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Integrerad samverkan
Jonas Wells

Efter denna presentation
kommer ni att veta…
¾ Vad som menas med integrerad samverkan
¾ Vilka problem det är ett svar på
- Till vem det är för
¾ Exempel på integrerad samverkan
¾ Hur framgång för integrerad samverkan kan
mätas och utvärderas

Men först, ingen börjar på noll…
Vilka lärdomar, erfarenheter och färdigheter har
fört er samverkan så här långt redan
Vad det är ni försöker nå
Vilka idéer har ni redan som är lagom för att nå ett
litet steg närmare
Är de föreslagna stegen värt det

Vad menas med integrerad
samverkan?

En ny idé?
Det är inte en ny idé – oro om avsaknaden av integrerade tjänster har
funnits under mycket lång tid. Jmf debatten efter ”Den ofärdiga välfärden”
(makarna Inghe) från 1967 till förarbetena till lagen om finansiell samordning
(2003:1210). (Se Åhgren och Axelsson 2011.)
Oro har funnits länge om hur serviceanvändare ”faller mellan stolarna”, om
luckor i ansvar/aktiviteter, om dubbelarbete, om bristande sammanhang för
både professionella och serviceanvändare (Peters 1998)
Olika samordningsansatser är vanliga i rehabiliteringssystem
internationellt, och behovet har ökat till följd av ökat samhälleligt fokus på
utsatta barn, psykisk ohälsa och multisjuka äldre under den senaste åren.
I Sverige söker många samordningsförbund nya vägar i gränslandet
mellan de relativt enkla men ofullkomliga projekten och den svåruppnåeliga
implementeringen (särskilt med statlig medverkan)

Integrerad samverkan utgår
från individens behov
- Integrerad samverkan betyder olika saker beroende på
vilket perspektiv olika personer kan ha
- Bäst förstådd som en samordningsstrategi för att förbättra
gemensamma tjänster för de som mest behöver dem
- Bygger på helhetstänkande
- Individens behov av tjänster står i centrum för
organiseringen
“Patientens perspektiv är i centrum i alla diskussioner om
integrerad rehabilitering. Att förverkliga integrerad
rehabilitering kräver att alla involverade med planering och
leverans av tjänster sätter patientens perspektiv som den
organiserade principen för leverans av tjänster”
(Shaw et al 2011, efter Lloyd och Wait 2005)

Definition av integrerad
samverkan
Integration är ”sammanförande till en helhet” (enligt SAOL), från latin
integratus, integrare, ”att göra en helhet”, från integer (= hel)
Integrerad samverkan kommer till stånd när lokal samverkanskultur och
etablerade lokala strukturer tillsammans ger direkta, stabila och långsiktigt
tryggade fördelar för det lokala samhället och för myndighetsgemensamma
serviceanvändare, särskilt de som har komplexa eller oförutsägbara behov.
Integrerad samverkan kan ses framgångsrik när det bidrar till bättre
upplevelser av rehabilitering; förbättrade utfall av rehabilitering; tjänster
levererade mer kostnadseffektivt över tid; i jämförelse med tidigare
arrangemang och/eller andra samordningsstrategier
‘Without integration at various levels [of health systems], all aspects of
health care performance can suffer. Patients get lost, needed services fail
to be delivered, or are delayed, quality and patient satisfaction decline, and
the potential for cost-effectiveness diminishes.’
(Kodner och Spreeuwenberg, 2002)

Andra definitioner av
integrerad samverkan
Ursprunglig
term/författare

Definition

Integrated care/Øvretveit
(1998)

The methods and type of organisation that will provide the most costeffective preventative and caring services to those with greatest health
needs and that will ensure continuity of care and co-ordination between
different services.

Integration/Leutz (1999)

The search to connect the healthcare system (acute, primary medical,
skilled) with other human service systems (e.g. long-term care,
education, vocational and housing services) to improve outcomes
(clinical, satisfaction and efficiency).

