kunskaper 
precis som förutsatt. Ekonomi och resursfördelningen har också fungerat 
oproblematiskt. 

Projektgruppsdeltagarna uttrycker dessutom stor tillfredsställelse med varandras 
deltagande. Vissa yrkeskategorier har representerats av en person och andra av flera. 
Oavsett vilket finns det en generell uppfattning om att alla har tagit sitt ansvar och 
delat med sig av sina kunskaper som det var tänkt.  

”Var och en bidrar med sina kompetenser, och detta är den referens vi kan ha så att säga. Alla 
respekteras också utifrån det. Ingen säger till någon i den här gruppen att – nej nu går vi och 
frågar en super arbetsterapeut eller någon supersköterska eller nått sånt där 

Professionerna sjuksköterskor och läkare representerades med flera personer. För 
sjuksköterskornas del fanns det en med från varje huvudman. Dessa delade ansvaret i 
uppdraget lika mellan sig och uppger att samarbetet har fungerat mycket bra. Att de 
känt varandra sen tidigare uppges som en bidragande orsak till lyckat samarbete.  

Kultur: 

I intervjuerna har begreppet kultur tagits upp som en ytterligare aspekt i hur 
projektgruppsdeltagarna har uppfattat att samverkan har fungerat. Kultur är ett 
mångtydigt begrepp som omfattar normer och värden inom olika grupperingar. 
Projektgruppen har uppmärksammat två områden där det finns skillnader i kulturen 
som påverkat samverkan. Dessa områden är språk och organisation. 

Vad gäller språkkultur så har olikheter mellan huvudmännen identifierats vad gäller val 
av ord  
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”När X pratar så pratar X – om jag säger – ord som blir annorlunda än vad vi är vana” 

Olikheterna i språkkulturena har ibland medfört missförstånd: 

”Vi har två olika språk – landstingsspråk och kommunspråk – när vi säger en mening så 
uppfattar kanske landstinget det som en annan sak” 

De olika språkkulturerna till trots har ambitioner funnits om en gemensam förståelse 
utifrån den dialog som förts på möten - ambitioner som inte alltid har infriats.  

”Vi gick igenom det (projektet) – vi trodde att vi förstod precis hur det här skulle gå till – hur vi 
skulle börja och hur vi skulle göra – utan att vi visste det hade X satt igång”  

Språkvariationerna har också härletts till de olika yrkeskategorierna. Projektgruppen har 
bestått av olika yrkeskategorier och skillnader i språkbruk utifrån yrkestillhörighet har 
uppmärksammats som en svårighet vad gäller att få samverkan att fungera. 

 ”De pratade ett sådant språk som jag inte riktigt hängde med på. Det finns ord som jag inte 
riktigt förstår som krånglar till det hela” 

Och 

 ”Ibland märker jag att vissa inte har snappat upp riktigt när professionerna kör igång med sitt. I 
början var det väldig tydligt att vi hade olika syn på vad det var vi såg i det vi läste - men det har 
blivit bättre” 

Som det framgår av ovanstående citat har det funnits en upplevelse av att svårigheterna 
med de skilda språkkulturerna har minskat med tiden.  

”Det har liksom försvunnit. Man lär sig ju. Man kommer in i den jargongen litegrann så nu 
upplever jag inte att det är en skillnad” 
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Skillnader i organisationskultur har uttryckts i fråga om arbetssätt - dels vad gäller 
upprättande av projektplan men också vad gäller etiska frågeställningar i samband med 
planering av projektet.  

Ett exempel är projektspecifikationen som har uppfattats både som klar och tydlig men 
också som mångordig och diffus: 

“Projektspecifikationen är en hjälp att styra upp samverkan – hade vi arbetat utifrån den – nu är 
det de här metoderna – då hade det varit tillräcklig” 

“Kan inte säga att jag fortfarande känner att jag har läst ett sådant dokument som verkligen 
beskriver projektet på ett sådant stringent sätt”  

För kommunen var frågan om etisk prövning av projektet en främmande företeelse, 
något som var mera självklart för Landstinget.  

”Etisk granskning är vi inte vana vid inom förvaltningen – gjorde allting lite rörigt – vad är det 
som ska forskas om – hur hänger allt ihop?” 

“Det kändes märkligt. Jag som kom utifrån – att ställning inte tagits om begäran om etisk 
granskning” 

I samband med diskussionerna i frågan om etisk prövning uppstod därför en del 
förvirring som påverkade samverkan men också ledde till en försening initialt i 
projektet.  

“Rörigt – medförde att projektet kom att halta från början” 

De missförstånd och förseningar som uppkom på grund av skillnaderna i språk- och 
organisationskultur blev en utmaning för projektgruppen. Ett lyckat arbete med att se 
problematiken samt försök till ökad förståelse genom dialog anges som 
framgångsfaktorer i denna utmaning.   
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Dialog: 

Dialog är ytterligare en faktor som har lyfts fram som en central del i förhållande till 
hur samverkan fungerat – både för projektets tillkomst och för själva genomförandet av 
projektet. 

Projektet uppstod genom dialog mellan och initiativtagarna som från början hade en 
övertygelse om att projektet skulle formas och genomföras genom just dialog mellan 
samtliga inblandade deltagare.  

”Den här tiden med resonemang och famlandet var väldig värdefull. Det skulle jag vilja se som 
en rekommendation om man ska starta något – att man förstår ett det krävs mycket resonemang” 

Projektgruppsmötena blev därför en arena för kreativt skapande av projektet. Att det 
inte fanns ett färdigt upplägg för projektet från början var, som tidigare nämnt, mycket 
frustrerande för vissa medan det för andra upplevdes som stimulerande.  

”Det kanske ska vara så. Jag vet inte alls. Ja tycker inte det känns bra” 

“Kul när ett projekt kan drivas som ett lärande. Alltså ett lärande pågår hela tiden också om hur 
vi ska göra – och så korrigerar man lite och så” 

Mot slutet kunde alla dock konstatera att den genomgående dialogen som projektet 
präglats av hade bidragit till ett lärande som uppskattades.  

”Jag tycker att det är mer diskussioner nu – att i våra diskussioner är det liksom inte - ett svar är 
kanske inte ett givet svar – utan det blir mer diskussioner kring ett svar som att – det här kan vi 
utveckla lite mer – vad menar vi och så – så att det blir tydligare” 

Genomgående har det funnits en samstämmighet om att det har varit lätt att föra en 
dialog inom projektgruppen. Den öppna dialogen anses dessutom ha bidragit till större 
delaktighet från gruppmedlemmarna – något som uppfattats som gynnsamt för 
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samverkan. Parallellt med detta har det emellertid också framkommit vissa 
betänkligheter kring själva kvaliteten på dialogen som förts på mötena: 

”Mina idéer har tagits emot bra – det har inte blivit så mycket diskussion - svårt att tolka om det 
beror på att det varit bra eller om det inte finns tillräcklig kompetens för att ta upp en dialog”    

Citatet ovan belyser en motsägelse i uppfattningarna kring dialogen i projektet. På 
samma gång som dialogen lyfts fram som en avgörande faktor för samverkan i 
projektet antyds en avsaknad av just dialog. Avsaknaden fick betydelse i förhållande till 
de brister som upptäcktes i arbetsflödet. Sammantaget visade det sig att dialogen 
bidrog till en upplevelse av ökad delaktighet och en upplevelse av ett öppnare klimat i 
projektgruppen – men inte nödvändigtvis till en upplevelse av gemensam förståelse.       

Kunskap:  

Projektet har genomförts av en multiprofessionell grupp från två samhällssektorer där 
gruppmedlemmarna har bidragit med sina specifika kunskaper. Genom samverkan har 
deltagarna genom projektet dessutom tillägnat sig gemensamma erfarenheter och 
kunskaper.  

Konkreta förbättringar i själva utredningen av demenssjukdom har konstaterats. En 
synnerligen viktig erfarenhet som har påpekats i sammanhanget är vikten av den 
arbetsterapeutiska bedömningen. Den blev särskilt kännbar eftersom den orsakade 
stora förseningar i projektet. Trots att detta orsakade försening ser flera 
projektgruppsdeltagare en förbättring i utredningen i förhållande till tidigare 
erfarenheter - då demensdiagnos kunde sättas på mycket svaga grunder och många 
gånger utan en funktionsbedömning.  

”Det är väldigt sällan. Vi får inte sådana (red: förfrågan om arbetsterapeutiskt bedömning 
för utredning av demenssjukdom) 

Samverkan i projektet anses dessutom ha möjliggjort ett förbättrat yrkesutövande för 
enskilda yrkesrepresentanter – något som anses ha bidragit till ökad kvalitet i arbetet 
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med demenssjuka till sin helhet. I sammanhanget omtalades vikten av att 
specialkompetens har utvecklats. Till exempel var sjuksköterskorna inte speciellt 
tränade i att använda de bedömningsinstrument som användes i utredningen av 
demenssjukdom. I projektet fick de utbildning av landstingets specialistläkare i 
utförandet av minnestesterna och de framhåller att det fanns en vinst i att tillägna sig 
specialkunskaper för riktade arbetsuppgifter. Det ger rutin och säkerhet i utförandet. 

Samverkan mellan kommunens och vårdcentralens sjuksköterskor kring test och samtal 
har också varit värdefull. Vikten av att få möjlighet till att tillägna sig varandras 
kunskaper och vikten av att kunna bistå varandra i användandet av de nyinhämtade 
kunskaperna anges som ovärderlig. Sjuksköterskorna fann stor trygghet i att kunna 
rådfråga varandra under genomförandet av tester och samtal.  

Säkerhet i projektgruppsdeltagarnas eget arbete utvecklades också genom det utbyte av 
kunskaper om varandras verksamheter som projektet förde med sig. Till exempel anges 
att kontakten till anhöriga har stärkts i och med detta utbyte. 

”Även i mitt bemötande av anhöriga har jag stärkt min roll. Man kan vara mer säker i vad 
man säger ”den här kontakten kan ni ta” – man kan bemöta lite mer tryggt än bara massa 
svammel att “jaha så här kanske det är”. 

Samtidigt har det också framkommit synpunkter om att det funnits kunskaper i 
projektet som inte har tillgodogjorts fullt ut. 

Ett exempel är demensombudens kunskaper. Den nyupprättade dagverksamheten för 
dementa kom att drivas av hemtjänstens demensombud som en del i att få bättre 
användning av deras kompetenser. Svårigheter i detta upplägg har dock 
uppmärksammats i och med att demensombuden ingick i ordinarie hemtjänstgrupp. 
Dålig personalkontinuitet, för lite tid för planering och för lite tid för handledning har 
nämnts i sammanhanget. Enligt den person som är ansvarig för handledningen har 
demensombuden i projektet fått sämre förutsättningar att driva dagverksamheten i 
förhållande till personal på andra dagverksamheter i kommunen. Funderingar har 
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framförts kring huruvida detta har lett till ett sämre omhändertagande av brukare och 
anhöriga än vad som vanligtvis erbjuds.  

Anhörigkonsulentens kunskaper har också använts i alltför begränsad omfattning. 
Projektet tillämpade till exempel inte kunskaper som att det räcker med en konstaterad 
minnesproblematik för att uppgifter ska kunna lämnas till anhörigkonsulent, som i sin 
tur kan ta kontakt och informera om stöd. Istället inväntades diagnos, vilket 
förorsakade stora förseningar i kontakten med de anhöriga. Å andra sidan framförde en 
projektgruppsmedlem under en av intervjuerna vikten av diagnosbesked till brukare 
och deras anhöriga som viktig i förhållande till det professionella omhändertagandet. 
Ytterligare en kunskap som inte integrerades i projektet. Diagnosbesked underlättar det 
fortsatta omhändertagandet – det blir något att stödja sig till.  Vid svårigheter – till 
exempel om brukaren inte vill ta sin medicin eller inte vill bli av med körkortet – kan 
personal återkoppla till samtalet då läkaren informerade om diagnosen. Dessa 
kunskaper har inte beaktats i projektet.  

I kommunens ordinarie verksamhet erbjuder kommunens demenssjuksköterska ett 
samtal med brukaren och dennes anhöriga efter att demenssjukdom är konstaterad. 
Samma tillvägagångssätt var också var tänkt inom projektet. Detta blev dock inte fallet 
och den specialkompetensen förblev outnyttjad i sammanhanget.   

“Det blev inte det vanliga professionella omhändertagande där vi tar individen var för sig. Nu 
blev det en klump”   

Det faktum att man i projektet samlade brukarna i grupp anges som en orsak till att 
ovanstående samtal inte blev av tillsammans med tidsbrist och minskad möjlighet till 
engagemang.   

Personliga egenskaper och incitament: 

Projektgruppsdeltagarnas personliga egenskaper har setts som mycket avgörande för 
samverkan i projektet. För deltagarnas engagemang i projektet har personliga och/eller 
organisatoriska incitament spelat en avgörande roll. Även om projektet periodvis 
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upplevts som problematiskt har projektgruppsmedlemmarna uppfattat varandra som 
mycket entusiastiska och engagerade.  Det har funnits en beredskap att investera tid 
och kraft i projektet vilket, tillsammans med en hel del handlingskraft, varit positivt för 
samverkan.  Projektgruppen har fokuserat på lösningar istället för att haka upp sig på 
problem.  

Deltagarna i projektgruppen har upplevt öppenhet och acceptans från båda 
huvudmännen - det har funnits en anda av ett givande och tagande. Projektet har 
präglats av en optimism - en tro på att allt ordnar sig om man bara kan resonera 
tillsammans. När saker som i vanliga fall kan vara svåra att resonera om har diskuterats 
i gruppen, som till exempel ekonomi och resurser, tycks ingen blivit missmodig. 
Deltagarna har hela tiden försökt peka på det som varit positivt.  

“Alla är så samarbetsvilliga och vill det bästa – försöker hitta väger” 

Vikten av att ha trevligt och roligt framhålls som något som stärkt relationerna mellan 
projektgruppsdeltagarna och anges som en bidragande orsak till fungerande samverkan. 
Klimatet i gruppen har uppfattats som prestigelöst utan någon form av maktkamp. 
Fokus har legat på arbetsuppgifterna och: 

”På mötena är det inte vi och Ni. Det har blivit bra personkemi. Vi behöver inte hålla på några 
revir” 

För projektgruppsmedlemmarna var olika incitament till deltagandet i projektet viktiga 
i fråga om, dels att inleda samverkan och dels viljan att fortsätta att investera i 
samverkan.  Vissa talar om att känslan av att vara utvald och möjligheterna till att göra 
”något annat” i jobbet har varit positiva drivkrafter.  Andra lyfter fram vinsten i att 
använda delar av projektet i egen forskning samt möjligheten till att skriva artiklar som 
bra incitament för att delta.  En av drivkrafterna har också funnits i kommunens 
tidigare erfarenheter av samarbete med vårdcentralerna generellt sett vilket upplevts 
som problematiskt. Projektet sågs därför som en utmaning för att få till en samverkan 
och förhoppningarna att lyckas har varit stora. 
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“Tänkte att det var en bra grej, men hur ska samarbetet med vårdcentralen gå? Klarar vi det så 
jiippy – eftersom det är ett sådant stort problem för oss” 

För vårdcentralen, som är privatägd, har projektet välkomnats eftersom de ansett det 
som positivt för konkurrenskraften.  Vårdcentralen har ambitioner om att vara med att 
utveckla vården i länet och har sett projektet som en viktig del i förhållande till att 
överleva på marknaden.    

Sist men inte minst har projektgruppsdeltagarna framhållit en genuin tro på att de 
genom projektet bidragit till något som i slutändan skulle bli bra för brukarna.  

”Jag tror att det här är något viktigt och ärligt liksom – att det finns ett behov av det hela. Det är 
inte någon illusion. Vi vill verkligen uppnå det här”  

”Ett stärkt intresse för demensvård. Alla betjänar sig av att det är ett värdefullt projekt – det tror 
jag” 

Sammanfattande resultat av projektgruppens uppfattningar om samverkan: 

Sammanfattningsvis kan projektgruppens uppfattningar om hur samverkan har 
fungerat i projektet beskrivas med hjälp av faktorer som främjat respektive hindrat 
samverkan.  
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Tabell 9: Främjande och hindrande faktorer för samverkan 

Faktorer som främjat samverkan Faktorer som hindrat samverkan  

Ofärdigt upplägg/organisering av projektet Ofärdigt upplägg/organisering av projektet 

Ansvarstagande från både huvudmän och 
projektgruppsdeltagare vad gäller att dela med sig av 
sina kunskaper och erfarenheter samt att bidra med 
ekonomi och resurser 

Olika uppfattningar om ansvar 

Tydliggörande av mål/syfte, avgränsning och roller Olika språkkulturer

Acceptans från huvudmännen Olika organisationskulturer

Öppen dialog Brist på dialog 

Projektgruppens personliga egenskaper 

Personliga och/eller organisatoriska incitament 

Positivt, öppet, socialt och prestigelöst klimat i 
projektgruppen 

 

Som tabellen ovan visar finns det faktorer som är både främjande och hindrande för 
samverkan. Det huvudsakliga syftet med samverkan har varit att uppfylla projektets 
målsättningar. Analysen av intervjuerna har visat att samverkan i projektet dessutom 
har bidragit till ett lärande, förbättringar i demensutredningen, förbättrat 
yrkesutövande samt ökad säkerhet i projektgruppsdeltagarnas egna arbeten.  Men 
samverkan har dessutom också orsakat att vissa kommunala insatser antigen inte 
utfördes på sedvanligt sätt eller att de inte utfördes alls.  
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6.2 Samverkan utifrån analys av projektgruppens minnesanteckningar  

Projektgruppens möten har varit den gemensamma arenan för samverkan och 
minnesanteckningarna utgör därför en del av den samlade empiri som ligger till grund 
för analys av hur samverkan fungerat. 

Sedan våren 2008 och fram till projektets slut hösten 2010 har en i gruppen utsedd 
sekreterare skrivit strukturerade och innehållsrika minnesanteckningar från 
projektgruppsmötena. Dessa har distribuerats till samtliga projektgruppmedlemmar och 
representerar därmed gruppens gemensamma dokumentation och minnesbild av vad 
som avhandlats på träffarna.  

Eftersom minnesanteckningarna är en sammanfattning av innehållet i mötena kan de 
inte göra anspråk på att beskriva det totala mötesinnehållet. Däremot bör de ses som 
en samlad beskrivning av det som bedömts viktigast att förmedla och komma ihåg. 
Nedan delas analysen av minnesanteckningarna upp i två delar. Den ena delen 
redovisar en analys av innehållet i projektmötena och den andra delen redovisar hur 
samverkan fungerat utifrån en analys av beslutsprocesserna i projektmötena.  

Innehållsanalys av minnesanteckningarna: 

Genom kodning av projektets totala antal minnesanteckningar har olika teman 
utkristalliserats. Den tematiska innehållsanalysen ger en bild av vad huvudmännen har 
samverkat om i projektet enligt nedanstående tabell: 
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Tabell 10: Tematiserat innehåll från projektgruppens minnesanteckningar      

Direkt kopplat till brukarna  Målgrupp 

 Utförandet 

 Utredningsinstrument 

Indirekt kopplat till brukarna   Forskning  

 Kommunikation 

 Ekonomi/resurser 

 Projektorganisation 

 Förankring  

 Angränsande områden 

 

Inom varje tema ryms diskussioner, beslut och/eller reflektioner som har återgetts i 
minnesanteckningarna. Tre teman kan relateras till en direkt brukarkontakt.  

Temat ”målgrupp” representerar dokumenterade diskussioner, beslut och planering av 
vilka brukare som skulle ingå i projektet samt hur dessa skulle identifieras. Frågor om 
praktiska saker relaterade till målgruppen har avhandlats med tyngdpunkt på projektets 
första del.     

Under temat ”utförandet” beskrivs diskussioner och beslut om vilka yrkeskategorier 
som skulle göra vad och när det skulle göras i de olika delarna av arbetsflödet. Frågor 
kring utförandet i projektets första del dominerar utrymmet i anteckningarna i 
förhållande till frågor i projektets andra del. Som oftast leder diskussionerna till beslut 
om justeringar i samverkans- och arbetsmodellen (se punkt 4.3).  

