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Synen på hur samverkan kring sköra äldre har fungerat under pandemins första våg skiljer sig mellan olika 
vård- och omsorgsaktörer i södra Stockholmsregionen. Det visar en ny rapport från Nestor FoU-center, som 
också påvisar betydelsen av redan etablerade och välfungerande samverkansforum vid pandemiutbrottet.   
 
I en nyligen publicerad rapport från Nestor FoU-center undersöks hur samverkansarbetet mellan geriatrisk 
slutenvård, primärvård och äldreomsorg i södra Stockholmregionen fungerade under coronapandemins första 
våg. Här framgår att personer som ingått i samverkansgrupper som skapats och varit aktiva före pandemin 
uppger att samverkansarbetet underlättades under coronan.   

– Det är intressant att se att det faktiskt lönade sig att hålla fast i redan etablerade samverkansforum när 
pandemin slog till. Många samverkansforum prioriterades ner eller pausades under pandemin, men vi ser att de 
personer som deltog i forum som var fortsatt aktiva uppfattade samverkansarbetet som mer välfungerande än 
de personer som inte deltog i sådana forum. Vi menar att ett samverkansforum som får tid på sig att utvecklas 
och etableras, bidrar till att bygga upp sociala relationer och kontaktvägar, men också tillit och förståelse för 
varandra. Det skapar i sin tur bra grundförutsättningar för en fungerande samverkan, säger rapportens 
huvudförfattare Emanuel Åhlfeldt, fil. dr i sociologi och projektledare på Nestor FoU-center.  
 
I rapporten påvisas tydliga skillnader i hur de olika vård- och omsorgsaktörerna upplevde samverkansarbetet 
under denna period. Slutenvården ger en genomgående mer positiv syn än primärvård och äldreomsorg. När det 
gäller samverkan vid utskrivning för personer i behov av samordnade insatser visade det sig att 
primärvårdsrehab inte alltid involverades i utskrivningsprocessen trots att det fanns rehabiliteringsbehov, något 
som inte heller fungerade så bra före pandemin. På frågan hur väl man lyckades med att möta behov och 
problem hos patienter och omsorgstagare var slutenvården mest positiv medan övriga aktörer, i synnerhet 
primärvårdsrehab, gav en mer negativ bild.   

När det gäller samverkansarbete generellt betonar rapportförfattarna vikten av att säkerställa att alla berörda 
aktörer involveras i samverkansarbeten från början, och att det läggs kraft på att bygga tillitsfulla relationer 
mellan aktörer och deltagare.  
 
Studien bygger på en webbenkät för yrkesverksamma inom vård och omsorg, och på dokumentation från 
möten med ett antal samverkansforum verksamma i södra Stockholm som skapades före pandemin.  

Rapportens titel: ”När samverkan ställs på sin spets. En studie av samverkan och utskrivning av äldre enligt 
samverkanslagen (LUS) under coronapandemins första våg i södra Stockholms län” (2021) 

Författare: Emanuel Åhlfeldt, fil. dr sociologi/projektledare, Nestor FoU-center & Helén Lieberman-Ram, leg. 
apotekare/projektledare, Nestor FoU-center 
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