Integrated care/Gröne och
Garcia (2001)

A concept bringing together inputs, delivery, management and
organization of services related to diagnosis, treatment, care,
rehabilitation and health promotion…[as] a means to improve services
in relation to access, quality, user satisfaction and efficiency.

Integrated care/Kodner
och Spreeuwenberg
(2002)

A coherent set of methods and models on the funding, administrative,
organizational, service delivery and clinical levels designed to create
connectivity, alignment and collaboration within and between the cure
and care sectors…[to] enhance quality of care and quality of life,
consumer satisfaction and system efficiency for patients with complex
problems cutting across multiple services, providers and settings.

Serviceleverantörer
Koordinerar tjänster över professionella
och systemgränser organisatoriskt

Olika
perspektiv
formar
integrerad
samverkan

(efter Shaw et al,
2011 och
Peters 1998)

Policyskapare/
Beslutsfattare
Designar integreringsvänliga strategier
och finansiella
arrangemang.
Utvecklar lämpliga
verksamheter,
processer och
kvalitetsmål. Stödjer
holistisk utvärdering av
integrerad samverkan

Professionella/handläggare
Ombud för serviceanvändare.
Erbjuder och samordnar tjänster.
Mindre dubbelarbete och känner
ökat sammanhang

Integrerad samverkan
för serviceanvändare

Regulator
Reglerar integrerade tjänsteleverantörer. Följer upp
gemensamma verksamheter.
Eliminerar dålig kvalité och
kvalitetssäkrar

Utvärderare
Mäter integreringen mot nationella och lokala
mål. Bidrar till evidens-informerad integration

Ledare
Bygger och underhåller
en delad kultur. Har översikt
över poolade resurser och
finansieringsströmmar.
Samordnare gemensamma
mål. Leder professionella.
Leder komplexa
organisatoriska
strukturer och relationer

Serviceanvändare
Upplever förbättrade möjligheter
och större tillgänglighet till olika
tjänster. Upplever även
förbättrat informationsflöde
och sammanhang för den
egna återhämtningen

Civilsamhället
Aktörer hjälper till att forma lokala
välfärdstjänster

Olika sorters integration

S

Integeringsgrad
(Shaw et al 2011;

x

Tät integrering – Formellt poolande av resurser,
skapandet av ny långsiktig verksamhet mellan
organisationer, kontinuerlig utveckling av tjänster i
samklang med aktuell kunskap om samordnade
behov hos befolkningen. Ofta avsedd för en
begränsad del av befolkningen. Kan anta
formen av en etablerad plattform/arena/
hybrid. Kräver relationer med hög tillit,
förankring kulturellt och strukturellt på
flera nivåer. Metod: Ständig förbättring

y

z
Samordnade projekt – Opererar kortsiktigt. Prövar att samordna
olika typer av tjänster i systemet. Flera kan pågå samtidigt. Agerar
utanför ordinarie verksamheter. Ofta diskussioner om implementering vid
projektslut. Medvetenhet finns om brister i systemet och projekten är
ansatser till att försöka lösa dem. Kan fungera trots låg tillit. Metod: Experiment

efter Leutz 1999)

A

B

Sammankopplade tjänster– Fokus på kritiska punkter mellan organisationer.
Präglas av olika typer av överenskommelser om hur organisationer ska samarbeta med sikte
på att överlämna klienter vid rätt tid och tillfälle. Tjänster levereras av autonoma organisationer/
avdelningar, men de är systemiskt sammankopplade (ex metaforen ”kedjor”). Ansvarigheter
mellan organisationer är tydligt markerade och inga kostnadsöverföringar finns mellan
parterna. Fungerar bäst då behoven är relativt avgränsade och förutsägbara. Metod: Avtal

Att matcha behov
till grad av integrering
Graden av integrering beror helt på vilka behov serviceanvändarna har. Full
integrering fungerar bäst när den är riktad till personer med allvarliga och
komplexa behov och med behov som kräver insatser under längre tid (Leutz
1999)
Behov/Integrering Sammankopplade Samordnade
tjänster
projekt