Det tredje och sista temat som kan kopplas nära till brukaren har döpts till 
”utredningsinstrument”. Här ingår dokumentation som beskriver diskussioner och 
beslut som har förts kring vilka instrument (minnnestester, hälsosamtal, 
funktionsbedömning) som skulle användas i utredningen av demenssjukdom och hur 
de skulle användas.  
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Det finns fem teman indirekt kopplade till brukarna vilka enligt minnesanteckningarna 
har avhandlats på projektgruppsmötena.  

Temat ”forskning” refererar till frågor som avhandlats om etiskt granskning av projektet 
samt sidoprojektet angående validering av ett nytt testinstrument för minnesstörning.    

Temat ”kommunikation” kan delas upp i intern respektive extern kommunikation. I 
fråga om den interna kommunikationen inom projektgruppen har försök till 
gemensam webbplats samt erfarenheter av kommunikationen mellan uppdragen i 
flödeskartan dokumenterats. Vad gäller extern kommunikation har planering av 
kickoffen, diskussioner kring allmän marknadsföring via medier samt spridning av 
information internt och externt dokumenterats. Projektgruppen har haft besök av IT-
personal från respektive huvudman för hjälp med spridning av information.  

Frågor, diskussioner och beslut om ”ekonomi och resurser” har också upptagit en del 
av det gemensamma mötesutrymmet. Kostnader för arbetsinsatser och fördelning av 
resurser har avhandlats.  Ansökan om statliga medel har gjorts av huvudmännen var för 
sig.  

Temat ”projektorganisation” härleder till diskussioner och beslut som återfinns i 
minnesanteckningarna kring organiseringen av projektet i sin helhet. Projektplan, 
utformning av projektgrupp, deltagarnas roller och uppdrag samt mål/syfte är 
exemplen på ämnen som finns dokumenterat.    

Information och diskussioner om ”förankring” hos varje huvudman är också 
dokumenterat i minnesanteckningarna.  Det framgår att projektet vi flera tillfällen har 
presenterats för kommunens projektägare och ledningsgrupp. Vårdcentralens styrelse 
har enligt minnesanteckningarna vid ett tillfälle fått information om projektet.  

”Angränsande områden” utgör ett tema utifrån att man på projektmötena också har 
behandlat olika intilliggande frågor som har bedömts aktuella eller intressanta för 
projektet. Nationella riktlinjer inom demensområdet, angränsande projekt i Karlstads 
kommun samt alternativa lösningar till innehållet i dagverksamheten är sådana 
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exempel. Vidare är reflektioner över medverkan i olika forum som till exempel 
läkarestämman och olika typer av seminarier dokumenterat.  

Analys av samverkansprocessen utifrån minnesanteckningarna: 

För att få en uppfattning om hur projektmötena har genomförts, har en kodning av 
materialet gjorts med avseende på hur många och vilka beslut som har tagits på 
projektmötena. Besluten har följts i dokumenten och det har registrerats om de har 
tagits upp igen vid senare tillfällen - detta för att få en bild av vilka frågor som varit 
levande i processen och vilka som försvunnit ur processen. Eftersom analysen utgår 
ifrån projektgruppens minnesanteckningar kan den inte göra anspråk på en helhetsbild 
av hur många och vilka beslut som har tagits i projektet som helhet.  

Det finns två kategorier av uppdrag som har framkommit ur analysen av 
minnesanteckningarna som projektgruppsdeltagarna har fått och/eller åtagit sig i 
samverkansprocessen. 

Den första kategorin handlar om uppdrag som bidrar till samverkan genom att ta 
kontakter och/eller överföra information. Denna har kallats den dialogiska delen av 
samverkansprocessen. 

Den andra kategorin handlar om uppdrag om att utföra något praktiskt i 
samverkansprocessen. Denna har kallats den praktiska delen av samverkansprocessen.  

I analysen av minnesanteckningar visar det sig att beslut om att utföra något praktiskt 
klart dominerar i förhållande till beslut om att ta kontakt och/eller informera. Projektet 
har i och med detta haft fokus på den praktiska delen av samverkansprocessen och 
därmed inte varit någon form av ”skrivbordsprojekt”. Det har i mycket hög grad 
baserats på att de olika aktörerna har lagt ned mycket arbete vid sidan om 
projektgruppsmötena och att projektmötena har funnits i ett strategiskt syfte. 

Nästan hälften av de uppdrag som är dokumenterat i någon minnesanteckning 
omnämns senare i den skriftliga dokumentationen vilket kan ses som ett ”kvitto” på att 
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de varit levande i processen. Å andra sidan saknas drygt hälften av uppdragen i den 
vidare dokumentationen. Vissa av dessa ärenden är av en sådan karaktär att det tydligt 
framgår att uppdraget ändå måsta ha utförts. Man bör därför förutsätta att de ändå har 
haft en positiv betydelse för projektets utveckling. Men det finns också uppdrag som 
inte återfinns i dokumentationen och som bedömts av betydelse för utvecklingen av 
projektet i negativ bemärkelse. 

Genom att följa processen via minnesanteckningarna kan man dessutom se att 
projektgruppsmötena har varit en gemensam arena med fokus på första delen av 
projektet – den som handlar om identifiering av brukare samt utredning av 
demenssjukdom. Denna del tar störst utrymme och beskrivs mera detaljerat än den 
andra delen.   

Vid analys av uppdragen ur ett huvudmannaperspektiv framkommer det att 
kommunen har tagit och/eller fått den övervägande delen av uppdragen som har 
beslutats på projektmötena. En del av uppdragen har delats mellan huvudmännen 
medans Landstinget har ansvarat för en mindre del av uppdragen.   

Sammanfattande resultat av samverkan utifrån analys av minnesanteckningarna:  

Sammanfattningsvis visar analysen av minnesanteckningarna att det gemensamma 
arbetet i projektgruppen har berört frågor på två nivåer. En nivå med en direkt 
anknytning till brukarna (konkret) och en nivå med en indirekt anknytning till 
brukarna (abstrakt). Hur mycket tid och utrymme varje tema har tagit i anspråk kan 
inte utläsas från anteckningarna. Däremot indikerar projektgruppens behandling av 
såväl konkreta som abstrakta frågor en stor bredd i, och omfattning av projektet.   

Projektgruppsmötena har fungerat som projektets strategiska arena. Här har beslut 
tagits och uppdrag utdelats. Det har funnits en fokus på den praktiska delen av 
samverkansprocessen framför den dialogiska delen. Kommunen har som enskild 
huvudman tagit och/eller fått flertalet av uppdragen. En del uppdrag återfinns inte 
senare i processen vilket kan tolkas på olika sätt. Det skulle kunna vara en fråga om 
prioritering samtidigt som det också skulle kunna vara en fråga om ett uttryck för en 
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oförmåga att organisera. Å andra sidan skulle det samtidig kunna ses som ett tecken på 
en öppenhet för idéer och en acceptans för reflektion utan krav på ett färdigt tänkande. 

Slutligen framgår det i minnesanteckningarna att fokus har legat på projektets första del 
som handlar om tidig upptäckt. Den tar störst utrymme i minnesanteckningarna och 
omtalas mer detaljerat än den delen som handlar om tidigt professionellt 
omhändertagande. De beslut som har följts upp senare i processen koncentreras också 
till den första delen av projektet.  

6.3 Samverkan utifrån analys av flödeskartorna 

Flödeskartan (bilaga 9) har varit projektets verktyg för samverkan och det finns totalt 
12 flödeskartor som beskriver arbetsflödet vid olika tidpunkter i projektet. Analys av 
utvecklingen av flödeskartorna ger därför ytterligare en bild av hur samverkan i 
projektet har fungerat. Förändringar från första till sista flödeskarta har analyserats och 
sammanställts i nedanstående text. 

Analys av utvecklingen i flödeskartorna: 

I de första flödeskartorna är arbetsflödet framställt utifrån de två huvudmännen vilket 
illustreras i kartorna med hjälp av två olika spår som man kan följa. Spåren består av 
boxar och trianglar som kopplas ihop med hjälp av pilar som också går mellan spåren.  
Boxarna illustrerar en händelse, trianglarna illustrerar ett val och pilarna illustrerar en 
överlämning/kommunikationsväg mellan händelser och val. I marginalen finns för 
respektive huvudmän en text tillhörande vissa av boxarna. Texten anger antigen vilken 
profession som är knuten till boxen, information om innehållet i boxen eller 
obesvarade frågeställningar som är knuten till innehållet i boxen. Eftersom det inte 
finns text till alla boxarna är det i vissa fall svårt att utläsa vilka personer som boxen 
syftar till. 

Boxarna utvecklades över tid till att bli fler, vilket innebär att flera händelser har 
tillförts arbetsflödet. Texterna i boxarna varierar från att vara mycket konkreta till att 
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vara diffusa med stort tolkningsutrymme. Innehållet i en del av boxarna utvecklas dock 
till att bli mera distinkt.   

Trianglarna blir också fler till antalet och illustrerar att det i arbetsprocessen vid flera 
tillfällen krävs att man stannar upp och gör ett val.    

I takt med att antalet av boxar och trianglar ökar blir pilarna också fler till antalet, 
vilket innebär en utökning av kommunikationsvägarna i arbetsprocessen.  

Texten i marginalen förändas mellan de olika flödeskartorna.  Många frågor kvarstår i 
flera av varandra följande flödeskartor. En mängd frågor förblir obesvarade under 
längre tid. Vissa tas sedan om hand och försvinner därmed från marginalen medan 
andra kommer till.     

Med flera boxar, trianglar och pilar som går åt flera olika håll, samtidigt som 
förklarande texter och frågeställningar blandas till och från i marginal, utvecklas 
flödeskartan till att bli omfattande och svårtolkad.   Dessutom saknas datum på flera av 
dokumenten vilket utgör en svårighet i att hålla reda på förändringar. Kombinationen 
av ovanstående torde öka risken för problem för projektgruppsdeltagarna med 
förståelsen av arbetsflödet. Det skapar utrymme för olika tolkningar vilket i sin tur ökar 
risken för att arbetsflödet inte flyter på som tilltänkt. Analysen av flödeskartorna visar 
emellertid också att projektgruppen genom samverkan har lyckats belysa en 
arbetsprocess som visat sig vara mera komplex än inledningsvis antagits.  

Efter återkoppling från utvärderaren förändrades utgångspunkten i flödeskartan. Från 
att beskriva två huvudspår utifrån huvudmannaskap får nu varje aktör ett eget spår att 
följa. Nu framgår det tydligt vilken yrkeskategori från vilken huvudman som ansvarar 
för de olika boxar och trianglar i arbetsflödet. Texten i marginalen är borttagen. I en 
bilaga till flödeskartan finns numera utförliga beskrivningar till varje box och triangel 
beträffande hur aktiviteten ska utföras. 

Genom att följa hur de olika aktörernas uppdrag (i flödeskartan angett i en box) 
utvecklats i flödeskartorna framkommer viktig information om de erfarenheter 
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projektet gett. Det finns fram för allt tre förhållanden som bör framhållas. Den ena är 
sjuksköterskan roll, och då fram för allt vårdcentralens sjuksköterska. Den andra är de 
anhörigas roll och den tredje är hemtjänstens roll.  

Sjuksköterskans roll i projektet har i flödeskartan till en början framställts som lika 
mellan huvudmännen. De två sjuksköterskorna har delat på arbetsuppgifterna vilka i 
stort sett har funnits i den första delen av projektet som handlat om tidig upptäckt. I 
de senare flödeskartorna skiljer sig däremot uppgifterna dem emellan. Här är det enbart 
vårdcentralens sjuksköterska som överlämnar ”ärendet” till läkare för vidare utredning. 
Så även i projektets andra del - i anslutning till överlämnandet av ”ärendet” till 
kommunala insatser efter läkarbesök då diagnos meddelats. 

I arbetsflödet framgår det allt mer att sjuksköterskorna från båda huvudmännen har 
haft en central roll i projektet – som ”spindel i nätet”. I utredningen ansvarar de 
utförandet och bedömningen av hälsosamtal/tester samt bedömning av behovet av 
arbetsterapeutisk insats och/eller kontakter med andra aktörer. Efter utredning ansvarar 
de för kontakter till demenssjuksköterskan och/eller anhörigkonsulenten för 
bedömning av vidare stödinsatser. Vårdcentralens sjuksköterska utvecklas under 
projektets gång och kommer att utmärka sig i förhållande till centrala delar som är 
avgörande för hur samverkan ska fungera - nämligen i övergången in till och ut från 
vårdcentralsläkaren.  

Analys av flödeskartorna har dessutom gett information om anhörigas roll i projektet. 
Anhörigsamtal har från att vara en dold aktivitet i den arbetsterapeutiska bedömningen 
utvecklats till en egen aktivitet utförd av kommunens eller vårdcentralens 
sjuksköterska. Information från anhöriga har därmed uppmärksammats som en viktig 
del i utredning av demenssjukdom. Vad gäller det professionella omhändertagandet 
efter diagnostisering har stöd till anhöriga hela tiden funnits med som en aktivitet i 
samtliga flödeskartornas avslutande del.  

Efter det att professionerna har fått sina egna spår i flödeskartan blir det tydligt att 
demensombuden har ett eget spår i slutet av arbetsprocessen. Spåret ändras sedan till 
att innehas av hemtjänsten. Med det enda uppdraget att ”verkställa plats på 
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dagverksamhet” framstår omsorgspersonalen och då särskilt demensombuden som en 
obetydlig del av projektet.  

Analys av flödeskartorna ur ett huvudmannaperspektiv: 

Flödeskartorna har också studerats utifrån ett huvudmannaperspektiv. Boxar och 
trianglar har kategoriserats som aktiviteter i projektet. Aktiviteterna i varje flödeskarta 
har räknats så att utvecklingen har kunnat följas. De har delats upp mellan 
huvudmännen men också mellan de två delarna av projektet – tidig upptäckt och 
professionellt omhändertagande.  Gränsen mellan de två sistnämnda delarna har 
fastställts vid momentet diagnossättning. Alla aktiviteter efter diagnossättning, 
inklusive läkaresamtal har kategoriserats till del två – professionellt omhändertagande.  

Det totala antalet aktiviteter har ökat under projektets gång och fördelningen mellan 
huvudmännen är jämn i alla flödeskartor. Antalet aktiviteter i de två delarna av 
projektet är lika i första flödeskartan. Därefter ser man en snabb ökning av aktiviteter i 
den första delen av projektet samtidigt som antalet aktiviteter i den andra delen är 
ungefär lika i alla kartor. I de slutliga flödeskartorna har första delen av projektet 24 
aktiviteter mer än andra delen.  

Fördelningen av aktiviteter mellan huvudmännen i projektets två delar visar att 
landstinget har fem aktiviteter mer än kommunen i den första delen av projektet 
medan kommunen har sex aktiviteter mer än landstinget i den sista delen av projektet.  

Sammanfattande resultat av analys av flödeskartorna: 

Samverkan i projektet har resulterat i utvecklandet av ett verktyg för framtida 
samverkan mellan huvudmännen inom området demens – den s.k. flödeskartan. 
Kartan har fungerat som ett verktyg för projektgruppen genom att den visualiserar den 
arbetsprocess som skulle samverkas om i projektet. Den ger ett komplext intryck och 
för att läsa den krävs stor uppmärksamhet. Analysen av hur projektgruppen samverkat 
kring utvecklandet av flödeskartan visar att de har gått från klarhet till klarhet i fråga 
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om innehållet och ordningsföljden i arbetsprocessen. En bilaga har utarbetats som 
utförligt beskriver de olika uppdragen som innefattas i kartan.  

Tre förhållanden lyfts fram i analysen av kartan. Den ena är sjuksköterskan på 
vårdcentralens roll som ”spindeln i nätet” i samverkansprocessen. Den andra är 
förändringen av anhörigintervju – från att inbegripas i arbetsterapeutens 
aktivitetsbedömning till att vara en enskild aktivitet. Den tredje är omsorgspersonalens 
underordande roll i samverkansprocessen.  

Analysen visar att fördelningen av aktiviteter i flödeskartan är jämn mellan 
huvudmännen. Landstinget förfogar över flera av aktiviteterna än kommunen i den 
första delen av kartan som handlar om tidig upptäckt. I den sista delen – det 
professionella omhändertagandet - gäller motsatsen. Total sett finns det i flödeskartan 
en jämn fördelning av uppdragen mellan huvudmännen.       

6.4 Samverkan i möten 

Under denna rubrik presenteras en sammanställning av resultatet av hur samverkan i 
projektmöten fungerat utifrån en analys av bandinspelade projektgruppsmöten. Vid 
avlyssning av banden har noteringar gjorts med avseende på vilka som har fört talan 
totalt sett, vilka som ställt frågorna, vilka som svarat samt vilka som kommit med 
information och åsikter. Projektgruppens deltagare har delats in i kategorier utifrån ett 
brukarperspektiv, ett huvudmannaperspektiv samt ett organisations/styrnings 
perspektiv. 

Projektgruppen består av åtta personer där fem tillhör kommunen och tre tillhör 
Landstinget. Fem personer är kategoriserade som brukarnära vilket innebär att de i 
deras uppdrag i projektet kommer i direkt kontakt med brukarna och deras anhöriga. 
Tre personer är kategoriserade som icke brukarnära, vilket innebär att de i projektet 
inte har direkt brukarkontakt. I de två nämnda kategorier finns personer från båda 
huvudmännen. Projektet har två projektledare – en från varje huvudman. Den ena 
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tillhör kategorin icke brukarnära och den andra kategorin brukarnära. Ordförande på 
mötena har under hela utvärderingsperioden varit kommunens projektledare. 

Ett slumpmässigt urval av mötestillfällen har gjorts där hänsyn tagits till spridning i tid 
samt fördelning mellan de två delarna av projektet. Mötena i april och september 09 
genomfördes under första delen av projektperioden – tidig upptäckt. Mötena i 
december 09 och april 10 avhölls under andra delen av projektperioden – tidig 
professionellt omhändertagande. I bilaga 2 finns analysen av de fyra mötestillfällen 
som ligger till grund för det sammanfattande resultat som redovisas nedan:  

Sammanfattningsvis kan man utifrån analysen av de inspelade projektgruppsmötena se 
att det har varit de icke brukarnära representanterna som företrädesvis har fört talan på 
mötena. Det är också den grupp som har ställt flest frågor och kommit med mest 
information eller framfört flest åsikter. När det gäller att besvara frågor så har det 
funnits en jämn fördelning mellan brukarnära och icke brukarnära. 

Kommunens representanter har varit de mest framträdande när det gäller anföranden 
på gruppens möten. De har i högre grad än Landstingets representanter ställt frågor, 
svarat på frågor och kommit med information eller framfört en åsikt.   

Projektledarna har inte yttrat sig i större utsträckning än övriga 
projektgruppsmedlemmar, och heller inte svarat på frågor mer än några av de andra. 
Däremot har projektledningen ställt fler frågor än övriga projektmedlemmar 
företrädelsevis med stor dominans från en av projektledarna. I förhållande till de övriga 
projektgruppsmedlemmar har projektledningen, och framför allt kommunens 
projektledare, framfört lika mycket information och/eller åsikter under mötena. 

Slutligen kan man se att ordförande inte intagit någon särskilt utmärkande position 
under mötena i fråga om att yttra sig, ställa frågor, ge svar på frågor, informera eller 
komma med åsikter. 
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7. Sammanfattande resultat och diskussion 

Nedan presenteras ett sammanfattande resultat och diskussion utifrån projektets 
målsättningar och utvärderingens frågeställningar om brukarnas uppfattningar och 
samverkan mellan huvudmännen. Kapitlet avslutas med ett slutord.  

7.1 Målet om tidig upptäckt 

Det sammantagna resultatet visar att projektets fokus kom att inriktas på den första 
delen av projektet som handlade om tidig upptäckt av demenssjukdom samt utveckling 
av en samverkansmodell. Det är i den första delen av projektet som man uppnår 
måluppfyllelse och det är också i denna del av projektet som brukarna uppvisat störst 
tillfredsställelse.  

