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Sammanfattning 

Bakgrund och syfte: I Sverige pågår en omställning av hälso- och sjukvården med syfte att patienten ska få en god, 
nära och samordnad vård som främjar hälsan. Målsättningen är att stärka primärvården och göra den till basen 
för hälso- och sjukvården. Patienter ska ha en fast läkare - eller vårdkontakt som de har möjlighet att skapa 
förtroende för med ett relationsskapande förhållningssätt till vården. Reformen ska dessutom leda till ökad 
tillgängligheten och skapa en starkare kontinuitet i vården. Borgholms hälsocentral har kommit långt i 
omställningen och har en modell för sitt arbete, även benämnt Borgholmsmodellen. Syftet med studien är att 
systematiskt kartlägga och analysera Borgholmsmodellens arbetssätt. Studien syftar även till att identifiera 
åtgärder eller komponenter inom modellen som skulle kunna minska hälso- och sjukvårdskostnader och 
resursutnyttjandet. Metod och resultat: En intervjustudie med 13 medarbetare från hälsocentralen samt 
kommunens hemsjukhus. Arbetssättet analyserades utifrån High Value Elements - koncept. Resultatet från 
studien visade att Borgholmsmodellen huvudsakligen bestod av fem komponenter: vård i hemmet, ring din 
doktor, dagjouren, remisshantering och senior advisor. Vård i hemmet omfattar hemsjukhuset och 
egenmonitorering samtidigt som remisshantering bestod av remissgruppen och digital ortopedkonsult. Utifrån 
High Value Elements identifierades 41 stycken åtgärder. Diskussion: Resultaten av kartläggningen visade på flera 
arbetssätt och åtgärder som bidrog till modellens framgång. De identifierade arbetssätten har utgått från 
hälsocentralens egna förutsättningar vilket innebär att modellen inte nödvändigtvis behöver fungera på alla 
hälsocentraler. Hemsjukhuset och hälsocentralens samordningsrutiner tolkades som viktiga funktioner i arbetet 
för att göra Borgholms hälsocentral till den centrala punkten i patientens hälso- och sjukvård. Ekonomiska 
konsekvenser av Borgholmsmodellen återstår att undersöka. 
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Bakgrund 

Ansvaret för hälso- och sjukvården i Sverige är fördelat mellan kommunen och regionerna. Sveriges regioner 

har det grundläggande ansvaret för hälso- och sjukvården medan kommunerna arbetar med bland annat 

hemsjukvård, vård och omsorgsboenden samt rehabilitering (SFS 2017:30). Inom den regionala hälso- och 

sjukvården finns både primärvård och specialistvård. Primärvården syftar till att vara en mottagningsverksamhet 

för hälso- och sjukvården inom det allmänmedicinska kompetensområdet (Socialstyrelsen, 2016). Samtidigt 

ansvarar sjukhus för inneliggande patienter eller sjukhusbaserad specialistvård. Det delade ansvaret mellan de 

olika aktörerna bidrar till att skapa en fragmenterad styrning. Den fragmenterade hälso- och sjukvården ökar 

risken för brister i samverkan vilket kan bidra till mindre effektiv vård och försämrad patientsäkerhet (SOU 

2016:2). Sveriges Kommuner och Regioner ([SKR], 2020) nämner bland annat ett bristande läkarstöd i 

hemsjukvården vilket bidrar till en ständig ansvarsutväxling av patienten. Det innebär att patienter kan skickas 

mellan sjukhus, kliniker, mottagningar och hemmet utan att någon tar det övergripande ansvaret. 

Riksdagen antog 2020 en proposition som avser att reformera Sveriges hälso- och sjukvård (Prop. 

2019/20:164). Omställningen benämns som Nära vård och den huvudsakliga målsättningen är att stärka 

primärvården och göra primärvården till basen i hälso- och sjukvården. Utredningarna Effektiv vård (2016:2) och 

God och nära vård (2018:39) kom fram till att en välfungerande primärvårdsmodell minskar behov och 

konsumtion av sluten och högspecialiserad sjukhusvård vilket i sin tur bidrar till mindre hälso- och 

sjukvårdskostnader. Även internationella studier har visat på en samvariation av en stark primärvård och lägre 

grad av onödiga sjukhusvistelser (Kringos m. fl. 2013) eller lägre sjukvårdskostnader (Starfield m. fl., 2005). 

Reformen för Sveriges hälso- och sjukvårdsomställning innebär att primärvården ska arbeta utifrån ett 

relationsskapande förhållningssätt där patienter ska ha en fast läkarkontakt eller vårdkontakt som de har 

möjlighet att skapa ett förtroende för (Socialdepartementet, 2022). Det ska bland annat ske genom att öka 

tillgängligheten samt skapa en starkare kontinuitet. I och med omställningen ska primärvården finnas nära 

invånarna och ha möjlighet att arbeta främjande, förebyggande och proaktivt (Socialdepartementet, 2022). 

Omställningen till nära vård tar sin utgångspunkt i patientens individuella behov. Vid vård som ges ska hela 

patientens livssituation beaktas och det är inte enbart det pågående problemet som ska behandlas. Målbilden 

för omställningen är att patienten ska bli mer delaktig och att hälso- och sjukvården ska blir mer personcentrerad 

(Socialstyrelsen, 2021).  

Borgholms hälsocentral 

Hälsocentralen i Borgholm har fått mycket uppmärksamhet för sitt arbete kring omställning till nära vård. 