Tät integrering

Allvarlighet

Mild till moderat

Moderat till allvarlig Moderat till allvarlig

Stabilitet

Stabil

Stabil

Längd av insats

Dagar till veckor

Veckor till månader Månader till år

Brådska

Rutin/ej akut

Mestadels rutin

Ofta akut

Räckvidd/sfär

Smal till moderat

Moderat till bred

Bred

Självdrift

Stark självdrift

Moderat självdrift

Svag självdrift

Instabil

Olika sätt att integrera
•

Integrering kan ske mellan olika avdelningar inom en organisation eller mellan flera
organisationer

•

Integrering kan föra samman generalist- specialisttjänster (vertikal integrering) eller dra
samman olika organisationer, ex multi-professionella team (horisontell integrering)

•

Integrering kan vara ”verklig” (fusionering) eller ”virtuell” (genom nätverk eller avtal).
Verklig integration är ofta varken nödvändig eller tillräcklig. Virtuell integrering kan ge många
fördelar

•

Integrering kan ske mellan olika tjänsteleverantörer som samarbetar eller mellan olika
beställare av tjänster (ex poolad finansiering, jmf samordningsförbund)

•

Integrering är som mest ambitiös när den kopplar samman folkhälsa, multipla behov hos
befolkningen och individ-centrerade ansatser

•

Finns inget ”rätt” sätt att integrera förutom att det måste vara anpassat till lokala
omständigheter och behov

Bild: Olika sätt att integrera
HÖG

Grad av
fusionering

LÅG

En eller få
aktörer,
svag intern
samordning

En eller få
aktörer,
stark intern
samordning

Många aktörer i
stuprör,
flera
fragmenterade
tjänster

Många
välordnade
tjänster i
välfungerande
nätverk

LÅG

Grad av
samordnad
stöd

HÖG

Tre nivåer av integrering
¾ Makro nivå
Där integrering sker genom ett fullt spektrum av tjänster för befolkningen i stort.
Ofta integreras både beställar- och utförarfunktionen i en större organisation. Ex
Kaiser Permanente och The Veterans Health Administration i USA

¾ Meso nivå
Där beställare och/eller utförare integreras för att ge samordnat stöd för en viss
målgrupp som vårdkedjor för en viss diagnosgrupp, eller kliniska nätverk för
äldrevård. Ex vårdkedjor i landstingen men också samordningsförbund i Sverige
ser jag som ett utryck för detta

¾ Mikro nivå
Där utförare med eller utan beställare ger samordnat stöd för individuella
serviceanvändare (och deras anhöriga) genom samordnad rehabilitering,
vårdplanering, case management eller liknande. Ofta är behovet inte enbart
medicinskt och ansvaret bärs ofta av specifika team med koordinatorer

Exempel på integrerad
samverkan

Integrerad samverkan i
Norra Västmanland
•
•
•
•
•

Samordningsteamens verksamhet
Ansvarstagande styrgrupper
Utvecklingsgrupp för innovationsarbetet
Gemensamma utbildningar över tid (sedan 12 år)
Workshops stödjer nätverk, kunskap om varandra,
tid för reflektion
• Samordningsförbundet finansierar och stödjer
• Stabila mellanliggande tjänster
• Etablerad utvärderingsmodell som stödjer ständigt
lärande

Exempel:
Samordningsförbund
• Samordningsförbunden är ett exempel på integrerad
samverkan, fast på beställarsidan
• Har en lagstiftning för grundtryggheten
• Har ett eget anslag i statsbudgeten för långsiktigheten
• Skapar finansiell samordning
• Samlar relevanta aktörer
• Ett nav för välfärdsutveckling
• Finansierar integrerande tjänster som
samordnare/förbundschefer/processledare
• Välfungerande samordningsförbund utvecklar metoder
från förhandling och projektande till strategiska samtal
om lokal välfärdsutveckling och folkhälsofrågor