Projektet fick stor genomslagskraft bland lokalbefolkningen för vilka verksamheten 
lyckades visa att minnesproblematik är en nedsättning värd att undersöka. Med hjälp 
av screening har test och samtal genomförts med totalt 133 personer, 47 personer har 
utretts och 26 personer diagnostiserats med någon form av demensdiagnos. Liknande 
projekt och/eller forskning där screening använts för att identifiera tidig 
demenssjukdom i en hel population inom ett visst åldersintervall har inte gjorts. Detta 
gör projektet unikt samtidig som det försvårar bedömningen av resultatet eftersom 
jämförelsematerial saknas.  

Utredningen av demenssjukdom har i projektet följt vad som föreskrivs i de nationella 
riktlinjerna. Tiden mellan de olika aktiviteterna i utredningen har dock varit mycket 
lång.  Eftersom det inte finns några jämförbara siffror vara sig på tid eller innehåll i 
genomförda demensutredningar inom vårdcentralens upptagningsområde innan 
projektets genomförande går det inte att värdera tidsåtgången.  

Det kan emellertid finnas flera tänkbara orsaker till den stora tidsåtgången i 
utredningen. En orsak kan vara ovanan för huvudmännen att samverka kring tidig 
upptäckt av demenssjukdom – att man brutit ny mark.  
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En annan orsak kan vara den uppmärksamhet projektet fick hos lokalbefolkningen 
vilket orsakade en stor mängd deltagare som skulle igenom projektet samtidigt steg – 
en konsekvens av screeningen som arbetsmetod.  

En tredje orsak kan vara svagheter i det tänkta arbetsflödet, där den arbetsterapeutiska 
bedömningen kan nämnas som ett exempel. Även om den finns dokumenterat tidigt 
både i minnesanteckningar och i flödeskartorna som en del av utredningen blev det en 
kraftig försening av insatsen i praktiken.  

Mot bakgrund av utvärderingens resultat är projektets organisering en fjärde tänkbar 
orsak som bör nämnas i sammanhanget. Frågan är om kunskaper om 
projektorganisering där frågor som förväntat resultat, förväntade problem med mera 
ställts i ett tidigt skede förhållande till projektets målsättningar kunnat öka beredskapen 
för omfattningen av projektet? 

De primärt använda minnestesten för utredning av demenssjukdom, Mini Mental test 
(MMT), A Quick Test (AQT) och klocktest, ansågs vara otillräckliga för att avslöja 
demenssjukdom i ett tidigt skede. Inom ramen för projektet har validering av ett nytt 
testinstrument med arbetsnamnet 5x3 möjliggjorts. Projektet har i och med detta varit 
en del av en vetenskaplig studie inom landstingets verksamhet.  

När det gäller tidig upptäckt av demenssjukdom har projektet visat vikten av vissa 
professioner och aktiviteter. Arbetsterapeuten har, som ovan beskrivits, en central roll i 
början av utredningen. Vikten av att genomföra enskilda samtal med anhöriga har 
också konstaterats. Sjuksköterskan visade sig vara en ”spindel i nätet” med hänsyn till 
helheten i utredningsarbetet. Sjuksköterskan på vårdcentralens funktion framhölls 
särskilt då det gäller den vidare kontakten till vårdcentralsläkaren men också i 
kontakten till brukare och anhöriga efter diagnos som en länk till kommunens insatser.  

Värt att uppmärksamma i sammanhanget är att personalkontinuiteten i och med detta 
bryts. En person/funktion som kan få stor betydelse för omsorgen och vården under 
det initiala sjukdomsförloppet kopplas bort i ett känsligt skede i processen. Ur ett 
brukarperspektiv blir det flera personer att förhålla sig till. Brukarna, med olika grader 
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av förvirringstillstånd, får träffa en sjuksköterska för test/samtal och en annan 
sjuksköterska för uppföljande samtal efter diagnosbesked. Fastställd diagnos visade sig 
vara en viktig ingång för fortsatt planering av kommunens insatser.  

7.2 Målet om tidigt professionell omhändertagande  

I den andra delen av projektet, tidigt professionellt omhändertagande, har projektet 
däremot inte uppnått måluppfyllelse. Ur ett brukarperspektiv har det professionella 
omhändertagandet inte erbjudits tidigt till de brukare som fick demensdiagnos och inte 
heller till deras anhöriga. Från samtal/test till fastställande av diagnos gick det i 
genomsnitt nästan sju månader. Därefter gick det ytterligare 10 veckor innan brukarna 
kom till läkare för diagnosbesked och medicinering. 

Det visade sig vara problematiskt att varken brukarna eller deras anhöriga uppfattat att 
de meddelats någon demensdiagnos vid läkarbesöket. Detta försvårade kontakten till, 
och förståelsen för, kommunens insatser vilket i sin tur gav sämre förutsättningar för 
det professionella omhändertagandet.  

Förutom en person fick de brukare som blev aktuella för dagverksamhet erbjudandet 
om att delta inom två veckor efter läkarbesöket. Sedan dröjde det i genomsnitt åtta 
veckor innan de kunde börja och då hade det gått i genomsnitt 11 månader sedan 
första kontakten med test och samtal. För de anhöriga som fick erbjudande om 
anhörigstöd efter att den närstående varit på läkarbesök gick det i genomsnitt 35 veckor 
innan detta erbjudande gavs. Två brukares anhöriga fick emellertid erbjudande om 
anhörigstöd innan utredningen var klar - en respektive sex veckor efter test och samtal.    

Utifrån ovanstående kan det konstateras att kommunens ordinarie insatser i sig inte var 
tillräckliga för att projektet skulle uppfylla målet om ett tidigt professionellt 
omhändertagande. Den fokusering som funnits på samverkan kring tidig upptäckt och 
utvecklandet att samverkansmodell gjorde att samverkan kring det professionella 
omhändertagandet blev underordnad i projektet - något som också framgick i 
brukarundersökningen.    
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Utifrån resultatet av brukarundersökningen är det relevant att fundera över om 
kommunens utbud av tjänster överensstämmer med denna målgrupps behov.  Frågan 
bör ställas om erbjudanden av omsorgstjänster motsvarar behoven utifrån de 
begränsningar i vardagen som målgruppen uppvisat i brukarundersökningen. 
Trädgårdsarbete, besök av någon som kommer för att prata, hjälpmedel för att hålla 
ordning på dag och tid, hjälp att hålla ordning på och betala räkningar samt att föra 
talan inför diverse myndigheter eller instanser så som färdtjänst är exempel på de 
behov som identifierats mot bakgrund av de vardagliga begränsningar som 
demenssjukdomen gett upphov till. 

7.3 Målet om att skapa en samverkansmodell som ska kunna fungera i ordinarie 
verksamhet 

Projektgruppens egna erfarenheter och utvärderarens återkopplingar har tillsammans 
bidragit till projektgruppens slutgiltiga förslag till samverkans- och arbetsmodell.  

Som exempel kan nämnas erfarenheten av att brukarna och deras anhöriga inte 
uppfattat att brukarna fått en diagnos. I det slutgiltiga förslaget till samverkans- och 
arbetsmodell finns därför en kallelse till vårdcentralens sjuksköterska efter läkarbesöket. 
Sjuksköterskan ska där ge ytterligare information om sjukdomen och kommunens 
erbjudanden. 

Dessutom innehåller förslaget ett komplement till screening. Flera alternativ för hur 
man ska kunna hitta personer med minnesproblematik föreslås – detta för att metoden 
bättre ska kunna införlivas i det ordinarie arbetet (se bilaga 9). Kommande användare 
av modellen får därmed en valmöjlighet utifrån lokala förutsättningar som till exempel 
organisation, planering av arbetet och resurser. För flera exempel på förändringar som 
har gjorts i det slutgiltiga förslaget hänvisas till resultatkapitel 4. 

Sammantaget kan det konstateras att de erfarenheter som projektet gett har bidragit till 
ett slutgiltigt förslag till samverkans- och arbetsmodell som förväntas hålla en högre 
kvalitet och effektivitet än den modell som använts i projektet.  
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7.4 Brukarna och deras anhörigas uppfattningar om projektet 

De främsta skälen för intresset och anmälan till projektet har varit förhoppningar om 
att få svar på frågor om vad som är normal/onormal glömska, ärftlighet, samt 
tillgängligheten till bromsmedicin. Den första kontakten, det personliga brevet, 
efterföljt av test och samtal anges som en positiv upplevelse och erfarenhet. Den långa 
väntetiden samt brist på information i samband med utredningen uppmärksammats 
däremot med missnöje.  De brukare som sedan deltagit i dagverksamheten har varit 
mycket nöjda med innehållet i denna. Vid tidpunkten för intervjuerna var det inte 
många av de anhöriga som hunnit ta del av anhörigstöd. De få som ändå hade haft 
kontakt uttryckte stor tillfredsställelse med den hjälp de fått.  Tillgång till både 
dagverksamhet och anhörigstöd i lokalsamhället har framhävts som avgörande för 
accepterandet av erbjudandet.   

Det finns flera faktorer som styr brukares och deras anhörigas uppfattning om behovet 
av vård- och omsorg vid tidig demenssjukdom. Dels handlar det om vad som i denna 
rapport kallas för vardagens möjlighet och begränsningar, men det handlar också om 
synen på vad som är sjukt och vad som är friskt.  

Minnesstörning ansågs av brukarena främst som en del av ett naturligt åldrande. I 
brukarnas vardag fanns både sociala/personliga samt praktiska/fysiska möjligheter och 
begränsningar. De begränsningar som beskrevs överskuggade emellertid inte det som 
framställdes som möjligheter i det vardagliga livet. Detta tillsammans med att anhöriga 
visat sig ha en betydande roll och funktion i de demenssjukas vardag, har gjort att 
merparten av de kommunala insatser som erbjudits inom ramen för projektet inte 
uppfattats som särskilt relevanta. 

Som nämnt under punkt 7.2 och 7.3 visade både brukarundersökningen och 
utvärderingen av samverkan i projektet att diagnosbesked är en viktig förutsättning för 
anpassad vård och omsorg – ett besked som brukare och anhöriga inom projektet inte 
uppfattat att de tagit emot. Anhöriga har inte uppmuntrats att delta på läkarbesöket 
och varken brukare eller deras anhöriga har uppfattat att brukaren fått demensdiagnos. 
Man har inte heller uppfattat att man tagit emot någon information om vara sig 
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sjukdomen eller dess konsekvenser. Detta har i sin tur medfört svårigheter i förhållande 
till förståelsen av erbjudandet av de kommunala insatserna.   

Brukare och anhöriga har insett vikten av att tillvarata vardagens möjligheter och de 
förmågor som trots demenssjukdom finns hos brukarna. Praktiska göromål i vardagen 
framhölls som betydelsefulla för brukarna. Samma sak gäller upprätthållandet av 
sociala kontakter vilket uppfattades som centralt i förhållande till upplevelsen av 
livskvalitet. 

De behov och perspektiv på livet som framkom i brukarundersökningen ligger nära det 
salutogena perspektivet som har formulerats av den medicinska sociologen Aaron 
Antonovsky (1991). I sin teori om Känslan av sammanhang – KASAM – tar han fäste 
på det friska och utvecklingsbara hos människan. Antonovsky bygger sin teori om 
KASAM på studier där han undersökt människor som blivit utsatta för stora 
påfrestningar och trots detta lyckats bevara en förhållandevis god hälsa.   

Antonovsky fann tre kännetecken för den grupp av människor som lyckades hålla god 
hälsa trots livets svåra påfrestningar. Dessa var hanterbarhet, begriplighet och 
meningsfullhet: Hanterbarhet innebär en upplevelse av att man genom tillgång till sina 
egna och andras resurser i rimlig grad kan styra och påverka sin egen situation. 
Begriplighet är en upplevelse av att förstå olika skeenden i sin omvärld men också en 
upplevelse av att vara förstådd av sin omvärld. Meningsfullhet innebär en upplevelse 
av att livet har en mening – att svårigheter ses som utmaningar värda att satsa energi 
och engagemang på.  

Hanterbarhet och begriplighet är begrepp som är ganska så obestridda. Behovet av att 
kunna begripa sig på sin livssituation kan i detta projekt kopplas till vikten av att få 
information om och tillfälle till att prata om sjukdomen och dens konsekvenser – ett 
behov som framförallt framförts av anhöriga utifrån deras ansträngningar med att göra 
vardagen och omständigheterna begripliga för den demenssjuke. Från både brukare 
och anhöriga fanns också en tydlig vilja till att skapa möjligheter för brukaren att 
fortsätta hantera vardagen med hjälp sina egna eller andras resurser.   
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Meningsfullhet är däremot ett mångfacetterat begrepp och kan liknas vi begreppet 
livstillfredsställelse – ett begrepp som bland andra används av socialgerontologen Lars 
Tornstam i hans teori om gerotranscendens.      

I motsättning till teorier som beskriver åldrandet som ett tillstånd av socialt och 
psykologisk tillbakadragande betraktas åldrandet enligt Tornstam (2005) som ett 
tillstånd av gerotranscendens. Tillståndet karakteriseras av en positiv utveckling och 
ökad livstillfredsställelse. Som äldre utvecklas man till att bli mindre självupptagen, 
man omdefinierar sig själv och relationerna till andra människor. Man förstår 
existentiella frågor på ett annorlunda sätt än tidigare i livet samtidigt som nutid och 
dåtid interagerar med varandra. Sociala aktiviteter och relationer väljs med större 
noggrannhet och man intresserar sig mindre för ytlig samvaro. Man kan uppleva ett 
minskat intresse för det materiella samtidigt som ett ökat behov av tid för eftertanke i 
enskildhet uppstår. Ofta uppstår också en känsla av samhörighet med helheten och en 
omdefiniering av tid, rum, liv och död (Tornstam2005:282). 

Att få hålla på med saker som känns meningsfullt, bo kvar hemma så länge som 
möjligt samt att ingå i sociala sammanhang framfördes som mycket viktiga faktorer av 
både brukare och anhöriga. Social samvaro framhölls som en viktig faktor för ett 
meningsfullt och tillfredsställande liv och ensamhet nämndes som ett bekymmer. Trots 
detta var det en del som avböjde erbjudandet av att delta i dagverksamheten. 

För att förstå denna till synes motsägelsefullhet kan tankarna från Tornstams teori 
tillämpas. I tillståndet av gerotranscendens är man som äldre inte lika utåtriktad som 
tidigare. Man har behov av nära sociala relationer som väljs med noggrannhet snarare 
än ytliga, kollektiva av andra valda relationer. Många av de intervjuade betonade värdet 
i att få träffa egna vänner och släkt och uttalade en sorg över att inte ha samma 
möjligheter för det som tidigare.    

De ambitioner som funnits inom projektet om en annan inriktning på 
dagverksamheten än den traditionella, tidiga insatser från anhörigstödjare samt en 
bättre användning av hemtjänstens demensombud kan alla knytas an till ett salutogent 
perspektiv. Som framgår av resultatredovisningen har dessa ambitioner inte infriats. 
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Om man skulle tillämpa omsorgen utifrån andemeningen i Tornstams teori skulle det 
innebära ett annorlunda sätt att tänka om brukarnas behov.  Det skulle också vara 
nödvändigt att ta reda på och utgå från den enskilda individens behov i mycket högre 
grad än vad som görs i dagens omsorg som bygger på att förutbestämda tjänster 
erbjuds.   

7.5 Samverkan i projektet  

Flera olika faktorer har identifierats som betydelsefulla för hur 
projektgruppsmedlemmarna upplevt att samverkan fungerat. Sammantaget anser 
projektgruppen att samverkan fungerat bra - mycket tack vara att de haft en bra dialog 
och fokus på att hitta lösningar tillsammans. Enligt analys av minnesanteckningar, 
flödeskartor och inspelade projektgruppsmöten har samverkan främst koncentrerats till 
den första delen av projektet som handlat om tidig upptäckt samt utvecklandet av en 
samverkans– och arbetsmodell. Tänkbara förklaringar till resultatet av samverkan i 
projektet framställs nedan under rubrikerna ”Projektets strategi” och ” Bibehållna av 
maktpositioner – en förutsättning eller ett hinder för samverkan?”   

Projektets strategi: 

Projektet har från början inte haft någon förutbestämd och uttalad strategi för sitt 
genomförande. Analysen av resultatet pekar emellertid på likheter med principerna i 
aktionsforskning. Kärnan i aktionsforskning är interaktionen mellan teori och praktik.  
Hansson (2003) beskriver aktionsforskning som ”ett nära samspel mellan handling och 
forskning och mellan teori och praktik i en förändringsprocess.” Detta stämmer bra 
överens med projektets ambitioner. 

Aktionsforskning finns i många olika varianter och bygger på en mängd olika 
förhållningssätt, metoder och värderingar med rötter i olika traditioner (Hansson 
2003:51). Det finns dock vissa karakteristiska drag – drag som delvis stämmer med 
detta projekts outtalade strategier. Fyra karakteristiska drag som brukar lyftas fram i 
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olika försök till definiering av aktionsforskning är: praktisk inriktning, förändring, cyklisk 
process samt deltagande (Denscombe 2000)   

 Den praktiska inriktningen har varit central i projektet. För det första har både 
kommunen och Landstinget/vårdcentralen sett det problematiska med att 
minnesproblematik oftast upptäckts för sent. För det andra har båda 
huvudmännen dessutom uppfattat svårigheter i samverkan kring denna 
gemensamma målgrupp. Man kan säga att projektets tillkomst är grundat i en 
praktisk problematik.  

 Förändring ses som en integrerad del av aktionsforskningen vilket också ligger i 
linje med projektets ambitioner. Från början har det från båda huvudmännen 
funnits en uttalad strävan efter att förändra samverkan till det bättre – en strävan 
baserad på en grundläggande önskan om att förändra vården och omsorgen om 
personer med demensproblematik.  

 Aktionsforskning omfattar en återkopplingsmekanism som ska ge möjlighet till 
förändringar – en så kallad cyklisk process. I projektet har den ofärdiga 
organiseringen och strukturen förutsatt en ständig evaluering av pågående 
process. Beslutet om utvärdering med formativ ansats vittnar också om en 
öppenhet för feedback med avsikt på förändring och kvalitetssäkring.  Man kan 
säga att projektet därmed har säkerställt en återkopplingsmekanism som 
möjliggjort förändring. Den slutgiltiga samverkansmodellens avvikelse till den 
modell som i praktiken användes i projektet är det yttersta tecken på att 
projektet präglats av förändring och utveckling.   

 Aktionsforskning bygger på ett aktivt deltagande med utgångspunkt i samarbete, 
ömsesidigt lärande och gemensam kompetensutveckling. En av projektets 
förutsättningar bygger på ett aktivt deltagande – både från huvudmännen med 
deras olika professioner men också från lokalbefolkningen. I projektet har 
samarbetet professionerna emellan lett till ett ömsesidigt lärande och utveckling 
av kompetenser. Däremot har det inte funnits något inslag av brukare och 
anhöriga som aktiva deltagare med möjlighet att påverka forskningsprocessen.   

Det har funnits en praktisk och tämligen konkret del av projektet. En stor grupp 
människor har deltagit i projektet, genomgått tester och samtal, blivit utredda för 
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demenssjukdom och blivit omhändertagna.  Projektets ambition har varit att genom 
samverkan mellan kommun, landsting och vårdcentral förändra vården och omsorgen 
om dessa personer. Genom en tidigare upptäckt av demenssjukdom än vad som 
vanligtvis åstadkommas har man velat möjliggöra ett tidigt omhändertagande. 
Förväntningar har funnits om att det tidiga professionellt omhändertagande skulle 
bidra till ökad livskvalitet, längre kvarboende och samhällsekonomiska vinster. 
Aktionsforskningsperspektivet visar sig i detta projekt främst genom kopplingen mellan 
forskning och praktik och har därmed fått ett ”top – down-perspektiv”. Brukaren har inte 
varit en aktiv del av forskningen och har inte heller haft något inflytande på processen. 
Projektet har därför förlorat det ”bottom – up-perspektiv” som det från början fanns 
ambitioner att införliva.    