Hälsocentralen ligger i Region Kalmar på norra Öland och kommunen har ett befolkningsantal på närmare 

11,000 invånare. Borgholm är en av de kommunerna i riket med den högsta andelen äldre i befolkningen 

(Statistiska Centralbyrån, 2021). Borgholmsmodellen för primärvården utvecklades 2016 och det 

genomgripande temat var att hälsocentralen skulle vara en samlingspunkt för patientens hälso- och sjukvård 

(SKR, 2018). Borgholmsmodellen bygger initialt på fem stycken delar, även kallat komponenter. Dessa 

komponenter är: ring din doktor, hemsjukhuset, remissgrupp, digital ortopedkonsult och senior sdvisor (SFAM, 

2021). Borgholms hälsocentral arbetar även med egenmonitorering (Åkesson & Rosenberg, 2020) och har en 

akut dagjoursmottagning som benämns dagjouren. Sedan Borgholmsmodellen utvecklades har komponenterna 

förändrats från sin ursprungliga form. En del komponenter har helt försvunnit samtidigt som andra har fått en 

ny innebörd. Samordningen med både kommun och sjukhusen har integrerats och det finns idag flera olika sätt 

som kommun och regionen samverkar med varandra. Trots att det finns en del rapporter som beskriver 

Borgholmsmodellen saknas en samlad beskrivning som följer en vetenskaplig metodik.  
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Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att systematiskt kartlägga och analysera Borgholmsmodellens arbetssätt. Studien avser 

även att identifiera arbetssätt och åtgärder inom modellen som skulle kunna minska kostnader och 

resursutnyttjandet. 

Metod 

Borgholmsmodellen studerades utifrån semistrukturerade intervjuer med anställda på Borgholm hälsocentral 

och anställda inom kommunens hemsjukvård. En intervjuguide användes vid genomförandet av intervjuerna. 

Intervjuguiden innehöll sju områden vilka utifrån tidigare rapporter identifierades som olika arbetssätt i 

Borgholmsmodellen. Ett initialt uppstartsmöte med verksamhetschefen och biträdena verksamhetschef 

bekräftade de identifierade delarna i Borgholmsmodellen. I samråd med verksamhetschef och biträdande 

verksamhetschef på hälsocentralen gavs förslag på intervjudeltagare samt förslag på vilket område 

intervjudeltagarna skulle kunna intervjuas kring. Intervjudeltagarnas område valdes utifrån yrkeskategori samt 

vilken erfarenhet de hade kring valt område. Alla intervjudeltagare fick frågor som berörde mellan en till tre 

områden och varje område hade mellan 10–30 frågor. Intervjuerna pågick mellan 45–60 minuter per deltagare. 

Utöver identifierade områden i Borgholmsmodellen fick intervjudeltagarna frågor som undersökte vilka 

förutsättningar de ansåg möjliggjorde Borgholmsmodellen samt hur de upplevde att arbetsmiljön påverkade 

arbetssättet. 

Utvalda medarbetare från hälsocentralen kontaktades i ett separat mejl med en förfrågan om deltagande. 

Kontakt med enhetschefen på kommunens hemsjukvård togs även för att rekrytera personal som arbetade 

inom kommunen hemsjukvård. Ett strategiskt urval av flera olika yrkeskategorier användes för att skapa en hög 

informationsrikedom samt att säkerställa ett rikt material (Malterud, 2014). Medarbetare från följande 

yrkeskategorier ingick i studien; medicinsk sekreterare, undersköterska, sjuksköterska, samordnare, 

distriktssköterska, distriktsläkare, enhetschef, biträdande verksamhetschef samt verksamhetschef, se tabell 1. 

Totalt deltog 13 personer i studien och alla intervjuer genomfördes som fysiskt möte, bortsett från en intervju 

som genomfördes digitalt via Zoom. Intervjuerna genomfördes på deltagarnas egna arbetsplatser, antingen 

hälsocentralen eller socialförvaltningens kontor. Intervjuguiden reviderades under fältarbetets gång då ny 

information tillkom. Muntligt samtycke inhämtades från deltagarna som medverkade i studien. Alla intervjuer 

spelades in och transkriberades genom sammanfattningar.  

Roll Område 

Medicinsk sekreterare (n=1) Samordning 
Undersköterska (n=1) Dagjouren 
Kommunal sjuksköterska (n=1) Hemsjukhuset, samordning 
Sjuksköterska (n=2) Dagjouren, ring din doktor 
Distriktssköterska/samordnare (n=2) Hemsjukhuset, egenmonitorering samordning 
Läkare (n=3)  Hemsjukhuset, remissgruppen, senior advisor, ring 

din doktor, dagjouren, egenmonitorering 
Biträdande verksamhetschef (n=1) Digital ortopedkonsult, dagjouren, remissgruppen 

Kommunal enhetschef (n=1) Hemsjukhuset, samordning 
Verksamhetschef (n=1) Senior advisor, samordning  

Tabell 1. Visar antalet deltagare som ingick i studien samt vilka områden som diskuterades under intervjuerna. Deltagare 

som inte explicit benämns annat arbetar på Borgholms hälsocentral. (n=antal deltagare). 
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Borgholmsmodellens olika områden analyserades utifrån deras funktion. De områden som uppfattades ha 

samma funktion beskrevs tillsammans under samma komponent. Materialet analyserades därefter utifrån så 

kallade High Value Elements (HVE). Modellen för HVE har tidigare använts vid forskning för att identifiera 

arbetssätt och åtgärder som minskar kostnader och resursutnyttjande genom implementering av olika program 

som fokuserar på personcentrerad vård i hemmet (Anastas m.fl. 2019). Att identifiera HVE är enligt Anastas 

m.fl. (2019) ett första steg i att definiera de olika delarna av interventioner som utgår från en personcentrerad 

vård i hemmet. På grund av Borgholmsmodellens betoning på personcentrerad vård har modellen för HVE 

använts i analysen. HVE modellen utgår från fem huvudområden vilket är: tillgänglighet, helhetsvård, kontinuitet, 

samordning & integration samt patient & familjecentrerad. Som ett första steg i analysen placerades samtliga av 

Borgholmsmodellens komponenter ut i varje enskilt huvudområde, vilket innebar att det fanns utrymme att 

beskriva alla komponenter inom varje huvudområde. Därefter identifierades alla komponenters så kallade HVE 

arbetssätt (benämns fortsättningsvis som arbetssätt) specifikt för de huvudområde som de var placerade i. 