Exemplet Torbay, England
Integrering runt äldreomsorgen mellan vården och
socialtjänsten
•
•
•
•
•

Lång historia av samverkan
Organisering kring ”Mrs Smith”
Integrerade team
Poolad budget
Från liten skala till systemvid
förändring
• Särskilda hälso- och socialvårdskoordinatorer
• Utvecklad ledarskap och förankring i leden
• Imponerande resultat med nationella mått

Vad underlättar
integrerad samverkan?

Tre viktiga komponenter för
en framgångsrik strategi
9Utvecklade incitament – är ”limmet” som
drar samman och visar riktningen framåt
9Effektivt ledarskap – obestridligt viktigt
9Samverkanskultur – kraftkälla att hämta
energi från

Utveckla incitament som ”limmar” ihop
organisationer och team

Effektiv ledarskap
 En kritisk massa professionell ledarskap är mycket viktigt
 Effektiva ledare karaktäriseras av lokalt engagemang,
respekt och tillit från andra som ackumuleras över tid
 Ledare behöver ha färdigheterna, mandaten och strategierna
för att förstå, påverka och leda den lokala agendan för
integrerad samverkan
- Värderingar
- Delad vision
- Relationer
- Kommunikation
- Förbättring

 Ledare behöver arbeta tillsammans tvärs över i samhället för
att nå målen

Samverkanskultur
•
•
•
•
•

Gemensamma arenor för utbyte, nätverk, relationer, glädje
Tryck för teamarbete
Hög grad av samordning
”Det sitter i väggarna” – etik, värderingar, känslor
Individens fokus, inte individen i fokus – prata med, inte om

• Något som vi ”har” - en kraft som drar ihop
• Något som vi både ”har” och ”är” – pluralistisk, olikheter,
intressen
• Något som vi ”är” - lokalt, mångtydig, föränderlig
Cultural management in the sense of creating an enduring set of beliefs is
impossible… [yet] it seems perverse to argue that ‘climate’, ‘atmosphere’,
‘personality’, or culture of an organisation cannot be consciously altered.
(Parker, 2000)

Hur kan framgång
för integrerad samverkan
definieras, mätas och
utvärderas?

Tillbaka till definitionerna
Integration är ”sammanförande till en helhet” (enligt SAOL), från latin
integratus, integrare, ”att göra en helhet”, från integer (= hel)
Integrerad samverkan kommer till stånd när lokal samverkanskultur och
etablerade lokala strukturer tillsammans ger direkta, stabila och långsiktigt
tryggade fördelar för det lokala samhället och för myndighetsgemensamma
serviceanvändarna, särskilt de som har komplexa eller oförutsägbara behov.
Integrerad samverkan kan ses framgångsrik när det bidrar till bättre
upplevelser av rehabilitering; förbättrade utfall av rehabilitering; tjänster
levererade mer kostnadseffektivt över tid; i jämförelse med tidigare
arrangemang och/eller andra samordningsstrategier

På vilket sätt har vi uppnått detta?

Andra värden med
integrerad samverkan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan ge större flexibilitet att anpassa insatser efter behov
Kan förändra identiteten av tjänster lokalt
Kan ge positivare brukarrespons
Kan utveckla personallojalitet
Kan skapa fast utrymme för mellanliggande tjänster
Kan göra (nya) resurser (mer) tillgängliga
Kan ge motståndskraft mot omvärldsförändring
Kan ge klarare fokus för agerande i samverkan för alla
Kan stärka innovationsarbetet
Kan ge möjligheter för investering i sånt som annars är svårt
ex IT system, strategisk kompetensförsörjning
• Kan förstärka kapaciteten att utnyttja serviceanvändarnas
perspektiv