Det har också funnits en mera abstrakt/organisatorisk del av projektet. Arbetet med att 
ta fram en samverkansmodell som ska kunna fungera i ordinarie verksamhet kan ses 
som ett försök till att skapa en teoretisk konstruktion av en komplex verklighet. 
Projektet har dessutom bidragit till validering av ett nytt kognitivt testinstrument. 
Resultatet av den parallella vetenskapliga studien som har varit integrerad i projektet 
förväntas klar under 2011. Det kommer sannolikt att bidra med ny och värdefull 
kunskap beträffande utredning av demenssjukdom. 

Enligt Hansson (2003) finns det i de flesta aktionsforskningsmodeller ett 
kommunikativt perspektiv – så också i detta projekt. När man i projektet upplevt 
motgångar och stött på svårigheter har man genom dialog resonerat sig fram till 
lösningar. Det har funnits en strävan efter att konsensus i beslutsfattandet samtidigt 
som det har funnits ett uttalat fokus på vad man har kallat lösningsfokuserat lärande. 
Hansson (2003) menar att den demokratiska dialogen i processer bidrar till förändring 
och utveckling av organisationer. I projektet har projektgruppsdeltagarna uppfattat 
processen som problematisk och slitsam i vissa avseenden - men man har ändå i 
slutändan kunnat konstatera att den bidragit till utveckling och lärande.    

Flera dilemman med aktionsforskning har emellertid påpekats från olika delar av det 
vetenskapliga samhället. Motsättningar mellan aktion och forskning lyfts fram och 
omnämnts som en balansfråga som aktionsforskaren har att brottas med. Det finns 
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också ett dilemma mellan vetenskaplighet kontra praktisk relevans som medför en 
avvägning av vad som är viktigast – kunskapsutveckling eller handling (Hansson 
2003:55).  

Om projektets strategi - som här liknas vid aktionsforskning - ska användas som 
förklaringsmodell till varför resultatet blev som det blev skulle man utifrån 
ovanstående kunna konstatera att detta kan bero på att projektet hamnat i ett liknande 
dilemma som man i aktionsforskning ofta råkar ut för. I avvägningen mellan 
kunskapsutveckling och handling har det varit kunskapsutvecklingen som segrat i 
motsats till den mer välkända bilden om att aktion oftast prioriterats före forskning. 
Projektet uppnådde inte det av målen som var mest handlingsorienterat. Målsättningen 
om ett tidigt professionellt omhändertagande har varit underordnat ambitionen om att 
validera ett nytt testinstrument samt utvecklandet av en samverkansmodell. 

Bibehållandet av maktpositioner – en förutsättning eller ett hinder för samverkan? 

Flera tänkbara orsaker till projektets resultat har presenterats i detta kapitel. Det sista 
orsakssamband som ska nämnas i sammanhanget är sambandet mellan makt och 
samverkan.   

Samverkan mellan huvudmännen inom vård- och omsorg kring gemensamma 
målgrupper har de senaste åren blivit allt vanligare. Behovet av att studera hur 
samverkan fungerar växer därmed och har också gjorts utifrån flera olika aspekter, varav 
makt är en. Samverkan kan bland annat ses som ett sätt att konstruera gemensamma 
uppgifter där tillskrivandet av makt har en särskild betydelse (Arvidsson, 2003). Även 
Danermark anser att makt är en central aspekt på samverkan. Han menar att makt och 
maktutövande hela tiden är närvarande även om man inte alltid är medveten om det. 
Han menar att man allt för sällan på ett systematiskt sätt försöker sätta ord på det som 
sker i samverkan (Danermark, 2004: 9).    

Samverkan kan ses som en arena som ger utrymme för utveckling där ett tillskrivande 
av makt pågår kontinuerligt. Personer, roller och perspektiv tillskrivs makt utifrån olika 
värden. Olika dimensioner kan tillskrivas mer makt än andra och på så sätt bli mer 
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framträdande. Om en person tillskrivs makt utifrån flera olika dimensioner, exempelvis 
från både person, roll och perspektiv framträder en allt tydligare maktposition 
(Arvidsson, 2003:9). Ur ett relationellt perspektiv är makten given av sammanhanget 
och framträder i relationen mellan olika aktörer. Beroende på olika faktorers status kan 
makten vara i balans eller i obalans. Dessa faktorer kan exempelvis vara 
utbildningsgrad, profession, kön och ålder (Danermark, 2004). Han hänvisar till 
undersökningar av samverkan som betonar vikten av att man i ett inledande skede av 
samverkan bör fördela roller och klargöra de medverkandes ansvar. Detta utifrån en 
uppfattning om att ett klargörande som blottlägger maktförhållanden förbättrar 
förutsättningarna för en framgångsrik samverkan.  

I en färsk avhandling från Lunds universitet ”Rätt, makt och institutionell förändring – 
En kritisk analys av myndigheters samverkan i barnahus” skriver Johansson (2011) i 
sina slutsatser om samverkans komplexitet och osäkerhet: ”Att idén om samverkan 
starkt präglas och genomsyras av idén om konsensus, medför också att makten intar 
diffusa skepnader. Konsensusprägeln hos samverkansidén kan på så vis också medföra 
att vissa aktörer övertar an annan logik samtidigt som de släpper på den egna, i viss 
utsträckning utan att vara fullt medvetna om på vilket sätt maktförhållanden och 
ansvar därmed ändras. Det finns mot bakgrund av komplexiteten och osäkerheten i 
samverkan, en risk att samverkan motverkar helhetsperspektivet och snarare inriktas 
mot att särskilt en tongivande logik vinner tolkningsföreträde” (Johansson, 2011:218–
219). Enligt Johansson leder ovanstående slutsats till ett behov av att förenkla 
komplexiteten samt strukturera och rutinisera samverkansprocesserna.  

Projektets strategi med den otydliga organiseringen, fokusering på dialog och lösning 
av problem efterhand som de uppstått har ovan liknats med principerna i 
aktionsforskning. Projektets mål och avgränsning samt deltagarnas roller, uppdrag och 
ansvar i förhållande till varandra var initialt och långt in i projektet otydligt. 
Projektgruppsdeltagarnas frustration över otydligheten och lättnad i samband med 
arbetet med att tydliggöra mål och uppdrag kan vara en signal om vikten av att 
blottlägga maktförhållanden. När uppdrag blir tydliga och transparanta kan ansvar 
utkrävas vilket i sin tur torde bidra till ett tydliggörande av maktförhållande - vilket i 
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sin tur skulle fungera som en bra utgångspunkt för diskussion om förutsättningarna för 
samverkan.  

Genom hela samverkansprocessen har projektgruppen arbetat med tydliggörande av 
roller och ansvar i respektive uppdrag - dock mest på pappret genom att justera 
flödeskartan. Gruppen hann aldrig göra uppdragen transparanta för varandra i 
praktiken. Trots förseningar, saker som inte blev gjorda och saker som blev gjorda fast 
på ett annat sätt än vad som överenskommits har projektgruppsdeltagarna pratat om 
stor delaktighet och ansvarskänsla men framför allt framhållit det positiva med att inte 
känna någon form av maktkamp och revirtänkande. Problem har löst sig smidigt 
genom dialog och resonemang. 

Trots projektgruppens ovanstående uppfattningar om det goda samverkansklimatet kan 
det konstateras att två av projektets mål varit kraftigt överordnade det tredje. Frågan 
om varför det blev så blir intressant om den sätts i relation till ett maktperspektiv. Kan 
detta handla om att det, dolt bakom den goda dialogen, ändå funnits en rädsla för en 
blottläggning av outtalade maktstrukturer – något som skulle riskera att äventyra den 
goda samverkansandan? Frågan är om det i skuggan av dilemmat med aktionsforskning 
som strategi också har legat en maktobalans på lur? 

Vilka personer, roller och perspektiv har i detta projekt tillskrivits makt utifrån vilka 
värden? För att kunna bedöma ett värde av något krävs att detta sätts i relation till 
något annat. Det som visar sig vara prioriterat och överordnat kan sägas ha ett högre 
värde än det som är underordnat och som har prioriteras i mindre grad.  

I resultatkapitlet om samverkan kan man läsa om vad som varit av värde i projektet 
utifrån relationen under- och överordning.  Målsättningen om ett tidigt professionellt 
omhändertagande har varit underordnat tidig upptäckt där ambitioner funnits om att 
validera ett nytt testinstrument och utveckla en samverkansmodell.  Analysen av 
resultatet pekar dessutom på att man i projektet lyckats anpassa verksamheten till 
målsättningen vad gäller utredning av demenssjukdom men inte vad gäller tidigt 
professionellt omhändertagande.  
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Det har varit de icke brukarnära projektgruppsdeltagarna som varit överordande de 
brukarnära när det gäller att föra talan på mötena. Under mötena har identifiering av 
målgrupp och utredning av demenssjukdom varit överordnad. Det har funnits en 
tyngd på frågor indirekt kopplade till brukarna och en tyngd på frågor som handlat om 
första delen av projektet. Utvecklingen av flödeskartorna visar också på ett fokus i 
utveckling av arbetsprocessens första del vilket bekräftar överordningen av utredning i 
förhållande till tidigt professionellt omhändertagande.  Det utrymme som arbetet med 
flödeskartorna har fått visar dessutom den överordning som utvecklandet av en 
samverkansmodell har haft i förhållande till övriga målsättningar.  

De aspekter som tillskrivits värden blir följaktligen utredning, testinstrument, 
samverkansmodell. Det har varit de icke brukarnära projektgruppsmedlemmarna som 
tillskrivits makt och projektgruppen har förhållit sig distanserat till brukarna och de 
anhöriga. Lite tillspetsat kan man säga att gruppen har prioriterat att justera i 
flödeskartan mera än att utföra uppdragen i praktiken.   

Ordination av bromsmedicin och fortsatt uppföljning med provtagning och 
undersökningar ect är den medicinska delen av ett professionellt omhändertagande 
efter demensdiagnos. Sedan följer omsorgen om den demenssjuke och dennes 
anhöriga vilken är den största delen av det professionella omhändertagande – den som 
tillhör kommunens ansvarsområde. Ur det perspektivet blir kommunens dominans 
under mötena en paradox eftersom utredningen blev överordnad det professionella 
omhändertagandet. En förklaring till denna paradox kan vara projektets inriktning mot 
utredning, diagnostisering och behandling som gjorde att vården blev den tongivande 
logiken (Johansson, 2011), vilket i sin tur motverkade helhetsperspektivet.  

Värt att reflektera över i sammanhanget är om vårdens överordning kan bero på att 
landstinget/vårdcentralen har blivit tilldelade makt av kommunen. Kan kommunens 
tidigare försök till samverkan med landstinget/vårdcentraler i andra sammanhang, vilka 
de inte lyckats med, förklara en underordnad ställning? Eller har överordningen varit 
en outtalad premiss för samverkan från landstingets/vårdcentralens sida? Ytterligare en 
förklaring kan vara att utvecklandet av samverkansmodell varit överordnat för 
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kommunen i förhållande till att ge ett tidigt professionell omhändertagande till de som 
fått demensdiagnos i projektet.  

Utgångspunkten för projektet har varit att huvudmännen skulle dela med sig av 
kompetenser i syftet att nå de uppsatta målen.  Kan kommunens val av kompetenser 
vara ytterligare ett bidrag till att förklara omsorgens underordning? Som deltagare i den 
slutgiltiga projektgruppen valdes vårdrelaterade och administrativa professioner framför 
omsorgsrelaterade professioner. Biståndsbedömare, demensombud/omsorgspersonal 
och anhörigkonsulent har antigen varit sekundära eller helt uteslutits från 
projektgruppen vilket är intressant i förhållande till projektets målsättning.  Detta har, 
utöver betydelsen för resultatet, också påverkat vilka kunskaper som utvecklats inom 
projektet. Det har varit kunskaper om diagnostisering, kunskaper om nytt testverktyg, 
specialexpertis i utförandet av kognitiva tester samt kunskaper om bemötande av 
anhöriga.  Kunskaper som funnits tillgängliga men som förblivit outnyttjade är 
demensombudens kunskaper, anhörigkonsulentens kunskaper samt 
demenssjuksköterskans kunskaper. Projektet har alltså i mycket stor utsträckning stärkt 
kunskapsutvecklingen inom området vård och i en närmast obefintlig utsträckning 
inom området social omsorg. 

En annan aspekt på samverkan och omsorgens underordning är kulturaspekten. Att det 
varit kommunen som tillämpat sig landstingets språk är ytterligare ett tecken på att det 
finns en överordning och en underordning vad gäller vård och omsorg. Språket är en 
viktig förutsättning för förståelse vilket i sin tur är viktig för samverkan.  Ett gemensamt 
språk skulle kunna eliminera den ena kulturens överordnade ställning i förhållande till 
den andra. Socialstyrelsen har tagit initiativ i denna riktning genom utvecklandet av 
ICF – Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa 
(Socialstyrelsen 2003). ICF utgår från ett helhetsperspektiv kring människan där 
komponenterna kroppsfunktioner, kroppsstruktur, aktivitet, personliga faktorer och 
delaktighet utgör helheten i förhållande till en omgivning (Möller, 2005). Ett av syften 
med ICF är att underlätta kommunikationen över professionsgränser varför en 
implementering av ICF torde gynna framtida samverkansprocesser.   
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7.6 Slutord 

Utvärderingen ger upphov till en rad frågor som kan bidra till en framtida utveckling 
av samverkan inom området tidig upptäckt av demenssjukdom och tidigt professionellt 
omhändertagande.  

För det första bör man fråga sig vad samverkan förväntas leda till. Strävar man efter en 
gemensam utveckling av både vård och omsorg som kan mätas i en positiv förändring 
för brukare och anhöriga, eller strävar man enbart efter ett systematiserande av 
befintliga strukturer? 

För det andra bör man reflektera över frågan om vilken omsorg som är ändamålsenlig 
för brukare med tidigt upptäckt demenssjukdom och deras anhöriga. Är det så att 
medicinering med bromsmedicin är tillräcklig i ett initialt skede? Om inte – vilka 
omsorgsinsatser behövs och hur matchas de med det som finns tillgängligt inom 
ramen för kommunens åtagande.  

Utvärderingen har haft till uppgift att svara på flera frågor och den har därför omfattat 
ett stort datamaterial. Resultatkapitlet samt ovanstående sammanfattning och 
diskussion försöker att ge ett så heltäckande svar som möjligt på utvärderingens frågor. 
Det finns emellertid några resultat som är förtjänta av ett särskilt omnämnande:  

 Projektet fick ett stort gensvar från lokalbefolkningen som annars inte ägnat 
minnesproblematik någon vidare uppmärksamhet i jämförelse med till exempel 
fysiska krämpor. Med hjälp av screening har man lyckats hitta personer med 
tidig demenssjukdom. Metoden har varit beroende av individens egen skattning 
av sig själv och visade sig vara effektivare med stigande ålder upp till 90 år där 
effektiviteten minskade. Bland de som har deltagit i projektet har det funnits en 
spridning vad gäller kön, ålder och civilstånd. Screening har, tillsammans med 
användandet av nytt minnestest, visat sig vara tillämpbar för tidig upptäckt av 
demenssjukdom.  
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 I en vård- och omsorgskedja fyller alla uppdrag en funktion och är därmed 
viktiga för att kedjan inte ska brytas. Några yrkeskategorier har emellertid 
identifierats som särskilt betydelsefulla för samverkansprocessen i detta projekt. 
Att både kommunens och vårdcentralens sjuksköterska fick specialkompetens i 
utförandet av minnestesterna visade sig vara viktigt. Möjligheten till att använda 
varandra som ”bollplank” var också betydelsefullt. Vårdcentralens sjuksköterska 
har dessutom identifierats som ”spindeln i nätet” i förhållandet till hur flödet i 
samverkansprocessen ska fungera. Läkarsamtalet, där diagnos meddelades, var 
avgörande för brukare och anhörigas förståelse av sjukdomen men också för det 
vidare omhändertagandet. Frånvaron av professionerna demensombud, 
anhörigkonsulent och biståndsbedömare har ifrågasatts och kopplats till målet 
om tidigt professionellt omhändertagande som inte har uppfyllts. 
Personkontinuiteten i vård- och omsorgskedjan har uppmärksammats och 
förslaget om att det enbart är vårdcentralens sjuksköterska som ska genomföra 
uppföljningssamtal efter diagnosbesked har ifrågasatts.  
 

 Det visade sig vara av stor vikt att omsorgsverksamheterna, dagverksamhet och 
anhörigstöd organiserades och erbjöds i brukarnas och deras anhörigas närmiljö.  
 

 Projektets mål om tidigt professionellt omhändertagande har inte uppfyllts. 
Flera olika tänkbara omständigheter har identifierats varav en är maktobalans - 
vilken inte bör uteslutas. Det har konstaterats att vården och omsorgen har varit 
anpassade efter målgrupp då det gäller tidig upptäckt men inte då det gäller 
tidigt professionellt omhändertagande. Anpassad omsorg till målgruppen har 
diskuterats utifrån resultaten från brukarundersökningen relaterad till teorierna 
om KASAM och gerotrancendens. Huvudmännen rekommenderas att fundera 
över hur man i framtiden ska kunna anpassa omsorg och vård på ett bättre sätt 
än vad som gjordes inom ramen för projektet.  
 

 Ledning/organisation, ansvar, kultur, dialog samt personliga egenskaper och 
incitament är faktorer som har identifierats som betydande för hur samverkan 
fungerat i projektet. Även om projektgruppen har tampats med en otydlig 
organisation, olika grader av ansvarstagande, olika kulturer, missförstånd i vissa 
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lägen samt olika personliga incitament att delta har projektgruppsdeltagarna 
ändå uppgett att samverkan fungerat väl. Dialog anges vara den största 
framgångsfaktorn i sammanhanget. Att kommunen som huvudman har 
dominerat på mötena i alla avseenden samtidigt som det också är kommunen 
som tagit de flesta uppdragen som delats ut i projektet anges av utvärderaren 
som en paradox. Detta utifrån att det är det av målen som främst hör till 
kommunens ansvarsområde som inte har uppfyllts. Projektets strategi har 
liknats vid principerna i aktionsforskning. Denna liknelse är tilltalande i 
förhållande till förändringsarbete inom omsorg och vård eftersom 
aktionsforskning syftar till att förändra praxis och bygger på deltagande och 
interaktion.  Utifrån resultaten av denna utvärdering rekommenderas det dock 
att man inför framtida samverkansprojekt är tydligare i hur projekten ska 
organiseras samt hur ansvarsfördelningen ska se ut.   
 

 En modell för samverkan mellan huvudmännen har tagits fram mot bakgrund 
av de erfarenheter som projektet gett. Modellen är ännu inte är prövad i 
ordinarie verksamhet men förväntas vara av högre kvalitet och mer effektiv än 
den modell som användes i projektet. För att kunna värdera den slutgiltiga 
samverkansmodellen och ge den rättvisa, borde man genomföra en bredare 
studie. Dels en retroaktiv jämförelsestudie där data beträffande de olika 
insatserna i modellen hämtas in från samma upptagningsområde året innan 
projektets genomförande. Dels en jämförande studie där man hämtar data 
beträffande de olika insatserna i modellen under ett år från en ordinarie 
verksamhet som infört den slutgiltiga samverkansmodellen.   
 

Avslutningsvis: 

Projektet har lyckats ge uppmärksamhet åt minnesproblematik hos en lokalbefolkning i 
en del av Karlstads kommun. Med hjälp av screening har man utfört test och samtal 
med totalt 133 personer, utrett 47 personer och diagnosticerat 26 personer med någon 
form av demensdiagnos. Projektet har dessutom bidragit till validerandet av ett nytt 
testinstrument som förväntas att identifiera demenssjukdom i ett tidigt skede med 
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större precision än befintliga testinstrument. Projektet har också tagit fram en 
samverkansmodell som förväntas fungera i ordinarie verksamhet.  