Beskrivningarna av Borgholmsmodellens arbetssätt relaterade till HVE modellens huvudområde. Arbetssätten 

beskrev hur personalen på hälsocentralen och inom kommunen arbetade inom varje enskild komponent utan 

att gå in i detalj kring utförandet. I nästa steg av analysen utvecklades varje arbetssätt med detaljerade 

beskrivningar av inkluderade åtgärder. De detaljerade beskrivningarna uppgick till två nivåer där varje nivå 

beskrev formen för det specifika arbetssättet eller åtgärd. En högre nivå i HVE modellen representerade en 

mer avancerad nivå av arbetssättet/åtgärd som var svårare att uppnå. 

Resultat 

Kartläggningen av Borgholmsmodellen visade på fem komponenter som utgjorde grunden för modellens 

arbetssätt. Av de fem komponenter som identifierades bestod två stycken av två delar som tillsammans utgjorde 

komponenten. Genom intervjuerna framkom även att det fanns förutsättningar som uppfattades som väsentliga 

för modellen vilket har beskrivits i en separat del. 

Borgholmsmodellen 

Borgholmsmodellens fem komponenter identifierades som: vård i hemmet, ring din doktor, dagjouren, remisshantering 

och senior advisor. Komponenter presenteras i figur 1. Komponenterna vård i hemmet och remisshantering bestod av 

två delar. Vård i hemmet bestod av hemsjukhuset och egenmonitorering medans remisshantering bestod av remissgruppen 

och digital ortopedkonsult. 
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Figur 1. Visar Borgholmsmodellens fem komponenter samt utmärkande arbetssätt. 

 

Vård i hemmet 

Vård i hemmet är en komponent inom Borgholmsmodellen som syftar till att flytta hälso- och sjukvården 

närmare den individuella patienten. Målsättningen är att minska antalet sjukhusinläggningar som skulle kunna 

motverkats. Komponenten vård i hemmet har två separata delar vilket är hemsjukhuset och egenmonitorering.  

Hemsjukhuset 

Hemsjukhuset är en samverkansmodell mellan kommunen och Borgholms hälsocentral. Patienter som blir 

inskrivna i kommunens hemsjukvård blir samtidigt en del av hälsocentralens hemsjukhus där de får tillgång till 

en fast läkarkontakt. Det är endast patienter som får vård av kommunens hemsjukvård som blir inskrivna i 

hälsocentralens hemsjukhus. De patienter som blir inskrivna i hemsjukhuset har svårigheter eller är inte kapabla 

att ta sig till hälsocentralen på egen hand. Ofta handlar det om äldre multisjuka patienter men det kan även vara 

patienter som av andra skäl behöver hemsjukvård. Patienter skrivs ut från hemsjukhuset när de blir utskrivna 

från kommunens hemsjukvård. Patienter i hemsjukhuset ges tillgång till vård i hemmet i form av bedömning 

och behandling. Det är i första hand kommunens sjuksköterskor i hemsjukvården som behandlar patienten 

men läkarna på hälsocentralen har det yttersta ansvaret. Vid behov kan sjuksköterskor efterfråga hembesök av 

patientens fasta läkare. Även ambulanspersonal som anser att en patient inte har ett sådant brådskande behov 

att de behöver köras till akuten kan efterfråga hembesök från läkaren. Läkarna kan göra två olika typer av 

hembesök, akuta och icke-akuta hembesök. Vid akuta hembesök kan läkare genomföra hembesök samma dag. 

Ambulanspersonalen eller hemsjukvårdens sjuksköterskor kontaktar läkaren innan klockan åtta på morgonen 

för att boka ett hembesök samma dag. Annars har läkarna möjlighet att besöka patienten dagen efter. För att 

möjliggöra hembesök senast dagen efter har läkarna alltid schemalagt en timme om dagen avsatt för hembesök. 

Vid icke-akuta besvär kan ett besök planeras in mellan 1–3 veckor efter första kontakt. När läkare genomför 

hembesök meddelar de sjuksköterskorna i det gemensamma kommunikationsverktyget eller ringer upp och 
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planerar ett besök tillsammans. Hälsocentralens läkare och kommunens sjuksköterskor samordnar i vanliga fall 

hembesöken så att alla parter kan närvara. Om sjuksköterskor inte kan närvara på hembesöket informeras de 

av läkarna kring de beslut som tagits.  

Hälsocentralen har en samordnare som möjliggör samverkan vid hemsjukhuset. Hälsocentralens samordnare 

fungerar som växel och bidrar till kommunikationen mellan de olika aktörerna, se figur 2. Hälsocentralens 

samordnare kommunicerar med sjukhus, kommunen och med läkarna på hälsocentralen. Det är både klinisk 

och organisatorisk information som delas mellan parter. Kommunens sjuksköterskor kan läsa i regionens 

journalsystem för att se vilka bedömningar och behandlingar läkare har gett patienter. Region Kalmar använder 

sig av journalsystemet Cosmic. Kommunens sjuksköterskor har tillgång till kommunikationsverktyget Messenger i 

journalsystemet och kan därigenom kommunicera med läkare och hälsocentralens samordnare samt skicka 

meddelanden kring kliniska bedömningar. Däremot kan de inte skriva direkt i journalerna. Hälsocentralens 

samordnare är aktiv i Messenger och ser till att alla meddelanden behandlas. När kommunens sjuksköterskor 

försöker kontakta patientens läkare kan samordnaren dirigera sköterskorna till rätt läkare.  