Evidens för samverkan
(rent allmänt)
• Framgångsfaktorer belagda (ex Axelsson, Andersson et al
2010)
• Hinder för samverkan belagda (ex Cameron et al 2003,
Sloper 2004)
• Belagt att ”undersamordning” är mycket kostsamt och
ineffektivt
• Belagt att det är samordningsansatsen och hur just den
ansatsen är implementerad som avgör graden av effektivitet
(Øvretveit J 2011)
• Svårigheter att applicera forskningen praktiskt
• Mer forskning behövs

Evidens för integrerad
samverkan
•
•
•
•
•
•

Forskning om strukturer och processer, eller specifika aspekter av
“chronic disease management” (ex Shortell 2009)
Evidens att integrerade rehabiliteringsprogram har en positiv effekt på
kvalité (ex Ouwens et al 2005)
Evidens från högpresterande integrerade tjänstesystem i USA (ex Asch et
al 2004; Feachem et al 2002)
En del framväxande internationell evidens om utfall (ex Ham och Curry
2010; Rosen et al 2011)
En del framväxande internationellt om effektivitet (Zollinger-Read 2012) –
tvetydigt, fler studier behövs
Mycket av materialet är “piloter” och “experiment” – svårigheter att
generalisera resultat

Evidens som behövs
• Inverkan på upplevelser från serviceanvändare, inklusive
utveckling av mått för förbättrade rehabiliteringsprocesser
• Inverkan på användandet av tjänster över tid (ex
handläggningstider, vårdkonsumtion, åtgärdsanställningar)
• Inverkan på kostnader, samhällsekonomiskt och differentiellt
på olika delar av systemet
• Inverkan på utfall, med för ändamålet utvecklade mått
(Ramsay 2008, Ramsey, Fulop och Edwards 2009)
• Behov att vara mer sofistikerad hur vi mäter integrering

Take home messages

Tag hem (1)
 Integrerad samverkan är bäst förstådd som en
samordningsstrategi
 Serviceanvändarens behov är utgångspunkten för
organisering
 En form passar inte alla (ej one-size-fits-all)
 Organiserad integration är varken nödvändig eller
tillräcklig. Virtuell eller integrering efter avtal kan ge
många fördelar
 Klinisk eller operativ integration betyder mest

Tag hem (2)
 Börja integreringen underifrån-upp (bottom-up)
 Arbeta fram ett ramverk som gör det möjligt att
utveckla incitament för integrerad samverkan
(skapa, stödja, driva)
 Använd flera verktyg (ingen quick-fix)
 Ständig utvärdering - bygg in förbättringsarbetet
(bara möjligt att förändra det som kan mätas)
 Framgång definierad som bättre upplevelser, bättre
utfall, och kostnadseffektivitet är värden mot
integrerad samverkan kan värderas mot

Erfarenheter från Norra
Västmanland
 Acceptera olikheter
 Lyssna till hur ledarskapet vill stödja riktningen
 Ta fram mått och berättelser som visar och
förstärker det som fungerar
 Låt utvecklingen ”ägas” av alla
 Var varsam om kommunikationen på alla nivåer
 Ett professionellt stöd behövs
 OK att vara ”icke-vetande”, nyfiken och utforskande
 Var tålmodig – det tar tid!

Mer om integrerad
samverkan
Integrated care - Nuffield Trust
http://www.nuffieldtrust.org.uk/our-work/integrated-care
Integrated care - The King’s Fund
http://www.kingsfund.org.uk/topics/integrated_care/index.html
Integrated care - National Voices
http://www.nationalvoices.org.uk/integrated-care-1
International Journal of Integrated Care (Vetenskaplig journal)
http://www.ijic.org/
Social Partnership Forum
http://www.socialpartnershipforum.org/
Samordningsbloggen (obs! på svenska)
http://samordningnv.blogspot.com
Integrerad samverkan – Norra Västmanlands Samordningsförbund (obs! på svenska)
http://www.samordningnv.se/statistik/integreradsamverkan.shtml
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