Förhoppningen är att projektet i och med detta har öppnat upp för en fortsatt 
utveckling av samverkan mellan huvudmännen i det framtida arbetet med denna 
gemensamma målgrupp. Försök till implementering av den utarbetade 
samverkansmodellen tillsammans med reflektioner kring resultat och frågeställningarna 
från denna utvärdering bör utgöra en gynnsam grund för utveckling av vården och 
omsorgen om personer som är i ett tidigt skede av sin demenssjukdom samt deras 
anhöriga.   
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Bilaga 1 Metoder för utvärderingen  

I denna bilaga redovisas de metodologiska utgångspunkterna för utvärderingen. Förts beskrivs utvärderingens 
preciper. Därefter redogörs för de olika perspektiven som har bevakats. Sen följer en framställning av metodval 
för insamling av data samt metodval för analys av data. Bilagan avslutas med metodmässiga reflektioner och 
etiska överväganden.  

1. Utgångspunkter för utvärdering 

Att utvärdera innebär att avge ett värdeomdöme om en företeelse eller verksamhet, grundad på kunskap om alla 
relevanta omständigheter som behövs för att kunna göra en sådan värdering. Vedung (1998:20) definierar 
utvärdering som “noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i offentlig 
verksamhet, vilken avser att spela en roll i praktiska beslutssituationer.”  

Begreppet utfall betecknar i detta sammanhang dels brukarnas (de som har varit föremål för projektet) situation 
och uppfattningar när det gäller den kontakt (intervju/samtal, olika test, behandling och omhändertagande) som 
de erhållit genom projektet. Men det betecknar också projektgruppens erfarenheter av och uppfattningar om 
själva genomförandet och samverkan i projektet. De insatser som har genomförts i projektet i kontakt med de 
äldre och deras anhöriga och det sätt på vilket detta har skett betecknar de slutprestationer som Vedung avser (d v 
s minnesprojektets slutprestationer). Utvärdering av projektet har därför haft fokus på brukarnas erfarenheter och 
på det sätt vilket insatserna kommer brukarna till del; men också på projektgruppens uppfattningar om 
genomförandet av och samverkan i projektet.  

Man kan skilja mellan två övergripande typer av utvärdering med skilda syften. Den formativa utvärderingen 
syftar till att ge ett pågående program stöd och hjälp, genom återkommande återkoppling och reflektion från 
utvärderaren. Den summativa utvärderingen bedömer i efterhand ett helt program. Syftet är här att ge underlag 
för beslut om programmet ska fortsätta i sin nuvarande form, vidareutvecklas eller läggas ned (Jerkedal 1999). 
Denna utvärdering tar utgångspunkt i både den formativa och den summativa utvärderingen. Den formativa 
ansatsen följs  genom att utvärderaren har följt själva processen i projektet och lämnat synpunkter och 
reflektioner som bidragit till förändringar. Detta betyder dock inte att utvärderaren på något sätt har varit en del 
av projektet med allt vad det innebär i form ansvarstagande, verkställande, utveckling m.m. Samtidigt 
slutredovisas utvärderingen i denna rapport (den summativa ansatsen) och bidrar därmed med underlag för 
beslut om huruvida projektet ska övergå i permanent verksamhet.    

En processutvärdering inriktar sig inte på ett före- och efter perspektiv utan fokuserar på själva 
insatsen/interventionen (Eriksson & Karlsson 2008). För att kunna belysa och värdera förändringar i olika 
avseenden har denna utvärdering därför fokuserats mot den fortlöpande utvecklingen i projektet. Samverkan 
mellan aktörerna i projektet har klarlagts, samtidigt som förändringar har konkretiserats; vilket i sin tur har utgjort 
grunden för värderingen av processen i sin helhet. Med aktörer menas här de personer som deltagit i 
projektgruppen. När det gäller brukare och anhöriga är det främst deras uppfattningar i och av projektet som har 
belysts och värderats.   
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Målrelaterad utvärdering intresserar sig främst för hur relationen är mellan utfall – det som faktiskt har hänt, 
situationen efter interventionen – och de mål som formulerats i förväg (Eriksson & Karlsson 2008:143). I 
utvärderingen har graden av måluppfyllelse för projektet därför bedöms och värderas. Det innebär att en 
måluppfyllelseanalys av projektets erfarenheter har jämförts med de mål som inledningsvis formulerades av 
projektgruppen. 

2. Två perspektiv i utvärderingen 

Utvärderingen har enligt beskrivningen ovan genomförts både som en process- och målutvärdering. Det innebär 
att utvärderaren har följd projektets alla delar från början till slut. I processen har det funnits två perspektiv. Det 
ena har handlat om själva arbetsprocessen med fokus på hur samarbetet mellan huvudmännen utvecklas under 
projekttiden. Det andra har handlat om projektets roll och betydelse för deltagarna och deras anhöriga.   

3. Metod för insamling av data samt urval 

Underlag för utvärderingen har samlats in fortlöpande genom deltagande observationer på projektmötena, 
formella och informella intervjuer samt via skrivna dokument enligt nedan: 

Mål: Under projektets genomförandefas har sjuksköterskorna samlat in data om deltagarna i projektet. De har 
registrerat antal, kön, ålder, civilstånd, resultat av tester och diagnoser. Sjuksköterskorna har sammanställt 
materialet och överlämnat det till utvärderaren som har strukturerat det och framställt det i tabellform. 

Brukarnas uppfattningar: Projektet har dels handlat om tidig upptäckt av demenssjukdom men det har också 
handlat om ett tidigt professionellt omhändertagande av de som fått demensdiagnos. Brukarnas uppfattningar av 
projektet har därför delats in i två delar - uppfattningarna av test och samtal som ligger till grund för tidig 
upptäckt samt uppfattningarna om det professionella omhändertagandet. Nedan redovisas val av metod för 
insamling av data särskilt för de två delarna.  

Del 1: Uppfattningar om test/samtal 

Syftet med denna del av undersökningen har varit att utforska, beskriva och analysera uppfattningarna om att ha 
blivit kontaktad samt uppfattningarna om test och samtal. För att få en så rik och täckande information som 
möjligt valdes kvalitativ metod med intervjuer av informanter som valts ut utifrån flera olika variabler. De 
personer som deltagit listades upp av sjuksköterskorna utifrån vilken grupp de placerats i efter testerna. Från dessa 
lister gjordes ett strategiskt urval utifrån variablerna ålder, kön, civilstånd, geografisk placering av bostad samt 
personernas placering i testresultatgrupper.  

Brev (bilaga 3) med information om utvärderingens bakgrund och syfte samt intervjuns genomförande skickades 
ut under vinter/vår 2009 innan telefonkontakt togs med förfrågning om deltagande. I brevet framgick det att 
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utvärderingen var fristående från själva projektet. Information gav om frivillighet, anonymitet, konfidentialitet 
och rätten att avbryta när som helst. 

Nya intervjuer genomfördes tills mättnadspunkt uppnåddes där ytterligare intervjuer bedömdes tillföra 
obetydliga uppgifter för inhämtande av ny kunskap (Kvale 1997). Intervjuerna genomfördes med hjälp av ett 
strukturerat intervjuformulär med ett flertal intervjufrågor (bilaga 4). Det semistrukturerade intervjuformuläret 
fungerade som ett stöd i intervjuerna där svaren på frågorna gav upphov till ytterligare uppföljnings-, 
sonderandefrågor. Totalt har 17 personer intervjuats och längden på intervjuerna har varierat mellan 40-60 
minuter.  

Del 2: Uppfattningar om det professionella omhändertagandet  

Syftet med denna del av undersökningen har varit att beskriva och analysera uppfattningarna om det 
professionella omhändertagandet av de brukare som fick diagnos. Projektet omfattades av tre brukargrupper. Den 
första brukargruppen var den som var i fokus för projektet – den första screeningen som ägde rum vintern 2008.  
Den andra brukargruppen var nya 75 åringar år 2009 och den sista brukargruppen var den grupp som blev aktuell 
för uppföljning nio månader efter första screeningen.  

För att kunna värdera det professionella omhändertagandet krävdes att personerna ifråga hade hunnit ta del av 
insatserna inom ramen för projektet. Därför blev det den grupp som först fick diagnos som blev målgrupp för 
utvärderingen av det professionella omhändertagandet. Då denna grupp enbart uppgick till 12 personer 
planerades för en totalundersökning. Eftersom två hade avlidit och en person hade tackat nej vid första 
intervjutillfället återstod nio möjliga att tillfråga.  

Kontakt togs via brev och telefon på samma sätt som i del 1 med undertag av att anhöriga i detta fall 
uppmanades att delta vid intervjutillfället.  Av de nio som var möjliga genomfördes intervjuer med sju, vilket 
medför ett bortfall på två. Dessa två personer med tillhörande anhöriga hade kontaktas ett flertal gånger och 
skulle återkomma med tid för intervju – vilket de inte gjorde. Av de sju möjliga genomfördes sex intervjuer med 
brukare tillsammans med anhöriga. De anhöriga representerades antigen av maka, make, bror, dotter, son 
och/eller svärdotter. Vid ett tillfälle intervjuades enbart den anhöriga – detta efter anhörigas önskemål. Innan 
genomförandet av intervjuerna inhämtades samtycke från både brukare och anhöriga samtidigt som information 
upprepats om frivillighet, konfidentialitet samt rätten att avbryta när som helst. På samma sätt som ovan 
genomfördes semistrukturerade intervjuer utifrån ett frågeformulär (bilaga 5). Intervjuerna tog i genomsnitt en 
timma.  

Samverkan: Undersökningen av hur samverkan har fungerat har baserats på insamling av data från olika typer av 
källor.   
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Intervjuer: 

För att belysa projektgruppens uppfattningar om hur samverkan har fungerat har en serie enskilda intervjuer 
genomförts med projektgruppsmedlemmarna. Kontakt har dessutom tagits per telefon i efterhand för klargörande 
tillägg. Intervjuerna genomfördes på samma sätt som brukarintervjuerna med hjälp av ett strukturerat 
intervjuformulär med ett flertal intervjufrågor. Olika intervjuformulär utformades för de två första 
intervjutillfällena. Dessa fungerade som stöd i intervjuerna där svaren på frågorna gav upphov till ytterligare 
uppföljnings-, sonderandefrågor (bilaga 6 och 7). Det sista intervjutillfället kom att fungera som en avstämning 
där respondenten fick tala fritt om erfarenheterna från projektet. Två av deltagarna kontaktades då enbart per 
telefon på grund av tidspress både för respondent och för utvärderare. Eftersom projektgruppen har förändrats 
över tid har intervjuer genomförts med de personer som vid tiden för respektive intervjutillfälle var med i 
gruppen. Totalt har 24 intervjuer genomförts med 30 till 90 minuters varighet.  

Projektgruppsmötena: 

Projektgruppsmötena har fungerat som en gemensam arena för samverkan i projektet.  Minnesanteckningarna är 
dokument som sammanfattar innebörden i mötena och återger därför inte det fullständiga innehållet. Däremot 
fungerar de som gruppens officiella framställning av vad som bedömts viktigast att förmedla och komma ihåg 
från mötena. Samtliga 21 minnesanteckningar har ingått i studien. Projektgruppsmötena har dessutom spelats in 
på band och lagrats i ljudfiler. Ett slumpmässigt urval om fyra av dessa ljudfiler utgör ytterligare en del av det 
empiriska materialet i den sammantagna studien.  

Flödeskartor: 

I projektet har en s k flödeskarta använts för att illustrera samverkan arbetet mellan de olika aktörerna. Justeringar 
i flödeskartan har gjorts kontinuerligt under projektets gång och den slutgiltiga kartan blir därmed en produkt av 
de erfarenheter som samverkan i projektet bidragit till. Flödeskartorna är dokument som utgör en del av den 
samlade empiri för studien kring hur samverkan fungerat.  Samtliga 14 flödeskartor har ingått i studien.   

4. Val av metod för analys 

En tematisk analys har tillämpats av både intervjuer och av minnesanteckningarna (Kvale 1997). Hela materialet 
har lästs och omlästs. Meningsbärande ord/meningar har identifierats och grupperats i gemensamma kategorier 
som sedan har sammanförts till övergripande teman.  

Kodningen av materialet har utgått från induktiva principer. Den har varit öppen och teorilös och inte utgått från 
några förutbestämda betingelser (Watt Boolsen, 2009). 

De bandinspelade projektgruppsmöten har avlyssnats och analyserats utifrån ett antal utvalda parametrar med 
relevans för samverkan. Noteringar har gjorts med avseende på vilka som har pratat, vilka som har ställt frågor, 
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vilka som svarat på frågor samt vilka som har kommit med information och/eller åsikter. Resultatet har 
sammanställts i tabellform. 

Utvärderingens två frågor har olika karaktär. Den ena syftar till att beskriva brukarnas uppfattningar om att delta i 
projektet. Analysen utgår i denna del utifrån att det som sammanför kategorierna blir det väsentliga och den 
gemensamma innebörden har beskrivits.  

Den andra frågan ”Hur fungerar samverkan mellan huvudmännen i Minnesprojektet?” syftar till att studera en 
process. I detta fall utgår analysen utifrån ambitionen att visa på orsakssammanhang. Analysen av de fyra 
källorna har på olika sätt bidragit till att ge svar på frågorna: Vilka betingelser och villkor finns? Hur sker 
interaktionen mellan de olika aktörerna? Vilka strategier och taktiker finns och vilka konsekvenser får de?  

5. Den formativa ansatsen 

Feedback från utvärderaren har fortlöpande överlämnats till projektgruppen - dels vid varje projektmöte och dels 
vid två specifika föredragningar. Denna feedback har möjliggjort justeringar under projekttiden. 

Återkoppling juni 2009:  

Mot bakgrund av den första intervjuomgången fick projektgruppen feedback inom utvalda områden. Dessa 
områden var: projektets målsättningar, avgränsning av projektet, projektorganisation samt metod/verktyg. Utifrån 
en övergriplig och högst preliminär analys av intervjuerna sammanställdes vad som framkommit under 
intervjuerna. Sammanställningen efterföljdes av ett flertal frågeställningar för gruppen att förhålla sig till.  

Återkoppling mars 2010: 

Utifrån de för tidpunkten tillgängliga data överlämnades ett preliminärt resultat i förhållande till de uppsatta 
målen.    

Mot bakgrund av fösta omgången av brukarundersökningen gavs en återföring till projektgruppen av olika 
aspekter på åldrandet och demenssjukdom samt uppfattningar om deltagandet i projektet. Eftersom vissa 
aktiviteter som omfattas av det professionella omhändertagandet inte hade hunnits erbjudas vid tidpunkten för 
återkopplingen uppsköts del två av brukarundersökningen – någon återkoppling kunde därför inte ges från denna 
del av studien.     

Med utgångspunkt från intervjuomgång nummer två med projektgruppsdeltagarna överlämnades resultatet av en 
preliminär analys av hur gruppen uppfattat att samverkan fungerat.   

Återkoppling vid de enskilda projektgruppsmötena: 
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Vid varje projektgruppsmöte har det funnit utrymme för utvärderaren att förfoga över. Här har utvärderaren ställt 
frågor för förtydligande och reflektion.  

6. Metodmässiga reflektioner 

Intervjuer valdes för att få en ingående och nyanserad bild av deltagarnas/brukarnas uppfattningar om första 
kontakten och samtal/tester samt det professionella omhändertagandet. Dessvärre gick det några månader från 
första kontakten till att och test/samtal genomfördes. Därefter gick det också lång tid mellan test/samtal och det 
professionella omhändertagande. Frågorna som ställdes under intervjuerna relaterades därmed till aktiviteter en 
tid bakåt vilket medförde en del svårigheter för respondenterna. Dels blev några av frågorna svåra att svara på för 
vissa av respondenterna eftersom de inte kom ihåg. Dels hade en del svårt med att särskilja de olika aktiviteterna 
inom projektet men också på kontakter i projektet i förhållande till ordinära kontakter med vården och 
omsorgen. Det finns därmed en risk att en del av svaren blev rekonstruerade. För att höja graden av validitet har 
många följdfrågor ställts samtidigt som förtydligande och upprepning av frågorna har gjorts vid olika tidpunkter 
under intervjuerna.  

Det finns dessutom en inneboende svårighet i att fråga människor med kognitiva svårigheter om deras 
uppfattning om händelser som ligger bakåt i tiden. Därför bjöds anhöriga in att delta vid intervjuerna av de som 
fått diagnos. De anhöriga fungerade som ett stöd för minnet för den som fått diagnos samtidigt som de fick en 
möjlighet att ge deras egen syn på omhändertagandet och den demenssjukes situation.   

Den formativa ansatsen bedöms som ändamålsenlig för utvärdering av ett projekt som detta. Fortlöpande 
feedback och fördjupade redovisningar har fungerat som ett stöd och en hjälp - projektgruppen har reflekterat 
över utvärderarens betraktelser och använt dem i utvecklandet av projektet. 

När en utvärderare följer ett projekt så tätt som i detta fall finns en risk att närheten till gruppen hotar rollen som 
”objektiv” bedömare. Det är lätt att gruppen under tiden kommer att uppfatta utvärderaren som en medlem i 
gruppen, vilket det fanns en benägenhet för även i detta projekt. Ett flertal gånger fick utvärderaren därför 
påminna projektgruppen om sitt uppdrag och sin roll. Detta är en balansgång som finns inbakad i den formativa 
ansatsen och som alla inblandade behövde förhålla sig aktivt till – en balansgång som kom att fungera ganska väl.  

Å andra sidan finns det också en risk att utvärderaren i sin tur kommer att kännas sig som en del av gruppen 
vilket kan bli besvärande i rollen som ”objektiv” bedömare. I detta fall har ett aktivt distanserande till gruppen i 
slutförandet av utvärderingsarbetet med framskrivandet av det slutliga resultatet och diskussionen varit 
nödvändigt.    

7. Etiska övervägande 

Innan utvärderingen påbörjades erhölls godkännande från forskningsetisk komittèn vid Karlstads universitet. 
Sedvanliga forskningsetiska hänsyn har tagits, i enlighet med Helsingforsdeklarationens (World Medical 
Association, 2002) krav. Enligt dessa ska forskning som berör människor uppfylla kraven på att inte skada, att 
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inte utnyttja de människor som forskningen gäller samt att tillvarata respekten för personlig integritet och rätten 
till privatliv.  

Därutöver kommer kravet på samtycke till att medverka, baserat på en balanserad och fullständig information.  

Personer med minnesproblematik och kognitiva besvär som genomgått utredning för demenssjukdom bör 
betraktas som en utsatt grupp. Stora hänsyn har därför tagits i kontakten både med brukare och anhöriga. Brev 
med information om studiens bakgrund och syfte, intervjuns genomförande samt tystnadsplikt, anonymitet och 
rätten till att avbryta när som helst skickades ut (se bilaga). Därefter blev deltagarna uppringda då ytterligare 
information gavs om frivillighet och samtycke, varefter de tillfrågades om de ville medverka. Minsta lilla 
tveksamhet till deltagande har accepterats utan krav på motivering. Informanterna fick välja vart intervjun skulle 
genomföras. De flesta valde det egna hemmet förutom ett fåtal som valde universitetet eller vårdcentralen. 

Innan genomförandet av intervjuerna har samtycke inhämtats och information upprepats om frivilligt 
deltagande, anonymitet, konfidentialitet samt rätten att avbryta när som helst. De inspelade och utskrivna 
intervjuerna innehåller inga personuppgifter som kan leda till vem som har sagt vad. Rapporteringen har skett på 
ett sådant sätt att ingen enskilt kan identifieras med namn.  

I några enstaka situationer då intervjusituationen blev känsloladdad erbjöd intervjuaren sig att knyta kontakt till 
vård- och/eller omsorgsgivarna vilket dock avböjdes.  Vid dessa tillfällen tog intervjuaren kontakt per telefon med 
brukaren och dennes anhöriga efterföljande dag för avstämning. I samtliga fall uppfattades situationen helt i sin 
ordning och inga vidare åtgärder vidtogs.   
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Bilaga 2: Analys av samverkan i projektgruppens möten  

Nedan redovisas medlemmarnas närvaro vid de utvalda projektmötena fördelade i de olika kategorierna. 

Tabell 10: Andelen av kategoriserade projektgruppsmedlemmars närvaro i projektmöten i förhållande till det totala antal 
deltagare vid aktuella mötesdatum.   