 
Figur 2. Representerar den tänka kommunikationsvägen vid samordningen av hemsjukhuset.  

 

Egenmonitorering 

Egenmonitorering är ett projekt som likt hemsjukhuset syftar till att flytta hälso- och sjukvården närmare den 

individuella patienten. Den grundläggande tanken med egenmonitorering är att förhindra att patienter hamnar 

på sjukhus, istället ska avvikande värden identifieras i ett tidigt stadie så att åtgärder kan sättas in av 

hälsocentralen. Trots att egenmonitorering och hemsjukhuset arbetar mot samma mål är dessa två områden 

inte ett sammankopplat projekt, de patienter som ingår i egenmonitorering ingår inte i hemsjukhuset. 

Egenmonitorering är ett pilotprojekt som startade 2018 och syftar till att hjälpa patienter med hjärtsvikt att 

monitorera sina egna värden. I dagsläget ingår 20 personer i projektet och vid tiden för genomförandet av 

studien fanns det ingen väntelista för nya patienter. De patienter som deltar i projektet lider av hjärtsvikt som 

kräver övervakning. Patienter som ingår i projektet för egenmonitorering ges tillgång till en våg, 

blodtrycksmätare, saturationsklämma, termometer samt en bärbar dator. Patienterna får även en router som 

ger deras utrustning tillgång till internet. Initiala hembesök genomförs av hälsocentralen för att säkerställa 

utbildning av de patienter och anhöriga som ska använda utrustningen. 

Patienterna mäter dagligen sina värden med utrustningen vilket sedan automatiskt skickas vidare till 

hälsocentralens samordnare. Via datorn svarar patienten på fem frågor som undersöker patientens uppskattade 

dagliga mående. Frågorna undersöker trötthet, andnöd, bensvullnad, hur de mår och deras uppskattade känsla 

av begränsning. Alla frågor besvaras på en skala mellan 1–10 vilket gör att de svar som registreras kan jämföras 

med patientens tidigare värden. Patientens mätvärden och svar kontrolleras dagligen av hälsocentralens 
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samordnare. Samordnaren sitter i ”kontrolltornet” på hälsocentralen och får all data levererad automatiskt. Vid 

problematiska eller avvikande värden kan hälsocentralens samordnare ringa patient och göra en bedömning. 

När avvikande värden eller uppföljning har skett registreras det i patientens journal. Om det inte går att fastställa 

att patienten mår bra har hälsocentralen möjlighet att skicka regionsuppdrag till kommunen som åker hem till 

patienten för att genomföra en medicinsk bedömning. I många fall kan kommunens sjuksköterskor behandla 

patient direkt på plats. Om kommunens sjuksköterska inte kan behandla patienten i hemmet ombeds patienten 

åka till hälsocentralen och träffa sin läkare. Eftersom patienter som deltar i egenmonitorering inte ingår i 

hemsjukhuset är praxis att läkare inte gör hembesök.  

Ring din doktor 

Borgholms hälsocentral har som målsättningar att alla inskrivna patienter ska ha en fast läkarkontakt vilket 8 av 

10 i dagsläget har. Patienter som har tillgång till en fast läkarkontakt får läkarens direktnummer och kan kontakta 

sin läkare utan att först hamna i en telefonväxel. Den fasta läkarkontakten är en grundläggande förutsättning 

för att komponenten ring ding doktor ska fungera. Patienter får tillgång till fast läkarkontakt när de har ett 

större vårdbehov, många gånger handlar det om den äldre populationen. Även de patienter som söker vård tre 

gånger för samma besvär ges tillgång till en fast läkarkontakt. Det finns en intern samverkan vid läkarfrånvaro 

som innebär att alla patienter som är inskrivna på Borgholms hälsocentral har en backupläkare ifall deras 

ordinarier läkare är frånvarande. Backupläkare finns som ett stöd till alla läkare så att deras arbetsbelastning inte 

blir för hög vid frånvaro. Fördelningen av backupläkare görs genom ett system där patientens personnummer 

avgör läkare. 

När en patient ringer sin fasta läkare hamnar de direkt i en röstbrevlåda där de ges möjligheten att boka 

rådgivning, få hjälp med förskrivning av recept eller avboka besök. Läkarna lyssnar kontinuerligt igenom sina 

samtal under dagen och registrerar alla ärenden i TeleQ1. Läkarna kan välja hur de vill prioritera sina patienter 

beroende på det behov som finns. Återkoppling av telefonkontakt görs inom tre dagar från första samtalet. 

Uppföljningen av telefonkontakten sker främst genom en telefon men läkarna har även möjlighet till digitala 

möten i form av videosamtal.  

Dagjouren 

Dagjouren är benämningen på hälsocentralens närakutmottagning. Dagjouren behandlar akuta besvär eller 

besvär som akut har blivit sämre. Patienter som haft sina besvär längre än 14 dagar ombeds istället kontakta sin 

läkare. I dagjouren arbetar ett arbetslag i nära anslutning till varandra, även kallat dagjoursteamet. 