Kategori av personerna 
i projektgruppen 

Andel i 
fastställd 
projekt-
grupp 

Andel 
närvarande 
i möte    
april 09 

Andel 
närvande i 
möte Sept 
09 

Andel 
närvarande 
i möte dec 
09 

Andel 
närvarande 
i möte 
april 10 

Icke brukarnära 38 % 55 % 43 % 50 % 50 % 

Brukarnära 62 % 45 % 57 % 50 % 50 % 

   

Kommun 62 % 50 % 57 % 50 % 63 % 

Landsting 38 % 50 % 43 % 50 % 37 % 

   

Projektledare 25 % 18 % 29 % 33 % 25 % 

Ordföranden 13 % 9 % 14 % 17 % 13 % 

 

Som det framgår i tabellen ovan varierar deltagandet vid projektgruppsmötena – dels för att samtliga medlemmar 
inte varit närvarande alla gånger och dels för att externa aktörer har deltagit vid vissa av mötena. Vid mötet i april 
09 deltog förutom deltagarna från projektgruppen två kommunikatörer – en från kommunen och en från 
landstinget samt chefen från vårdcentralen. Dessa är registrerade som icke brukarnära. Vid mötet i april 10 deltog 
enhetschefen för rehabpersonal från kommunen. Denna är registrerat som icke brukarnära. 

De brukarnära projektmedlemmarna representeras med 24 % mer än de icke brukarnära i den fastställda 
projektgruppen. Vid de i tabellen ovan angivna mötestillfällen ser man en utjämning av denna skillnad. Vid två 
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mötestillfällen finns ingen skillnad och i de övriga två är skillnaden eliminerad till 10 respektive 14 %. 
Utjämningen beror på frånvaro av ordinarie gruppmedlemmar och besök av adjungerande personer till 
projektgruppen.  

I den fastställda projektgruppen representeras kommunen med 24 % fler deltagare än landstinget. Vid två 
mötestillfällen är denna skillnad helt utjämnad. Vid ett möte är skillnaden reducerad till 14 % medan skillnaden 
har ökat med två procentenheter till 26 % vid sista mötestillfället. Skillnaderna i huvudmännens mötesnärvaro 
vid de angivna mötestillfällen har samma förklaring som ovan nämnd.  

Projektledarnas andel i den fastställda projektgruppen är 25 %. Ordförandes andel i den fastställda 
projektgruppen är 13 %. Dessa två kategoriers andel vid de angivna mötestillfällena varierar av samma skäl som i 
de två förstnämnda kategorierna.  

I de nedanstående fyra tabellerna redovisas andelen anföranden totalt sett, andelen anföranden som började med 
en fråga, andelen anförande som började med ett svar samt andelen anföranden som började med 
information/åsikt. I den efterföljande texten kommenteras innehållet i varje tabell där en hänsyn tas till 
deltagandet i respektive projektgruppsmöte enligt ovanstående.  

Tabell 11: Andelen anföranden fördelade på: icke brukarnära/ brukarnära, kommun/landsting, projektledare/övriga samt 
ordförande/övriga vid olika mötestillfällen 

Anföranden på projektmöten April 09 Sept 09 Dec 09 April 10 

  

Icke brukarnära anföranden  66 % 58 % 75 % 67 % 

Brukarnära anföranden 34 % 42 % 25 % 33 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Kommun 70 % 58 % 60 % 71 % 

Landsting 30 % 42 % 40 % 29 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 
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Projektledare icke brukarnära kommun 23 % 13 % 31 % 15 % 

Projektledare brukarnära landstinget 3 % 9 % 10 % 2 % 

Övriga deltagare  74 % 78 % 59 % 83 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Ordförande icke brukarnära kommun 23 % 13 % 31 % 15 % 

Övriga deltagare  77 % 87 % 69 % 85 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

I tabellen ovan framgår det att det är de icke brukarnära personerna som dominerar när det gäller att ta ordet på 
mötena. Överrepresentationen motsvarar inte andelen närvarande vid mötestillfällen. Med undantag av ett möte 
där de icke brukarnära var representerad med 10 % mer än de brukarnära, har representationen varit samma eller 
14 % mindra (tabell 8). Det är med andra ord den grupp som är minst representerade och därtill icke brukarnära 
som dominerar andelen anföranden vid angivna mötestillfällen.  

Om man jämför andelen anföranden och huvudmannaskap kan man i tabellen ovan se att kommunen 
dominerar vid samtliga möten med en skillnad på 16-43 % fler anföranden än landstinget. I tabell 8 framgår det 
att man vid två mötestillfällen har haft lika stor andel representation. Vid de två övriga mötestillfällen har 
kommunen varit representerad med 14 respektive 26 procentenheter mer än landstinget. Vid två tillfällen när 
gruppen varit homogen vad gäller huvudmannaskap har kommunen dominerat med avseende på anföranden. Vi 
ett tillfälle, september 09, har kommunens överrepresentation i anföranden motsvarat överrepresentationen i 
andel närvarande. Vid sista mötestillfället dominerar kommunen i andel anföranden i större grad än dominansen 
i andel närvarande. Sammantaget kan det konstateras att kommunen är den mest framträdande parten med 
avseende på andel anföranden vis angivna mötestillfällen.  

Jämför man tabell 8 med ovanstående kan man sammantaget konstatera att projektledarna inte tar något 
nämnvärd större utrymme i andelen anföranden vid mötena i förhållande till deras totala andel i mötena. Deras 
andel av närvarande i mötena ligger på 18-33 % och deras sammantagande andel av anföranden ligger på 17- 41 
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%. Vid två av mötena är ordförandes andel av anföranden varit större om i jämförelse med dennes andel av 
närvarande – 7 respektive 8 procentenheter. Vid resterande två möten har andelen anförande varit mindre i 
förhållande till andelen närvaro i möten – 8 % vardera. Med avseende på anföranden på mötena har ordförande 
inte intagit en särskilt utmärkande position.  

Tabell 12: Andelen anföranden som började med en fråga fördelade på: icke brukarnära/ brukarnära, kommun/landsting, 
projektledare/övriga samt ordförande/övriga vid olika mötestillfällen:          

Frågor April 09 Sept 09 Dec 09 April 10 

  

Icke brukarnära  86 % 76 % 88 % 89 % 

Brukarnära  14 % 24 % 12 % 11 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Kommun 90 % 72 % 79 % 91 % 

Landsting 10 % 28 % 21 % 9 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Projektledare icke brukarnära kommun 42 % 21 % 56 % 18 % 

Projektledare brukarnära landstinget 1 % 4 % 9 % 2 % 

Övriga deltagare  57 % 75 % 35 % 80 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 
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Ordförande icke brukarnära kommun 42 % 21 % 56 % 18 % 

Övriga deltagare  58 % 79 % 44 % 82 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Tabellen ovan visar en genomgående tendens, att det är de som inte har kontakt med brukarna som ställt flest 
frågor vid mötena. En dominans som blir ännu större om man väger in andelen av närvaro. Exempelvis fanns det 
på mötet i december 09 lika många brukarnära som icke brukarnära personer närvarande och ändå var 88 % av 
de frågor som ställdes på mötet ställt av en icke brukarnära person. 

Man ser dessutom att det är kommunen som ägt en mycket stor del av frågorna. I de två mötena där 
fördelningen mellan huvudmännen var lika, enligt tabell x, ställdes 80 respektive 58 procentenheter av frågorna 
på mötena av kommunen. Även i de mötena där kommunens deltagande var större än landstinget motsvarade 
andelen av frågor en större andel av frågorna än vad som motsvarade dominansen i mötena.  

I ovanstående tabell kan man dessutom utläsa att av de två projektledare har det varit kommunens projektledare 
som i mycket hög grad varit den som ställt frågorna från projektledningen. Jämför man med tabell 8 ser man 
också att projektledningens andel av frågor motsvarar en större andel än deras andel som mötesdeltagare. 
Exempelvis var projektledarnas andel på mötet i december 2009 hela 33 % samtidigt som deras andel av ställda 
frågor var 65 %.  Enbart vid det sista projektmötet var projektledarnas andel av frågor mindre i förhållande till 
deras andel representation i mötet – om än endast med 5 %. I förhållande till övriga mötesdeltagare varierar 
projektledarnas andel av frågor från att på tre av utgöra en mindre andel till vid ett tillfälle utgöra en större andel.  

Jämför man ovanstående tabell med tabell 8 ser man att ordförandes andel av frågor på mötena vid två tillfällen 
varit större än andelen representation vid mötena och mindre i den resterande två mötena. I förhållande till 
övriga deltagare vid mötena har ordförandes andel av ställda frågor vid ett tillfälle varit större än resterande 
deltagares andel. Vid de tre resterande mötestillfällen har andelen varit 16 respektive 58 och 64 procentenheter. 
Ordförande kan sammantaget inte påstås haft en dominerande roll sett till antal ställda frågor vid angivna 
mötestillfällen. 
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Tabell 13: Andelen anföranden som började med ett svar fördelade på: icke brukarnära/ brukarnära, kommun/landsting, 
projektledare/övriga samt ordförande/övriga vid olika mötestillfällen:   

Svar April 09 Sept 09 Dec 09 April 10 

Projektgruppen  

Icke brukarnära  54 % 35 % 70 % 40 % 

Brukarnära  46 % 65 % 30 % 60 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Kommun 56 % 43 % 51 % 54 % 

Landsting 44 % 58 % 49 % 46 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Projektledare icke brukarnära kommun 14 % 8 % 19 % 3 % 

Projektledare brukarnära landstinget 5 % 18 % 4 % 1 % 

Övriga deltagare  81 % 74 % 77 % 96 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Ordförande icke brukarnära kommun 14 % 8 % 19 % 3 % 

Övriga deltagare  86 % 92 % 81 % 97 % 
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Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

I ovanstående tabell ser man de icke brukarnära vid två mötestillfällen har större andel av anföranden som 
började med ett svar i förhållande till de brukarnära – 8 respektive 40 procentenheter fler. Vid två av 
mötestillfällen var det tvärt om. Då var det de brukarnära mötesdeltagare som hade en större andel anförande 
som började med ett svar – 30 respektive 20 procentenheter mer. Om man väger in de icke brukarnära och 
brukarnäras representation vid mötena från tabell 8 bör man i tolkning av tabellen ovan ta hänsyn till i de två 
första mötestillfällen. I mötet april 2009 representerades de icke brukarnära med 10 % mer än de brukarnära 
samtidig som de hade 8 % flera anföranden som började med ett svar än de brukarnära – ingen större skillnad. 
Vid mötet i september 2009 representerades de icke brukarnära med 14 % mindre än de brukarnära samtidigt 
som de hade 30 % färre anföranden som började med ett svar – en skillnad på 16 % som förstärker den mindre 
andel anförande som började med ett svar från de ickebrukarnära representanterna. Sammantaget kan man 
konstatera att anföranden som börjat med ett svar har varierat mellan mötestillfällen med jämn fördelning mellan 
de brukarnära och ickebrukarnära representanterna 

Om man jämför huvudmännens andel av anföranden som började med ett svar ser man i ovanstående tabell att 
det har funnits en ganska jämn fördelning. Om man väger in tabell x där huvudmännens representation framgår 
kan man konstatera att fördelningen är jämn vid två av mötestillfällen eftersom representationen var lika fördelat 
mellan huvudmännen. Vid övriga två tillfällen var representationen från kommunens sida större än från 
landstingets sida vilket betyder att den jämna fördelning förskjuts mot en dominans av anföranden som börjar 
med ett svar för kommunens representanter.  

Projektledningens samlade andel av anföranden som börjat med ett svar är enligt tabellen ovan mycket mindre 
än övriga deltagares. Andelen av representation i mötena påverkar mötena inte resultatet nämnvärd i de två första 
mötena eftersom de där har samma andel representation som andel anförande som började med ett svar. Vid de 
två sista mötestillfällena finns en skillnad mellan andel representation i möten i förhållande till andelen 
anföranden som börjat med ett svar – 10 respektive 21 procentenheter. Detta förminskar projektledningens andel 
av anföranden som börjat med ett svar. Sammantaget kan man konstatera att projektledningen inte har 
dominerat mötena i avseendet att svara på frågor.    

Jämför man ovanstående tabell med tabell 8 kan man dessutom konstatera att ordföranden inte har haft någon 
framträdande roll sett till anföranden som börjat med ett svar. Andelen representation på mötena varierar med 
fem procentdelar mindre till 13 % mer i förhållande till andel anföranden som börjat med ett svar samtidigt som 
ordförandes andel svar är mycket mindre i förhållande till övriga representanter i mötena.  

Tabell 14: Andelen anföranden som började med information/åsikt fördelade på: icke brukarnära/ brukarnära, 
kommun/landsting, projektledare/övriga samt ordförande/övriga vid olika mötestillfällen:   
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Information/åsikt April 09 Sept 09 Dec 09 April 10 

Projektgruppen  

Icke brukarnära information  68 % 62 % 73 % 67 % 

Brukarnära information 32 % 38 % 27 % 33 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Kommun 63 % 59 % 57 % 74 % 

Landsting 37 % 41 % 43 % 26 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Projektledare icke brukarnära kommun 19 % 13 % 27 % 19 % 

Projektledare brukarnära landstinget 4 % 6 % 9 % 3 % 

Övriga deltagare  77 % 81 % 64 % 78 % 

Total  100 % 100 % 100 % 100 % 

  

Ordförande icke brukarnära kommun 19 % 13 % 27 % 19 % 

Övriga deltagare  81 % 87 % 73 % 81 % 

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 
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Enligt tabellen ovan dominerar de icke brukarnära representanterna mötena när det gäller anföranden som börjat 
med information och/eller åsikt – en dominans som håller i sig även om man vägar in andelen av representation 
av de två grupperna från tabell 8.  

När man jämför anföranden som börjat med information och/eller åsikt och huvudmannaskap. Här dominerar 
kommunen i förhållande till landstinget på samma sätt som ovan.   

När det gäller projektledningens andel anföranden som börjat med information och/eller åsikt i förhållande till 
övriga gruppen så framgår det i ovanstående tabell att den är mycket mindre. Men om man tar hänsyn till 
andelen representation från tabell 8 så förklaras denna mindre andel med motsvarande andel representation i 
mötena. Till exempel var projektledningens andel anföranden som började med information och/eller åsikt 22 % 
på mötet i april 2010 då deras representation motsvarande 25 %. I tabellen ovan framgår också en tydlig 
dominans från kommunens projektledare i förhållande till landstingets projektledare.  

Ordförandes andel av anföranden som börjat med information och/eller åsikt är 46 till 74 procentenheter mindre 
än de övriga gruppmedlemmar tillsammans. Om man väger in andelen representation i mötena från tabell 8 
minskar denna andel eftersom andelen representation på mötena varit mindre i förhållande till andelen 
anföranden. Ordförandes andel i mötena i förhållande till andelen anföranden som börjat med information 
och/eller åsikt har varit större enbart i ett av mötena och då med bara en procentenhet. I de resterande tre 
mötena har den varit mindre med 10 respektive 10 och 3 procentenheter.  Sammantaget kan man konstatera att 
ordföranden har tagit något större utrymme vid mötena jämfört med de andra gruppmedlemmarna vad gäller 
anföranden som börjat med information och/eller åsikt.  
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Bilaga 3: Brev till brukare    

                                                                                                                                              Karlstad februari 
2009 

Till Dig som har varit i kontakt med Minnesprojektet Nor–Segerstad 

Vårdcentralen i Vålberg och Äldreomsorgen samarbetar i Minnesprojektet Nor-Segerstad, för att på ett bättre sätt 
kunna hjälpa personer som kan vara på väg att få sitt minne försämrat. Det är ett nytt sätt för vården och 
äldreomsorgen att samarbeta, och en ny metod för stöd till de boende inom Nor-Segerstads-området. 

Eftersom arbetssättet är nytt, har FoU Välfärd Värmland, vid Karlstads universitet, fått i uppdrag att följa och 
utvärdera projektet. Det vill vi bland annat göra genom intervjuer med några av er som varit i kontakt med 
projektet.  

Jag skulle därför vilja träffa Dig för en intervju. De frågor jag vill ställa handlar om hur Du har uppfattat det att 
bli kontaktad av projektet och hur Du ser på mötet med sjuksköterskan vid besöket på Vårdcentralen. Det samtal 
som jag önskar ha med Dig ingår inte som en del i Minnesprojektet Nor-Segerstad, utan i en helt fristående 
undersökning, som FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet ansvarar för. Intervjun med Dig kommer att 
ta ca 40 minuter och kan ske i Ditt hem, eller på någon annan plats, enligt Ditt önskemål. Jag skulle vilja spela in 
samtalet med Dig, för att bättre kunna ta vara på Dina synpunkter. 

Det är givetvis frivilligt att delta. Även om Du accepterar att bli intervjuad kan Du när som helst ändra Ditt 
beslut. De uppgifter Du lämnat kommer att förvaras så att ingen utomstående kan nå dem. Resultatet av 
utvärderingen ska redovisas på ett sådant sätt att ingen enskild person kan identifieras. Materialet från 
intervjuerna kommer att förstöras efter att utvärderingen blivit klar. 

Inom ca en vecka kontaktar jag Dig per telefon och kan då ge Dig ytterligare information. Om Du accepterar att 
delta i en intervju kan vi då bestämma tid och plats. Önskar Du ytterligare upplysningar tidigare, ring mig gärna 
på tel 054-700 18 55. 

Med vänliga hälsningar! 

Birgit Häger 

Utvärderare/FoU Välfärd Värmland/Karlstads universitet 
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Bilaga 4: Intervjuguide brukare (test/samtal) 

Intervjun inleds med förnyad information om bakgrunden till samt syftet med utvärderingen och hur den 
kommer att gå till. Information om rätten att när som helst ta tillbaka samtycke till medverkan, samt information 
om hur datamaterialet från intervjun kommer att hanteras, ges på nytt. 

Frågeställningar – utgångspunkter för resonemang: 

1. Hur reagerade du på att få brevet med frågorna om minnet? 

2. Vem tog initiativet till att du skulle skicka in formuläret (svaren på frågorna)? 

3. Hur upplevde du telefonsamtalet som kom sen? 

4. Vilket intryck fick du av (eller hur upplevde du) hälsosamtalet och de olika testerna? 

5. Vad hände efter samtalet? 

Tanke                                   Känsla                                 Handling -------- Konsekvenser 

Hur tänkte du då                   Hur kände du då                   Vad gjorde du då 

Hur tänker du kring det        Hur känns det                        Påverkade det ditt agerande 

Sammanhang 
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Bilaga 5: Intervjuguide brukare och anhöriga (professionellt omhändertagande) 

Intervjun inleds med presentation av mig och förnyad information om bakgrunden till samt syftet med 
utvärderingen och hur den kommer att gå till. Information om rätten att när som helst ta tillbaka samtycke till 
medverkan, samt information om hur datamaterialet från intervjun kommer att hanteras, ges på nytt. Intervjun 
inleds med vardagligt samtal. 

1. För länge sedan var du på vårdcentralen och gjorde tester för minnet. Sen träffade du en läkare. Kan du 
berätta om det mötet? 

‐ Hur var det att träffa läkaren 
‐ Var du själv hos läkaren. Om ja/nej:  varför?, vad tyckte du? hur kändes det? 
‐ Vad pratade ni om på läkarebesöket? 
‐ Hur ofta har du träffat läkaren?  
‐ Har du fått medicin? 

 
2. Vet du vilken hjälp du kan få från kommunen 

Om ja -Hur fick du den informationen -När och av vem 

             Om nej - Skulle du vilja veta det 

3. Har du fått någon hjälp från kommunen? Om ja vilken? 
Stöd:  
‐ Hemtjänst 
‐ Dagverksamhet 
‐ Anhörigstöd 
‐ Hjälpmedel 
‐ Hjälp med läkemedel 
‐ Trygghetsplats 
‐ Växelvård 

             Om nej -Varför har du ingen hjälp  

4. Hur fungerar den hjälpen för dig (hemtjänst, dagverksamhet osv) 
5. Finns det något annat som du skulle vilja ha hjälp med (i så fall vad)  

 
6. Det var du som blev kontaktat och erbjuden test. Hur tycker det har varit att delta i projektet  ( genomgå 

tester och undersökningar) 
 

7. Hade du funderar att söka för dina minnessvårigheter innan du blev kontaktat? 
om ja: Vad var det som gjorde att du inte hade gjort det 
om nej: Hur tänker du nu när du har gjort det 
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Bilaga 6: Intervjuguide projektgruppsmedlemmar nr 1: 

1. Berätta om hur du kom med i projektet 

2. Hur kom de andra med i projektet? 

3. Vilken roll har du i projektet? 

4. Vilka roller har de andra i projektet 

5. Hur ser dina relationer ut till de andra i projektet 

6. Vad gör du i projektet (arbetsuppgifter) 

7. Vad gör de andra i projektet 

8. Berätta om den första fasen av projektet – planeringsfasen. Hur upplevde du den? 

9. Vilken uppfattning har du om hur de andra upplevde den? 

10. Har du uppmärksammat några framgångsfaktorer i projektet än så länge? I så fall vilka? 

11. Har några av de andra uppmärksammat några framgångsfaktorer än så länge. I så fall vilka? 

12. Har du uppmärksammat några svårigheter i projektet än så länge? I så fall vilka? 

13. Vet du om några av de andra har uppmärksammat några svårigheter i projektet? I så fall vilka? 

14. Hur ser du på fortsättningen av projektet?  

15. Har du någon uppfattning av hur de andra ser på fortsättningen av projektet? 

Tanke                                   Känsla                                 Handling -------- Konsekvenser 

Hur tänkte du då                   Hur kände du då                   Vad gjorde du då 

Hur tänker du kring det        Hur känns det                        Påverkade det ditt agerande 
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Bilaga 7: Intervjuguide projektgruppsdeltagare nr 2: 

1. Hur har projektet utvecklats sedan vi träffades sist? 

2. Kan du beskriva hur samverkan går till i detta projekt?   (vilka samverkar om vad) 

3. Hur har det fungerat för din del?   (i förhållande till de andra personerna som ingår)   

4. Vilka personer har du samverkat med i praktiken? (både inom den egna org och med       K-D/LIV) 

- hur har det gått 

5. Hur tycker du att samverkan fungerar mellan huvudmännen? 

6. Vad har varit viktigt för samverkan i projektet? 

7. Finns det någonting som har påverkat samverkan? 

8. Vilka framgångsfaktorer har du sett i projektet än så länge? 

9. Vilka hinder har du sett i projektet än så länge? 
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Bilaga 7: Projektspecifikation 

Projektspecifikation –  Minnesprojekt Nor - Segerstad 
          Ett samarbete mellan vårdcentralen i Vålberg och hemtjänst väst 3 i Karlstad 

Översikt 

Bakgrund till projektet 

Demens orsakas av olika sjukdomar och skador som påverkar hjärnans funktion vilka kan, genom tidig upptäckt, 
symptomlindras och påverkas på ett gynnsamt sätt. En demens kan inte botas men genom medicinsk 
behandling, vård och omsorg finns förutsättningar att skapa ett gott liv för den sjuke i gemenskap med anhöriga 
och vänner. Demens är inte ett normalt åldrande men kan till en början likna de förändringar som kännetecknar 
det normala åldrandet vilket kan oroa äldre eller innebära att de ignorerar symptom. Tanken är att genom ett 
kontinuerligt systematiskt samarbete på lokalnivå mellan primärvård, vårdcentralen i Vålberg och kommun, 
hemtjänst väst 3, kunna bidra till tidig upptäckt av symptom på demenssjukdom och därefter kunna erbjuda 
relevanta åtgärder.  

Projektets syfte 

Projektet syfte är att genom screening finna personer med begynnande demenssjukdom och därefter kunna 
erbjuda förebyggande, omvårdande och behandlande insatser. Projektet vänder sig till personer 75 år och äldre 
som bor i upptagningsområdet för vårdcentralen i Vålberg och hemtjänst väst 3.  

Utöver insatser i den ordinarie verksamheten kommer dagverksamhet på Brattska gården att inrättas. Tanken är 
att dagverksamheten ska erbjuda den demenssjuke meningsfulla och stimulerande aktiviteter för att bibehålla de 
funktioner som finns. Dagverksamheten ska vara öppen två eftermiddagar i veckan. 

Omvårdnadsarbetet kring den sjuke och dennes anhöriga ska syfta till att mildra effekterna av symptomen och 
därigenom minska oro och ängslan. Personalplanering ska utgå ifrån en stabil kontinuitet. 

Kontakter kommer att tas med frivilligorganisationer och Svenska kyrkan för att kunna tillgodose behov av 
aktiviteter. 

Projektmål 

Den övergripande målsättningen med projektet är att möjliggöra en tidig upptäckt och ett tidigt professionellt 
omhändertagande. Detta skulle kunna ge positiva effekter som bättre livskvalitet för personen med 
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demenssjukdom och dennes anhöriga, minskat behov av hemtjänsttimmar och en möjlighet till förlängt 
kvarboende  

Tidsgräns och kostnadsram 

Projektet startar vår 2008 med en planeringsfas för att sedan övergå till en verkställighetsfas i oktober 2008 som 
sedan ska pågå i två år.  

Kostnader för hela projekttiden: 

Lönekostnader för administration och sjuksköterskor      250 000  

Porto                                                                                    10 000 

Utvärdering                                                                        264 000 

Totalt                                                                                 524 000 

Projektet ska efter introduktionsfasen implementeras i ordinära verksamheter. 

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom i Vålberg ska kunna finansieras genom omstrukturering av 
hemtjänsttid och genom hemtjänstens aktiveringstid. 

Vårdcentralen och hemtjänsten beräknar att finansiera sina kostnader via statliga stimulansmedel. Landstinget 
förväntas ansöka om 292 000 kronor och Karlstads kommun 232 000 kronor.  

Intressentsituation 

Samverkan 

Projektet är en samverkan mellan primärvård och hemtjänst vilket innebär att flera olika yrkeskategorier 
ska samverka: 

1 sjuksköterska lokalt 
1 demenssjuksköterska 
1 sjuksköterska på vårdcentralen i Vålberg 
1 läkare på vårdcentralen i Vålberg 
4 demensombud från hemtjänst väst 3 
1 biståndsbedömare 
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1 anhörigkonsulent 
1 person som ansvarar för fördelning av platser inom kommunens verksamhetsområde 
1 enhetschef 
1 läkare (konsult) med spec. demenssjukdomar 
1 arbetsterapeut 
1 sjukgymnast 
1 dietist 
 
Projektets framgång är beroende av ett väl strukturerat arbetssätt och samverkan mellan dessa yrkeskategorier där 
alla känner till sitt uppdrag i projektet och vad som ska genomföras. 

Det finns idag ett vetenskapligt intresse och samarbete med både socialvetenskapliga och medicinska specialister 
inom området med möjligheter till uppbackning av universitetet. För att säkerställa möjligheten till vetenskapliga 
undersökningar och för att värna om den enskilde i projektet ska en etisk ansökan göras via Karlstads universitet. 
IKU (institutet för kvalitet och uppföljning) på universitetet kan genomföra en utvärdering av projektet.  

Samverkan ska kunna ske med Svenska kyrkan, Röda Korset och pensionärsföreningarna i aktiviteter för att 
stödja anhöriga. 

Projektets omfattning 

Förväntningar 

Projektet innebär ett nära samarbete mellan primärvård och kommunal hemtjänst vilket kan leda till en utökad 
samverkan i behandling och omvårdnad av demenssjuka personer i hela kommunen. Projektet ska kunna visa på 
för- och nackdelar i det systematiska samarbetet i arbetsprocessen mellan huvudmännen och kunna visa på 
utvecklingsområden. 

Avgränsningar 

Personer som kommer att fylla 75 år under projekttiden, efter att målgruppen tagits ut, kommer inte att delta i 
projektets uppföljning men kommer att erbjudas insatser enligt projektets modell. Personer som idag deltar i 
Våxnäs dagverksamhet kommer inte att placeras på dagverksamheten i Vålberg. Nyupptäckta demenssjuka 
personer under projekttiden som inte ingår i målgruppen kan disponera dagverksamheten i Vålberg vid behov 
och andra aktiviteter som ingår i projektet men kommer inte att följas upp utifrån projektets uppföljningar och 
utvärdering. 

Planer 

Arbetets struktur och aktiviteter 
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Ett systematiskt samarbete mellan vårdcentralen och hemtjänsten påbörjas enligt följande steg: 

1. Information till alla berörda i projektet (målgrupp, berörda verksamheter och berörda yrkeskategorier) 
2. Hälsosamtal erbjuds, genomförs och bearbetas 
3. Tester erbjuds och utförs utifrån resultatet av hälsosamtal (en demensutredning inleds) 
4. Åtgärdsplaner upprättas och insatser påbörjas 
5. Uppföljning sker på individnivå och slutligen sker en utvärdering av hela projektet. 

 

Arbetet kommer att fortlöpa enligt ett arbetsflöde där samtliga redovisade steg ingår, se bilaga. 
Ansvarsfördelningen mellan vårdcentralen och hemtjänst väst 3 när det gäller vem som utför hälsosamtal är 
beroende på målgruppens möjlighet att ta sig till vårdcentralen. Sjuksköterskorna ansvarar för att det finns en 
kontinuerlig kommunikation dem emellan för att hitta lösningar som möjliggör hälsosamtal för den enskilde. 
Sjuksköterskorna utför hälsosamtal och demensombuden utför provtagningar i hemmet samt har hand om 
dagverksamheten. Provtagningar utförs på vårdcentralen när den äldre har möjlighet att själv tas sig dit. 

Hälsosamtalet är viktigt för projektets framgång och verktyget för samtalet bör därför utformas i samråd med 
specialister på området. Hälsosamtalet ska vara inriktat på kognitiva funktioner 

Uppskattning av ledtid och resursåtgång 

Ca 200 hälsosamtal kommer att genomföras vilket innebär merarbete för befintlig personal för både 
vårdcentralen och hemtjänsten. Det finns behov av datorstöd för att kunna registrera standardiserade svar. 

Tidsplan 

 Planering av material, tester, enkäter, registrering, dagverksamhet, 
omvårdnadspersonal 

Juni – sept 2008 

 Ev. samarbete med FOU mm inleds Maj–sept 2008 

STEG 1 Ansökan om statliga medel Aug. 2008 

 Information till berörda yrkeskategorier Höst 2008 

 Informationsmöte Okt 2008 

STEG 2 Utskick Sept 2008 
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 Hälsosamtal  och tester genomförs och bearbetas Okt 2008 -  

STEG 3 Demensutredningar och analys Efter behov 

STEG 4 Åtgärdsplan upprättas och utförs Efter behov 

STEG 5 Uppföljning på individnivå Kontinuerligt 

 Slututvärdering Höst 2010 

 Rapportskrivning Höst 2010 

 
                                         Projektorganisation 

Roller och ansvar 

Projektorganisation utifrån vård- och omsorgsförvaltningens perspektiv: 

Projektansvarig: Verksamhetschef X, Läkare X 

Projektledare: Enhetschef X, sjuksköterska X 

Projektgrupp: 

X sjuksköterska   
X läkare                       
X läkare   
X enhetschef  
X demenssjuksköterska 
X sjuksköterska  
X dietist 
X primärvårdschef  
X demensombud us  
X utredningssekreterare 
 
Referensgrupp: 

Demensföreningen i Karlstad 

143



144 

 

Röda Korset 
Svenska Kyrkan 
PRO i Edsvalla och Vålberg 
  
Vid projektets inledningsfas har vård- och omsorgsförvaltningen och vårdcentralen en varsin arbetsgrupp 
bestående av olika yrkeskategorier som verkar i området. 

Kommunikation och informationsspridning 

Kommunikationsplan 

Projektet inleds och avslutas med en presskonferens.  

En gemensam webbplats för projektdeltagarna ska finnas via IBM Lotus Team workplace (Quickplace). 
Information ska också finnas på kommunens intranät och www.liv.se/demens. 

Projektets arbete ska fortlöpande informeras till projektledarna som sedan ansvarar för intern 
informationsspridning.Överlämning av projektresultat och avslutning 

 

Överlämning till förvaltande intern mottagareRapporten ska överlämnas till projektansvariga 
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Bilaga 9 fortsatt 

 Arbetsmodell för att finna demenssjuka personer tidigt  (bilaga till flödesmodell) 

Arbetsmodellens roller: 

Landsting och primärvård 

Specialistläkare: Bidrar med att tolka kognitiva screeningtest samt diagnossättning i enskilda svårbedömda fall. 

Allmänläkare: Ansvarar för diagnossättning och medicinska åtgärder. 

Sjuksköterska: Ansvarar för att erbjuda och kontakta kunden för hälsosamtal samt minnestester. Genomför 
hälsosamtal, minnestester och utför medicinska insatser samt bidrar med kunskap utifrån mötet med kunden. 
Har mycket kontakt med kund och anhörig samt att förmedla behov av insatser till övriga roller. 

Kommun 

Sjuksköterska: Ansvarar för att erbjuda och kontakta kunden för hälsosamtal samt minnestester. Genomför 
hälsosamtal, minnestester och utför medicinska insatser samt bidrar med kunskap utifrån mötet med kunden. 
Har mycket kontakt med kund och anhörig samt att förmedla behov av insatser till övriga roller. 

Arbetsterapeut: Ansvarar för att göra en aktivitets- och delaktighetsutredning för att kartlägga hur vardagen 
fungerar för den enskilde kunden samt bidrar med kunskap utifrån mötet med kunden. Utprovar hjälpmedel vid 
behov. 

Demenssjuksköterska: Har en konsultativ och handledande roll i demensfrågor Arbetar aktivt med stöd till den 
demenssjuke och dennes närstående. Samverkar med de olika professionerna i projektet. Finns med som 
stödperson för kunden tidigt under kundens sjukdomsförlopp och finns med fram till ev. inflyttning till 
vårdboende. 

Biståndsbedömare: Utreder behov av SOL insatser. 

Anhörigkonsulent: Arbetar aktivt med råd och stöd till demenssjukas anhöriga genom hembesök, enskilda 
samtal och anhörigutbildning. 

Samverkar med intresse- och frivilligorganisationer för att kunna erbjuda aktiviteter för att förebygga ohälsa hos 
anhöriga. Kan finnas med som stöd i ett tidigt skede fram till inflyttning till vårdboende och tiden därefter. 
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Demensombud:  Arbetar i hemtjänstens arbetslag med specifik kunskap i demensfrågor. Hur man som personal 
ska förhålla sig i mötet med den som är demenssjuk samt anhöriga. Förmedlar kunskap till arbetslaget i 
demensfrågor. Ansvarar för aktiviteter på dagverksamhet samt öppna föreläsningar för anhöriga och andra 
intresserade om att stödja den demenssjuke i vardagen. Samverka med planeraren i arbetslaget samt 
demenssköterska och anhörigkonsulent. Kan arbeta i mobilt team (team av undersköterskor som arbetar specifikt 
mot demenssjuka personer) 

Arbetslag hemtjänst: Planeraren i ett arbetslag planerar alla besök i tid och prioritetsordning på ett sådant sätt att 
demensombuden styrs mot dem som har fått en demensdiagnos samt till kunder som har en förmodad 
minnesproblematik. Arbetslaget ska använda kunskap om demensproblematik i sitt utövande. Kan arbeta i 
mobilt team (team av undersköterskor som arbetar specifikt mot demenssjuka personer) 

HSL= personen benämns som patient 

SOL= personen benämns som kund 
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 Flödessteg 
(boxens 
benäm

ning) 

H
ur aktiviteten ska 

genom
föras 

R
esultat 

V
em

 som
 ska ha 

res. och hur 
resultatet ska 
överläm

nas 

B
oxens delm

ål 
H

ur utvärdera 
boxen 

1. Ställa 
m

innesfråga 

M
innesfråga: U

pplever du några 
m

innesproblem
 eller brukar 

någon anhörig/närstående säga att 
ditt m

inne har försäm
rats? 

Flera exem
pel på hur m

ålgruppen 
kan finnas: 

 
G

enom
 att en viss 

åldersgrupp får 
m

innesfrågan i enkätform
 

hem
skickad (skicka gärna 

m
ed inform

ationsfolder) 
 

Läkaren ställer 
m

innesfrågan vid besök 
 

E
n Ssk på V

C
 

(dem
enskom

petens) ställer 
frågan genom

 besök eller 
enkät i V

C
 väntrum

 (enkät 
kan kom

bineras m
ed flera 

hälsofrågor) 
 

K
om

m
unens personal som

 
at, ssk, dem

enssjuksk, 
anhörigk, sg, biståndsb. 
ställer m

innesfrågan när det 
finns m

isstanke om
 

Fram
tagen m

ålgrupp 
m

ed personnum
m

er, 
nam

n och adress (när 
enkät ska skickas via 
posten till en viss 
m

ålgrupp). Inkom
na 

svarsbrev. 

 K
unden svarar Ja eller nej 

på m
innesfrågan 

 E
nkät i V

årdcentralens 
väntrum

 blir besvarad 
och inläm

nad till 
ansvarig sjuksköterska. 

 

K
ontakta sjuksköterskan 

m
ed dem

enskom
petens 

på vårdcentral eller i 
kom

m
unen som

 kan 
genom

föra m
innestest. 

A
tt finna personer 

som
 upplever, eller att 

deras 
anhöriga/närstående 
upplever, att de har 
ett m

innesproblem
 

H
ar vi valt rätt väg att 

finna m
ålgruppen? 

Fungerar kontaktvägarna? 

Finns det sjuksköterskor 
på vårdcentral och i 
kom

m
unen som

 kan 
genom

föra m
innestest 

och som
 har 

dem
enskom

petens. 
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m
innesproblem

 hus patient

2. E
rbjuda och 

boka in 
m

innestest 

 

E
rbjuda och inform

era personen 
om

 m
innestest och boka in 

personen. V
id behov ta kontakt 

m
ed anhörig. 

B
okad person m

ed 
upplevda m

innesproblem
 

i tidsbok för 
m

innestestning 

O
m

 en person svarat ja 
på m

innesfrågan så ska 
personen erbjudas att 
genom

gå m
innestest via 

vårdcentralens ansvariga 
sjuksköterska eller 
kom

m
unens ansvariga 

sjuksköterska. O
m

 
personen svarar ja så 
bokas kunden in hos resp 
sjuksköterska efter den 
överenskom

m
else som

 
finns m

ellan kom
m

un 
och landsting. Personen 
ska m

eddelas via telefon 
eller brev. 

Personen blir bokad 
och känner sig lugn 
inför m

ötet m
ed 

sjuksköterskan 

H
ar personen fått 

tillräcklig inform
ation? 

3. U
tföra 

m
innestest 

 

U
tföra kognitiva screeningtest i 

hem
m

et eller på vårdcentral enligt 
m

all:  
M

M
T

 
 

K
locktest 

 
A

Q
T

 
 

5x3 

Sam
m

anfatta kognitiva 
tester.  

T
estresultat skannas in

journal 

U
tförd testning ska ge 

ett tillräckligt 
underlag för analys 
och bedöm

ning 

G
ick det bra att utföra 

testerna. Fanns tillräckligt 
m

ed tid för att utföra 
aktiviteten? 

4. M
innes- 

U
tifrån m

anual över testresultat 
bestäm

s om
 patienten ska utredas 

A
nalys av testresultat

U
tifrån resultatet tas

R
ätt analys utifrån 

Ä
r m

anualen tillräcklig 153
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 störning? 
vidare eller inte (om

 patienten har 
en uttalad m

innesstörning) 

 

vidare kontakt m
ed kund

 om
 ytterliggare 

 hälsosam
tal och  

provtagning 

given m
anual

för att bestäm
m

a? 

5. U
tföra 

hälsosam
tal, 

tester o 
provtagning 

 

H
älsosam

tal genom
förs i hem

m
et 

eller på V
C

. 

B
lodprover: 

 
SR

 
 

B
lodstatus 

 
B

lodsocker 
 

E
lstatus 

 
C
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G

T
 

 
T

SH
, T

4 
 

H
om

ocystein, B
12, Folat 

B
lodtryck sittande 

H
älsosam

tal enligt m
all 

R
esultat dokum

enteras i kundens 
journal (sam

m
anfattande) 

H
älsostatus

B
lodprover 

 

B
lodprover läm

nas 
m

anuellt till lab. 