Dagjoursteamet består vanligtvis av två läkare, en sjuksköterska och en undersköterska. Läkarna som arbetar i 

dagjouren är en ST- eller utbildningsläkare samt en allmänspecialist. Dagjourteamet delar ett fysiskt rum 

tillsammans och använder mellan 3–5 mottagningsrum som ligger i nära anslutning. Arbetssättet möjliggör en 

snabb och enkel kommunikation kring de beslut som ska tas i enheten. Innan varje arbetsdag träffas 

dagjourteamet och bestämmer personalens ansvarsområden. Det som gör dagjouren viktig för 

Borgholmsmodellen är att det öppnar upp tid i läkarnas schema för patienter med svårare utredningar eller 

större besvär. I och med arbetssättet har läkarna mer tid att kunna arbeta med sina listade patienter. 

Patienter som kommer till dagjouren tar en nummerlapp och ombeds sedan fylla i ett formulär vilket beskriver 

orsaken till besöket. Dagjoursteamets hämtar kontinuerligt in formulären i dagjoursrummet och kan göra 

bedömningar i vilken ordning som patienter ska kallas in. På detta sätt kan dagjourteamet göra en 

                                                      

1 TeleQ är ett kommunikationsverktyg för hantering av patientkontakter. 
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prioriteringsordning över patienterna. Alla formulär som dagjourteamet tar emot dokumenteras digitalt. 

Bedömning av patienter görs alltid av läkarna som arbetar på dagjouren. Det är möjligt för läkare att göra 

bedömningen att en sjuksköterska eller undersköterska kan ta över ärendet men arbetssättet betonar att 

patienter alltid får kontakt med läkare vid besök. Eventuell uppföljning av patient görs i första hand av 

patientens fasta läkare. Det finns ett organisatoriskt stöd vid hög belastning vilket innebär att hälsocentralens 

resterande läkare kan hjälpa till genom att ta emot patienter. Det görs enbart i mån om tid. Om läkare hjälper 

till att behandla patienter från dagjouren sker det på läkarnas egna mottagningar. När en läkare ska behandla en 

patient från dagjouren markeras det digitalt vilket bidrar till att skapa en struktur. Dagjoursteamet ansvarar även 

för hälsocentralens digitala chattfunktion vilket hanteras av den sjuksköterskan som arbetar för dagen. Patienter 

kan genom hälsocentralens hemsida kontakta ansvarig sjuksköterska för rådgivning.  

Remisshantering 

Borgholms hälsocentral arbetar utifrån målsättningen att minska antalet remisser som skrivs ut. Istället strävar 

hälsocentralen efter att behandla patienter direkt på hälsocentralen. En grundläggande målsättning med 

hälsocentralens remisshantering är att minska antalet felaktiga remisser vilket i sin förlängning innebär minskade 

kostnader för regionen. Komponenten remisshantering är fördelad på två områden, remissgruppen och digital 

ortopedkonsultation.  

Remissgruppen 

Remissgruppen är en funktion inom Borgholmsmodellen som innebär att alla läkare på hälsocentralen träffas 

en gång i veckan och går igenom alla skrivna remisser. När en läkare skriver en remiss skickas de inte iväg till 

specialist direkt, istället samlas alla remisser ihop och revideras gemensamt av läkarna. Målsättningen är att 

minska antalet remisser som hälsocentralen skickar. På hälsocentralen skickas akuta remisser och remisser i 

standardiserade vårdförlopp precis som vanligt. Resterande elektiva remisser bedöms i remissgruppen innan de 

skickas iväg till specialist, undantag för sjukgymnast, arbetsterapeuter, fysioterapeuter m.m. Remissgruppen 

arbetar tillsammans igenom alla remisser som skrivits ut i ett gemensamt rum. Remisserna presenteras på en 

storbildskärm så att alla kan se informationen i remissen. Läkarna utvärderar remisserna tillsammans och kan 

kommentera och ställa frågor kring de remisser som presenteras. En del remisser tar endast några sekunder att 

kolla igenom, andra remisser kan gruppen sitta med i några minuter och diskutera. En remiss som bedöms i 

remissgruppen har tre möjliga utfall. Remissen kan skickas till avsedd specialist, kompletteras innan utskick eller 

behandlas direkt på hälsocentralen. Vad gäller de remisser som ska kompletteras kan det bland annat handla 

om att det behövs göra fler tester för att mottagaren ska kunna göra sin bedömning. Remisserna kan även 

optimeras genom att den läkaren som skrivit remissen presenterar remissen på ett annorlunda sätt. När en 

remiss har godkänts av gruppen får den en markering som tydliggör att det är remissgruppen som har gått 

igenom remissen tillsammans. Remissgruppen behandlar närmare 60 remisser per tillfälle. 

Digital ortopedkonsult 

Likt remissgruppen var digital ortopedkonsult ett projekt som syftade till att minska antalet remisser som 

hälsocentralen skickade. Digital ortopedkonsult har vid skrivande stund tagit en paus men hälsocentralen är 

benägna att starta det igen. Digital ortopedkonsult var ett projekt som byggde på ett samarbete med en 

ortopedklinik som ligger i Region Kalmar. Borgholms hälsocentral kunde vid behov koppla upp sig digitalt med 

en ortopedspecialist och få konsultation i de ärenden de inte kunde behandla själva. Det fanns ett designerat 

rum som var till för den digitala ortopedkonsultationen. En storbildskärm och kamera användes så att alla parter 

kunde se varandra. Läkaren kopplade med två knapptryck upp sig till specialisten. Läkarna presenterade fallet 
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på ett kondenserat och strukturerat sätt varpå ortopeden kunde hjälpa till med en bedömning. Ortopeden 

undersökte patienten digitalt och läkarna på hälsocentralen fungerade som ortopedens förlängda arm. Många 

gånger kunde ortopedspecialisten ge en behandling direkt, andra gånger så kunde bedömning göras att ett besök 

hos specialisten var det bästa sättet att undersöka patienten. I en del fall kunde ortopedspecialisten direkt se 

vad problemet var och boka in en operation. Samtalen utgick från patientens behov och en målsättning var att 

skapa ett trepartssamtal mellan ortopeden, läkaren och patienten. När Borgholms hälsocentral arbetade med 

den digitala ortopedkonsultationen användes det både av läkare som arbetade i den egna 

mottagningsverksamheten samt av läkare som arbetade i dagjouren.  

Senior Advisor 

Senior Advisor är en arbetsroll på hälsocentralen som befattas av en läkare med senior erfarenhet. Rollen syftar 

till att ge kliniskt stöd och rådgivning vid bedömning och behandling av patienter. Arbetssättet har växt fram 

som ett svar på att läkare i många fall behandlar patienten själv utan någon att rådfråga. Funktionen senior 

advisor används i verksamheten för konsultation och arbetssättet gör det möjligt att förankra beslut med en 

erfaren läkare. Det finns alltid minst en aktiv senior advisor på hälsocentralen. Totalt har hälsocentralen fem 

läkare som turas om att vara senior advisor. På hälsocentralens morgonmöte presenteras dagens senior advisor 

så att alla medarbetare vet vem de kan gå till vid rådgivning. Alla anställda på hälsocentralen använder sig av 

konsultation från senior advisor. Bland annat använder undersköterskor senior advisor vid utskrivning av EKG. 

Sjuksköterskor som har egna mottagningar kan även få rådgivning vid bedömning och hjälp att skriva ut 

remisser. Underläkare och ST-läkare använder senior advisor för att förankra sina bedömningar samt rådfråga 

om möjliga behandlingar.  

När en läkare är aktiv som senior advisor tar de inte emot egna patienter. Alla arbetsuppgifter som senior 

advisor utför är anpassade så att de ska kunna bli avbrutna i vilken stund som helst. Arbetsuppgifter kan bland 

annat inkludera administrativt arbete. Läkaren som har rollen som senior advisor arbetar från sitt arbetsrum 

med dörren öppen så att all vårdpersonal när som helst kan komma in. Vid högsäsong är det inte ovanligt att 

det blir en kö av personer som har frågor till ansvarig läkare. Personalen som väntar på konsultation har 

möjlighet att kommentera varandras ärenden vilket leder till ett utbildningstillfälle för alla parter.  

Förutsättningar  

Utifrån kartläggningen identifierades fyra viktiga förutsättningar som möjliggör Borgholmsmodellen vilket var 

det organisatoriska arbetssättet, samverkan, bemanningen samt det geografiska utgångsläget. Borgholms hälsocentral 

arbetar utifrån en organisatorisk styrning där arbetssättet har en nedifrån och upp-styrning. Personalen på 

arbetsplatsen arbetar i tre grupper vilket har getts benämningen medarbetarteam. Medarbetarteamen träffas varje 

morgon med syfte att stärka gemenskapen och arbetsmiljön. En funktion av medarbetarteamen är att utvärdera 

och utveckla hälsocentralens verksamhet. I grupperna har personalen möjlighet att diskutera nya arbetssätt och 

potentiella utvecklingsområden. Verksamhetschefen presenterar även förslag på nya arbetssätt för 

medarbetarteamen vilket sedan anpassas baserat på de förslag som personalen presenterar. Ledarskapet på 

hälsocentralen är starkt präglat av nedifrån och upp-styrning och många arbetssätt utvecklas från sin initiala ide 

till ett mer anpassat arbetssätt på grund av att personalen själva får vara med och förankra arbetet.  

Borgholms hälsocentral befinner sig geografiskt i ett glesbygdsområde och hälsocentralen är ensamt verksam i 

kommunen. Det bidrar till att skapa förutsättningarna för ett nära samarbete med kommunen. Hälsocentralen 

har kapitaliserat på det genom att förstärka samordnares arbetsroll och ansvar. Samordnaren på hälsocentralen 

har en viktig roll och stor vikt läggs på att kommunicera med både kommun och sjukhus. Den integrerade 
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samverkan kring hemsjukhuset har bland annat varit en drivande faktor som bidragit till det fördjupade 

förtroendet mellan aktörerna. Samverkan sker både på den operativa nivån som är patientnära men det finns 

även en utvecklad samverkan på den strategiska nivån. På en ledningsnivå träffas hälsocentralen och 

kommunens hemsjukvård månadsvis och diskuterar hur de arbetar tillsammans, gemensamma rutiner, 

arbetssätt, gemensamma projekt, förändringar i verksamheterna osv. Samverkan sker även på den operativa 

nivån. De sjuksköterskor som är i kontakt med patienterna träffas varannan månad för att diskutera patientfall 

samt gemensamma rutiner. Hemsjukvården och hälsocentralen genomför även temadagar tillsammans vilket 

bidrar till att all personal lär känna varandra och har möjlighet att skapa relationer som leder till ökad förståelse. 

Utöver samverkan med kommunen finns det även en integrerad samverkan med det närliggande sjukhuset och 

hälsocentralen där bland annat personalen på sjukhuset skickar meddelande till hälsocentralen om en patient 

blir inlagd. Vid inläggning på sjukhus kan hälsocentralens läkare kontakta sjukhuset och efterfråga 

undersökningar som inte är möjliga att göra på hälsocentralen.  

Slutligen har en kontinuerlig bemanning på hälsocentralen bidragit till att förankra arbetssättet och gör det möjligt 

för läkare att dra nytta av den fasta läkarkontakten. För att uppnå kontinuerlig bemanning har bland annat ett 

listningstak på 1000 patienter per läkare varit en avgörande faktor. Alla läkare som anställs av hälsocentralen har 

ett listningstak vilket har bidragit till att göra hälsocentralen till en attraktiv arbetsplats. För att möjliggöra ett 

listningstak på 1000 patienter per läkare har hälsocentralen ett flertal ST-läkare som arbetar på hälsocentralen. 