Sam
m

anfattning 
dokum

enteras. 

 

H
älsosam

tal och 
provtagning ska ge ett 
tillräckligt underlag 
för analys och 
bedöm

ning 

T
illräckligt m

ed tid för 
aktiviteten? 
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D
en enskilde får en allm

än 
inform

ation om
 dem

enssjukdom
 

via en folder. 

V
id behov boka tid för uppföljning 

utifrån blodprover 

6.A
ktivitets 

bedöm
a 

grupp 3 och 
vid behov 
utprova 
hjälpm

edel 

 

 
H

em
besök helst 

tillsam
m

ans m
ed anhörig för 

aktivitets- och delaktighetsutred. 
 

Intervju och bedöm
ning av 

aktivitetsförm
ågan 

 
A

D
L.taxonom

in, egna 
frågor  

E
n skriftlig kartläggning 

över patientens 
funktioner i vardagen , 
svårigheter och resurser. 
V

id behov upprätta 
vårdplan. 

K
artläggningen i 

brevform
 skickas till Ssk 

vårdcentralen via 
internposten. 

V
id behov kontakta Ssk 

för vidare M
N

A
 

bedöm
ning 

K
ontakta 

anhörig/närstående vid 
nehov 

A
ktiviteten ska ge 

tillräcklig inform
ation 

om
 patientens 

aktivitets- och 
delaktighetsförm

åga i 
hem

m
et 

Ä
r kartläggningen 

tillräcklig för att bidra till 
en dem

ensdiagnos? 

7. Intervjua 
anhörig 

I sam
band m

ed hälsosam
tal eller 

enskilt genom
förs ett sam

tal m
ed 

anhörig. Sam
talet ska belysa 

patientens och den anhöriges 
situation. Inform

era anhörig att det 
är viktigt att han/hon deltar vid 
läkarsam

tal 

G
enom

förd t sam
tal 

(m
anual för hälsosam

tal 
kan genom

föras). 
Sam

m
anfattning 

dokum
enteras. 

T
id bokas hos läkare via 

ssk vårdcentral 
Sam

talet ska om
 

m
öjligt kunna ge m

er 
inform

ation till analys 
och bedöm

ning 

T
illräckligt m

ed tid för 
patienten 
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 8. A
nalysera 

blodprov och 
blodtryck 

A
nalysera blodprover och blodtryck

T
a ställning till ev. m

edicinska 
åtgärder och vid behov be ssk boka 
in ett besök för patient 

Ställningstagande vilka 
åtgärder som

 behövs 
vidta 

V
id behov boka in besök 

enligt ordinarie arbetssätt 
U

treda om
 det finns 

behov att vidta 
m

edicinska åtgärder 
direkt  

G
er blodtryck, blodprov 

m
m

 tillräckligt underlag 
för en fortsatt 
bedöm

ning? 

9. Å
tgärda 

m
edicinska 

behov 

E
v. besök av patient för vidare 

klinisk undersökning. 

Å
tgärda utifrån blodprov, blodtryck 

och ev. klinisk undersökning 

Å
tgärder vidtas efter 

behov 
K

ontakta patient om
 

vidtagna åtgärder. 
Patientens behov av 
m

edicinska åtgärder 
ska utföras 

T
illräckligt underlag för 

m
edicinska åtgärder vid 

rätt tid? 

10. K
ontakta 

andra roller 

 

H
ar det fram

kom
m

it behov av 
andra roller under hälsosam

talet 
som

 kan vara behjälpliga för 
patienten (at, biståndsb, 
anhörigkons, dem

enssjuksk.)? 

 

T
agen kontakt

K
ontakta andra roller via 

telefon vid akut behov. 
Patienten får kontakt 
m

ed andra roller 
Fungerar kontaktnät? 

11. B
oka tid 

hos läkare 

T
a em

ot svar på 
aktivitetsbedöm

ning . Svaret ska 
till ssk på vårdcentral som

 bokar 
tid för patienten till läkaren. 
K

ontaktar patienten om
 läkartid 

B
okad tid till läkare

T
ill tidsboknin g

B
okning ska vara 

genom
förd 

H
ar aktivitetsbedöm

ning 
kom

m
it? 

12. U
treda och 

Sam
tala m

ed patient.
B

edöm
ning av 

Inform
era patient

E
tt första 

ställningstagande över 
T

illäckligt underlag för 156
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 bedöm
a  

  

K
linisk undersökning

T
a ställning av dem

ensgrad 
utifrån test. 

B
eställa rem

iss till 
datortom

ografi 

V
id behov beställa rem

iss för 
konsultation av 
dem

ensspecialist. 

dem
ensgrad

U
nderlag inför 

dem
ensdiagnos 

R
em

iss  

K
ontakta ssk för behov 

av team
m

öte 
dem

ensgrad
attta ställning?

U
nderlag för bedöm

ning 
inkom

m
et i tid? 

13. Ställa 
diagnos 
team

m
öte (i de 

fall när 
tveksam

het 
råder) 

 

Läkare ger signal till ssk om
 att boka 

och kontakta för team
m

öte (väljer 
de roller som

 behövs): 

 
D

iskussion i 
flerproffesionellt team

 
(allm

änläk specialistläk,ssk, 
dem

enssjuksk, arbetster,) 
 

G
enom

gång och tolkning 
av resultat för enskild 
patient 

 
Fastställande av diagnos 

 
M

öjliga åtgärder 
diskuteras? 

 
T

eam
m

öte var tredje 
m

ånad eller efter behov? 
 

V
arje patient får en 

diagnos (dem
enssjukdom

 
eller någon annan form

 
av m

innesdiagnos) 

K
ontakter till sam

tliga 
som

 ska ingå i team
m

öte.

 Läkaren journalför 
diagnos och använder 
m

aterialet för vidare 
bedöm

ning av åtgärder. 
Ö

vriga roller använder 
resultatet för vidare 
åtgärder vid behov 

A
ktiviteten ska ge 

tillräckligt m
ed 

inform
ation för 

diagnos och vidare 
åtgärder. 

Finns tillräcklig 
inform

ation om
 

patienten för att kunna 
ställa diagnos? 
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 14. D
em

ens- 

diagnos? 

 

B
estäm

m
a kvalificerad diagnos 

vilket dokum
enteras via ordinarie 

arbetssätt och sökord.  

B
estäm

d kvalificerad 
dem

ensdiagnos 

 

Läkaren själv ska ha 
resultatet 

Läkare ska kunna 
fastställa form

 av 
m

innessvårigheter 

R
ätt underlag?

15. G
enom

föra 
m

edicinska 
åtgärder sam

t 

inform
era 

patient 

 

Å
tgärda m

edicinskt

Se vilka aktiviteter som
 kan vara 

läm
pliga 

B
oka in återbesök 

G
e folder om

 A
nhörigcentrum

 sam
t 

om
 kom

m
unala insatser. 

V
id behov deltar ssk på m

ötet 

R
ecept

M
öjliga aktiviteter 

U
ppföljningsbesök sam

t 
besök hos ssk är inbokat 

Inform
era patient

K
ontakta ssk för att  

tillgodose m
edicinska 

insatser sam
t sam

tal m
ed 

patient och ev. anhörig. 

Plan över m
edicinska 

åtgärder 
R

ätt underlag för att 
åtgärda?  

 

16. K
ontakta 

Ssk 

Patrienten och anhörig bokas in för 
ett sam

tal m
ed sjuksköterskan. 

T
agen kontakt m

ed ssk
K

ontakta ssk genom
 

pappersjournal för sam
tal 

m
ed kund och anhörig 

och vidare kontakter m
ed 

dem
enssjuksk. och/eller 

anhörigk. 

Patienten får 
ytterliggare ett sam

tal 
och vidare kontakt 
m

ed dem
enssjuksk. 

och/eller 
anhörigkons.. 

Fungerar kontaktnät? 158
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 17. Sam
tala 

m
ed kund och 

anhörig om
  

vidare åtgärder 

Ssk sam
talar m

ed patient och 
anhörig ca 2 veckor efter att 
patienten fått sin diagnos av läkare. 
Sam

talet syftar till att inform
era om

 
sjukdom

en sam
t ge patient och 

anhörig m
öjlighet att ställa alla 

frågor de har. 

G
enom

föra sam
tal sam

t 
dokum

entera. 
Ssk ska själv ha resultatet

Patient och anhörig 
ska känna sig väl 
inform

erade om
 

patientens 
sjukdom

sbild sam
t ha 

m
öjlighet att ställa 

sina frågor. 

H
ar inform

ation nått 
fram

 till patient och 
anhörig? 

18. K
ontakta 

dem
enssjuksk

öterskan/anhö
rigkonsulenten
. 

K
ontakta dem

enssjuksköterska eller 
anhörigkonsulent för vidare 
utredning om

 behov av åtgärder . 
G

e inform
ation om

 behov och de 
stödinsatser som

 har tagits 

K
ontakta dietist för råd angående 

M
N

A
 bedöm

ning 

T
agen kontakt

K
ontakta 

dem
enssjuksköterskan/ 

anhörigkonsulenten/dieti
st via telefon. 

K
unden får kontakt 

m
ed 

dem
enssjuksköterskan

/anhörigkonsulenten. 

Fungerar kontaktnät? 

19. U
treda  

och verkställa 
behov av 
stödinsatser 

 

G
enom

 hem
besök eller enskilt 

sam
tal på kontor eller A

nh.centrum
 

utreda behov av åtgärder sam
t ge 

inform
ation om

 stödåtgärder i form
 

av 

- 
dagverksam

het 
- 

färdtjänst 
- 

anhörigvårdarkort 
- 

anhörigutbildning 
- 

behov av 
biståndsbedöm

are 

Plan över åtgärder
A

nsökan färdtjänst till 
K

arlstadsbuss (ordinär 
verksam

het) 

A
nsökan dagverksam

het 
till bosam

ordnare 
(ordinarie verksam

het) 

Personlig kontakt m
ed 

biståndshandläggare,at 

Patient och anhörig 
ska få rätt stöd och 
inform

ation 

H
ar Patienten fått de 

stödåtgärder som
 

planerades? 

Fråga patienten om
 

upplevelsen av 
hem

besöket. 

159
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eller anhörigkons.

20. U
treda och 

verkställa 
behov av 
anhörigstöd 

K
ontakt från ssk efter kundens 

sam
tycke. A

nhörigkonsulent tar 
personlig kontakt m

ed kund för att 
utreda behov av anhörigstöd: 

 
R

åd och stöd 
 

K
ontakt m

ed 
A

nhörigcentrum
 

 
D

agverksam
het 

 
A

nhörigutbildning 
 

Fysiska akt- stavgång m
m

 
(diakon) 

 
Sociala aktiviteter 
anhöriggrupp (Svenska 
kyrkan, R

öda K
orset) 

 
Förm

edla kontakt till 
A

nhörig- och dem
ensf. 

E
n form

 av stödplan för 
anhöriga 

Förbereder ”verkställa 
anhörigstöd” m

ed 
erforderliga kontakter 

Inform
era kund 

K
undens anhöriga ska 

känna trygghet m
ed 

erbjudna stödinsatser 

H
ar kundens anhörig 

sam
tyckt innan kontakt? 

H
ar inform

ation och 
kontakt fungerat? 

21. U
treda och 

verkställa 
behov av 
insatser enligt 
SO

L
 

 

U
treda behov genom

 hem
besök, ev. 

i sam
verkan m

ed ssk. 

 
H

em
tjänst (E

B
V

 ) 
 

T
rygghetslarm

 
 

K
orttidsvård 

B
eslut om

 bistånd eller 
avslag. 

Skriftligt beslut skickas 
till kund. U

ppdrag 
förm

edlas till arbetslag 
eller R

esurscentrum
 

enligt ordinarie 
instruktioner 

U
nderlaget ska vara 

tillräckligt för att 
kunna göra en 
tillförlitlig 
bedöm

ning. 

H
ar m

ålsättningen m
ed 

biståndsbedöm
da 

insatser uppfyllts? 

160
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 22. V
erkställa 

plats på  
dagverksam

het 
vid behov 

- 
Fördela platser via 
sam

verkgrupp 
(anhörigk/dem

enssjuksk./ 
bosam

ordnare) 

 

 

Fördelad plats
B

osam
ordnare faxar 

anm
älan till 

dem
ensom

bud som
 tar 

kontakt via telefon m
ed 

kund/anhörig och 
erbjuder plats. 

T
illgodose plats på 

dagverksam
het för 

kund 

H
ar kunden fått plats? 

H
ar kunden tackat Ja? Ä

r 
underlag för erbjudande 
tillräcklig? 

23. Å
tgärda 

plats på 
dagverksam

het 
/hem

tjänst vid 
behov 

D
em

ensom
bud tar kontakt 

m
ed kund och anhörig för ett 

hem
besök. H

em
besök 

genom
förs för inform

ation om
 

dagverksam
het sam

t etablerar 
en kontakt.  

G
enom

förandeplan upprättas 
efter en tid på dagv. 

K
und börjar på 

dagverksam
het. 

G
enom

förandeplan är 
upprättad 

H
em

tjänst utförs efter 
behov. 

K
ontakter enligt 

ordinarie verksam
het. 

K
und och anhörig ska 

uppleva stöd och 
ökad livskvalitet i sin 
dagliga tillvaro 

H
ar alla kontakter 

fungerat? Ä
r kund och 

anhörig inform
erad. 

Passar tider m
m

 för kund 
och anhörig? A

npassade 
aktiviteter för kunden? 

24. T
illgodose 

behov av 
hjälpm

edel vid 
behov 

Förskriva fysiska och/eller kognitiva 
hjälpm

edel eller andra insatser. 
E

ventuell förskrivning av 
av hjälpm

edel eller råd i 
vardagliga livet 
Strategier/träning vid 
behov 

T
a fram

 vårdplan vid 
behov 

U
tföra insats i hem

m
et 

m
ed patient och ev. 

anhörig. 

Patienten/anhörigs 
vardag underlättas 
m

ed hjälp av 
hjälpm

edel/träning 

H
ar inform

ation och 
kontakt m

ed patienten 
fungerat? 

K
larar patienten och 

anhörig sina aktiviteter i 
vardagen. Ä

r m
an nöjd? 161
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 25. T
illgodose 

m
edicinska 

åtgärder 

T
a em

ot behov av m
edicinska 

insatser för kunder m
ed 

dem
ensdiagnos från läkaren eller 

bib och utför insatserna i kontakt 
m

ed patienten. 

V
id behov kontakta dietist för råd i 

M
N

A
 bedöm

ning. 

 

M
edicinska insatser är 

genom
förda 

K
ontakt från läkare via 

pappersjournal som
 läggs 

i särskilt fack på 
vårdcentralen.  K

ontakta 
patient via telefon. 

K
ontakta dietist via 

telefon för råd i M
N

A
 

bedöm
ning 

Patienten har fått 
m

edicinska insatser 
enligt ordination. 

H
ar kontakter fungerat? 

26. Följa upp 
beslut enligt 
SO

L
 

 

Följa upp genom
 hem

besök. H
ur 

ser behovet av fortsatta insatser ut? 

H
ar m

ålsättningen uppfyllts? 

B
eslut om

 bistånd eller 
avslag. 

Skriftligt beslut skickas 
till kund. U

ppdrag 
förm

edlas till arbetslag 
eller R

esurscentrum
 

enligt ordinarie 
instruktioner 

U
nderlaget ska vara 

tillräcklig för att 
kunna göra en 
tillförlitlig 
bedöm

ning. 

H
ar m

ålsättningen m
ed 

biståndsbedöm
da 

insatser uppfyllts? 

27. Följa upp 
anhörigstöd 

Följa upp planerade åtgärder och 
stödbehov via hem

besök eller via 
telefonsam

tal enligt 
överenskom

m
en tidsplan. 

E
n form

 av stödplan för 
anhöriga 

Förbereder ”verkställa 
erbjudet anhörigstöd” 

K
unden ska känna 

trygghet m
ed 

erbjudna stödinsatser 

H
ar inform

ation och 
kontakt fungerat 
tillfredsställande och 
enligt tidsplan? 

28. Följa upp 
stödinsatser 

Följa upp planerade åtgärder och 
stödbehov via hem

besök eller via 
telefonsam

tal 

Plan över åtgärde r
A

nsökan färdtjänst till 
K

arlstadsbuss (ordinär 
verksam

het) 

A
nsökan dagverksam

het 

Patient och anhörig 
ska få rätt stöd och 
inform

ation 

H
ar patienten fått de 

stödåtgärder som
 

planerades? 

Fråga patienten om
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till bosam

ordnare 
(ordinarie verksam

het) 

Personlig kontakt m
ed 

biståndsh. 

upplevelsen av 
hem

besöket. 

Ä
r patienten nöjd? 

29. Följa upp 
vårdplan 

 

Följa upp vårdplan genom
 

hem
besök eller telefonsam

tal. H
ur 

ser behovet av fortsatta insatser ut? 

H
ar m

ålsättningen uppfyllts? 

E
ventuell förskrivning av 

av hjälpm
edel eller råd i 

vardagliga livet 
Strategier/träning vid 
behov 

T
a fram

 vårdplan vid 
behov 

V
erkställa 

hjälpm
edel/träning 

Patientenss vardag 
underlättas m

ed hjälp 
av hjälpm

edel/träning

H
ar inform

ation och 
kontakt m

ed kunden 
fungerat? 

Ä
r kunden nöjd? 

30. Följa upp 
vårdplan 

Följa upp vårdplan genom
 

hem
besök eller telefonsam

tal. H
ur 

ser det fortsatta behovet av 
m

edicinska insatser ut? 

H
ar m

ålsättningen uppfyllts? 

T
a fram

 ny vårdplan vid 
behov 

V
erkställa ev. fortsatta 

m
edicinska åtgärder. 

M
edicinska åtgärder 

är uppfyllda  
H

ar inform
ation och 

kontakt m
ed patienten 

fungerat? 

 

31. Följa upp 
m

edicinska 
åtgärder 

Sam
tala m

ed patient. Följa upp 
m

edicinska åtgärder 

Å
tgärda m

edicinskt 

Se vilka aktiviteter som
 kan vara 

R
ecept

M
öjliga aktiviteter 

U
ppföljningsbesök är 

Inform
era patient

K
ontakta ssk genom

 
pappersjournal för vidare 
kontakter m

ed olika 
aktiviteter och/eller 

Plan över m
edicinska 

o sociala åtgärder 
R

ätt underlag för att 
åtgärda? Finns god 
kunskap om

 sociala 
m

öjligheter? 
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läm
pliga 

B
oka in återbesök 

inbokat
tillgodose m

edicinska 
insatser. 

164
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FoU-rapport
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"Minnet ej att förglömma"

Karlstads kommuns vård- och omsorgsförvaltning, landstinget i Värmland 
och vårdcentralen i Vålberg (Legevisitten ) genomförde under åren 2008-2010 
ett samverkansprojekt kring tidig upptäckt av demenssjukdom. 

Projektet riktade sig till personer 75 år och äldre inom vårdcentralen i Vål-
bergs upptagningsområde. Målsättningarna var att möjliggöra tidig upptäckt 
av demenssjukdom samt att erbjuda ett tidigt professionellt omhändertagande. 
Projektet har även haft för avsikt att skapa en samverkansmodell som ska 
kunna fungera i ordinarie verksamhet och har också bidragit till validering av 
ett nytt testinstrument för minnessvårigheter inom ramen för en vetenskaplig 
studie i landstinget i Värmland. 

Denna rapport redovisar resultatet av den utvärdering som FoU Välfärd 
Värmland har haft i uppdrag att genomföra av projektet. Utvärderingen har 
varit processinriktad och formativ. Den grundas främst på kvalitativa inter-
vjuer med projektgruppens medlemmar och deltagare i projektet. Dessutom 
ingår studier av projektets dokument, inspelade projektgruppsmöten samt 
statistiskt material insamlat av projektgruppens medlemmar. 

Utvärderingen svarar på frågorna: Har projektet uppnått sina mål? Vad har 
det inneburit för brukarna att delta i projektet? Hur har samverkan fungerat 
i projektet?
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