ST-läkarna finansieras centralt av regionen vilket innebär mindre personalkostnader för hälsocentralen.   

High Value Elements 

Från kartläggningen av Borgholmsmodellen identifierades flera arbetssätt och åtgärder under varje komponent. 

De identifierade arbetssätten beskrivs både som specifika arbetssätt men även som det praktiska åtgärder och 

genomförandet av ett arbetssätt. De arbetssätt och åtgärder som på något sätt syftar till att minska kostnaderna 

eller resursutnyttjandet har identifierats och placerats i HVE modellen, se tabell 2. Total identifierades 41 

arbetssätt och åtgärder som kunde kopplas till HVE modellens huvudområden. Hemsjukhuset var den 

komponent där det största antalet element kunde identifieras, totalt 17 stycken arbetssätt/åtgärder. Inom 

resterande huvudområde identifierades mellan 4–8 element per komponent. Senior advisor var den komponent 

med minst identifierade arbetssätt, totalt 4 stycken. Samordning & integration var det huvudområde inom HVE 

modellen vilket flest identifierade arbetssätt eller åtgärder kunde kopplas till. Det var både intern och extern 

samordning & integration som förekom i Borgholmsmodellen. Den interna samordningen & integrationen 

syftade bland annat till rollen av senior advisor där arbetssätt relaterade till intern konsultation eller 

verksamhetsenligt stöd. Den externa samordningen & integrationen var bland annat synlig vid hemsjukhuset 

där ett flertal aktörer såsom kommun, sjukhus och hälsocentralen kommunicerar för att gemensamt arbeta mot 

samma målsättning.  
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Modellen för High Value Element  

Huvudområde Komponenter High Value Elements arbetssätt Nivå 1 Nivå 2 

Tillgänglighet  Vård i hemmet Hemsjukvård Sjuksköterska ger bedömning i hemmet Sjuksköterska ger behandling i hemmet 

Hemsjukhuset Fast läkarkontakt till hemsjukvårdspatienter Konsultation för kommunens hemsjukvård 

Hembesök Läkare genomför hembesök inom 1–3 veckor Akuta besök genomförs dagen efter 

Digital monitorering i hemmet Chattfunktion med hälsocentralen Videosamtal med hälsocentral  

Ring din doktor Telefonkontakt Telefonnummer till läkare Uppföljning inom 3 dagar 

Videosamtal med läkare 
 

  

Dagjouren Närakutmottagning Tillgängliga drop-in tider varje vardag Primärvårdsjour kvällar och helger 

Digital chattfunktion  Tjänst för hälsocentralens skrivna patienter  

Remisshantering Konsultation ortopedspecialist Digital bedömning utan remiss  Sker i samband med primärvårdsbesöket 

Helhetsvård  Vård i hemmet Dialog vårdaktörer Klinisk informationsdelning i journal Konsultation av läkare 

Gemensamma hembesök Hemsjukvård och läkare genomför hembesök  
 

Ring din doktor Fast läkarkontakt Återkopplar vid annan sjukvårdskontakt Övergripande ansvar för patient 

Telefonkontakt Rådgivning och konsultation av fast läkarkontakt   

Dagjouren Läkare skickar patient till dagjour Beskrivning av fall meddelas i journal  Uppföljning sker av patientens läkare 

Remisshantering Trepartssamtal Dialog med inblandade parter Anpassade behandlingar efter behov 

Kontinuitet  Vård i hemmet Delar klinisk information Hemsjukvård tillgång till journaler Kommunicerar i journal om patient 

Samverkan vid vård i hemmet Hemsjukvård och hälsocentral kommunicerar Gemensamma hembesök 

Digital monitorering i hemmet Tillgång till mätinstrument i hemmet Hälsocentral följer upp avvikande värden 

Ring din doktor Tillgång till en fast läkarkontakt Alltid samma läkare som följer patient Samma backupläkare vid frånvaro 

Samverkan med sjukhus Sjukhus delar klinisk information  Läkare uppdateras vid patientinläggning  

Dagjouren Uppföljning efter akutmottagning Fast läkare följer upp akuta besök Backupläkare följer upp olistade patienter 

Samordning & 
Integration  

Vård i hemmet Gemensam vårdplan Patient har vårdplan Samordnare upprätthåller vårdplan 

Klinisk konsultation för patient Konsultation genomförs av läkare Läkare återkopplar samma dag 

Organisatoriskt stöd Regionsuppdrag till egenvårdspatienter  

Organisatorisk samverkan Möten på chefsnivå och sjuksköterskenivå Gemensamma målsättningar  

Förfrågan om hembesök Kommunens sjuksköterskor skickar förfrågan Ambulanspersonalen skickar förfrågan 

Ring din doktor Samverkan vid läkarfrånvaro System för backupläkare Stöd inom medarbetarteamen 
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Dagjouren Arbetslag arbetar i nära anslutning  Dagjoursteam utgår från samma rum Konsulterar varandra  

Organisatoriskt stöd Konsultation från senior advisor Läkare hjälper dagjoursmottagningen  

Remisshantering Gemensamt arbete med remisser Remiss kompletteras eller skickas till specialist  

Gemensamma utskick av remisser 
 

  

Utbildningstillfälle för läkare  Samstämdhet kring standard på remisser   

Konsultation vid bedömning  Ortopedspecialist bedömer  Ortopedspecialist behandlar  

Senior Advisor Konsultation vid behandling Kliniskt stöd och rådgivning   

Stöd undersköterskor, sjuksköterskor Godkänner undersköterskors EKG Rådgivning sjuksköterskor 

Konsultation för läkare Förankring vid ordinarie besök hos AT-läkare Deltagande vid akutbesök 

Stöd för läkare under utbildning Stöd vid diagnos och behandling   

Patient & 
Familjecentrerad  

Vård i hemmet Kommunikation med anhöriga Utbildning av patient och anhörig   

Patientcentrerad samordning  Samordning hälsocentral, kommun, sjukhus   

Ring din doktor Digitala möten  Möten modifierade utifrån patientens behov   

Remisshantering Samtal patientens behov i centrum Trepartssamtal ortoped, läkare och patient 
 

 Tabell 2. Visar HVE modellen med Borgholmsmodellens komponenter och identifierade arbetssätt. 
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Diskussion 

Resultatet från studien visade att Borgholmsmodellen huvudsakligen bestod av fem stycken komponenter: vård 

i hemmet, ring din doktor, dagjouren, remisshantering och senior advisor. Vård i hemmet och remisshantering bestod av två 

delar vardera. Vård i hemmet bestod av hemsjukhuset och egenmonitorering samtidigt som remisshantering bestod 

av remissgruppen och digital ortopedkonsult. Borgholmsmodellens framgång kunde även kopplas till 

hälsocentralens arbete kring samverkan. Ett gemensamt arbete med kommunens hemsjukvård och regionens 

sjukhus bidrog till att skapa snabb, pålitlig och kontinuerlig kommunikation mellan alla parter. Hemsjukhuset 

och hälsocentralens samordnare tolkades som viktiga funktioner i arbetet för att göra Borgholms hälsocentral 

till den centrala punkten i patientens hälso- och sjukvård.  

Borgholms hälsocentral har lyckats genomföra en omställning av sin verksamhet i linje med vad som 

eftersträvas i reformen Nära vård. I omställningen har hälsocentralen försökt placerat sig som den centrala 

punkten i patientens vård. Men trots att Borgholmsmodellen arbetar utifrån en personcentrerad vård behöver 

det inte nödvändigtvis betyda att modellen minskar kostnader och resursutnyttjande. Starfield m.fl. (2005) har 

visat att en starkare primärvård som är personcentrerad innebär lägre sjukvårdsanläggningar och en lägre 

kostnad. Däremot visar Kringos m.fl. (2013) att även om en starkare primärvård innebär lägre grad av onödiga 

sjukvårdsvistelser så finns det ett samband mellan en starkare primärvård och en högre totalkostnad för hälso- 

och sjukvården. Kartläggningen av Borgholmsmodellen identifierade flera arbetssätt som i tidigare forskning 

har visat på positiva hälso- och ekonomiska resultat i en hälso- och sjukvårdsmodell. Funktionen av en 

samordnare vid vårdkontakt innebär bland annat högre trygghet och kontinuitet, funktionen minskar även antal 

besök på akutmottagningar samt inskrivningar på sjukhus (Socialstyrelsen, 2017). Även internationell forskning 

har visat att en vårdsamordnare som organiserar vården för multisjuka personer spelar en avgörande roll vid 

vård mellan flera hälso- och sjukvårdsaktörer (Boyd m.fl. 2007; Deschodt m.fl. 2020). Funktionen av en 

vårdsamordnare är inget nytt koncept och det finns redan flera regioner som arbetar med vårdsamordnare, 

däribland Dalarna och Västra Götalandsregionen (SKR, 2020; Björkelund m.fl. 2020). Det som gör 

Borgholmsmodellen unik är att den avsatta tiden för hälsocentralens samordnare är omfattande och inkluderar 

två anställningar som värvar varandra i arbetet.  

Borgholmsmodellen arbetade även utifrån ett hemsjukhus-koncept, med syfte att flytta hem hälso- och 

sjukvården till patienten. Det finns internationellt stöd för att primärvårdsbaserad hemsjukhus bidrar till mindre 

sjukhusinläggningar (Dorr m.fl. 2016) och positiva patientupplevelser (Green m.fl. 2018). Samtidigt menar 

Colasurdo m.fl. (2022) att det finns olika former av hemsjukhus. De hemsjukhus som är baserade på 

huvudområden inom HVE modellen visar på mindre sjukhusinläggningar men det finns även ett samband 

mellan ökade besök på akutmottagningar samt ingen reduktion i kostnader. Något som talar för att detta 

samband inte finns på Borgholms hälsocentral är den integrerade samverkan med ambulansen som eventuellt 

skulle kunna innebära färre akutvårdsbesök.  

Flera av Borgholmsmodellens arbetssätt framstod potentiellt bidra med större resursanvändning för 

hälsocentralen, den obesvarade frågan är om arbetssättet även innebär mindre kostnader och resursutnyttjande 

för regionen som en hel. Utvärderingen är speciellt viktig om modellen ska verka som en framgångssaga i 

omställningen till en nära vård. Ekonomiska konsekvenser av Borgholmsmodellen återstå att se och detta är ett 

nästa steg i utvärderingen. Trots att Borgholmsmodellen har fått stor uppmärksamhet den senaste tiden för sitt 

arbete med nära vård är det viktigt att poängtera att hälsocentralen har utgått från sina förutsättningar och 

utvecklat en modell som är anpassad efter den egna befolkningen och det geografiska utgångsläget. Flera 

komponenter i Borgholmsmodellen bidrar till ett förbättrat arbete men det finns ingen garanti att det fungerar 

på andra hälso- eller vårdcentraler. Identifierade komponenter bör därför inte implementeras överallt utan 

istället anpassas till den lokala kontexten. 
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