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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Antalet äldre ökar vilket utgör en stor utmaning för samhället. Nationella 

satsningar pågår för att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg för de multisjuka 

äldre. 

Syfte: Att beskriva primärvårdsläkares och kommunala sjuksköterskors erfarenheter av 

samverkan för multisjuka äldre i ordinärt boende samt vilka faktorer de anser viktiga för att 

förebygga inläggning i slutenvården. 

Metod: Kvalitativ metod med fokusgruppsintervjuer där sammanlagt 15 sjuksköterskor och 

läkare deltog. Materialet analyserades med systematisk textkondensering. 

Resultat: Informanterna anser att flera faktorer påverkar om de multisjuka äldre kan vårdas 

kvar hemma, samverkan mellan primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor utgör en 

viktig del men ansvaret för en allt högre medicinsk nivå i ordinärt boende kräver också andra 

resurser. En medicinsk vårdplanering underlättar men eftersom de mest sjuka äldres tillstånd 

snabbt kan förändras behöver de regelbundna hembesök. Detta är en förutsättning för att den 

medicinska säkerheten ska tryggas, särskilt efter utskrivning från slutenvården.  En utebliven 

planering och bristande information till patient och närstående ökar risken för 

sjukhusinläggningar som hade kunnat undvikas. Med ytterligare ersättning för att prioritera 

multisjuka äldre kan fler hembesök göras. De multisjuka äldres speciella behov ställer ökade 

krav på personalens kompetens.   

Slutsats: Det finns ett engagemang för de multisjuka äldre och förslag på lösningar för att 

undvika slutenvård och återinläggningar både inom den egna organisation och i samverkan 

med vårdgrannar. De satsningar som görs nationellt och lokalt behöver utformas tillsammans 

med de läkare och sjuksköterskor som är närmast patienten för att tillvarata deras kompetens 

och erfarenhet. Först då kan rätt satsningar komma de multisjuka äldre till del. 
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ABSTRACT 

 

Background: The ageing population has increased, which is a major challenge. National 

efforts are underway to develop coherent care for frail old people. 

Objective: To describe primary care physicians and community nurses' experiences of 

interaction for frail old people in home care, and the factors they consider important in 

preventing readmission. 

Methods: Qualitative methodology with focus groups involving 15 nurses and doctors. The 

material was analysed with systematic text condensation. 

Results: The informants consider that many factors determine whether the frail old people can 

stay in home care, collaboration between physicians and nurses is important but the 

responsibility for an increasing medical level in home care also require other resources. A 

medical healthcare planning facilitates but the frail old patient’s medical condition may 

change rapidly, regular home visits are needed. This is a prerequisite to ensure medical safety, 

particularly after discharge from inpatient care. Lack of planning and information to patients 

and their relatives increases the risk of readmission that could have been avoided. With 

additional compensation to prioritize the frail elderly, more home visits can be made. The frail 

old people’s special needs places increased demands on the staff skills. 

Conclusion: There is a commitment to the frail old people and suggestions for ways to avoid 

hospitalization and readmissions both within their own organization and in collaboration with 

healthcare neighbours. The efforts that are being made nationally and locally need to be in 

collaboration with the doctors and nurses who are closest to the patient to benefit from their 

skills and experiences. Only then, the right ventures can be made to benefit the frail old 

people.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: comorbidity, frail elderly, physician- nurse relation, home care, readmission 



 

 

Innehållsförteckning 

 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Multisjuka äldre personer ....................................................................................................... 1 

Undvikbar slutenvård ............................................................................................................. 2 

Organisation av vård och omsorg ........................................................................................... 3 

Samverkan primärvårdsläkare och sjuksköterskor inom kommunen..................................... 4 

Sammanhållen vård och omsorg ............................................................................................ 5 

Teoretisk referensram ............................................................................................................. 5 

Problemformulering ............................................................................................................... 6 

Syfte........................................................................................................................................ 6 

METOD ...................................................................................................................................... 6 

Design ..................................................................................................................................... 6 

Kontext ............................................................................................................................... 7 

Urval ....................................................................................................................................... 7 

Exklusionskriterier ............................................................................................................. 8 

Datainsamlingsmetod ............................................................................................................. 8 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................... 9 

Forskningsetiska överväganden ........................................................................................... 10 

Bearbetning och analys ........................................................................................................ 10 

RESULTAT ............................................................................................................................. 12 

Förbättringspotential finns avseende hälso- och sjukvårdsinsatser och rutiner ................... 12 

Förebyggande arbete ........................................................................................................ 12 

Hembesök ......................................................................................................................... 13 

Medicinsk säkerhet ........................................................................................................... 15 

Medicinska tillstånd som kan vårdas hemma ................................................................... 16 

Medicinsk vårdplanering .................................................................................................. 17 

Information är viktig för trygg vård av multisjuka äldre ...................................................... 18 

Informationsutbyte mellan sjuksköterska och läkare ....................................................... 18 

Informationsutbyte internt och externt ............................................................................. 19 

Information till patient och närstående ............................................................................. 20 

Vårdens organisation och resursfördelning har betydelse för undvikbar slutenvård ........... 21 



 

 

Ekonomi ........................................................................................................................... 21 

Intern organisation ............................................................................................................ 22 

Kompetens ........................................................................................................................ 23 

Roll och funktion .............................................................................................................. 25 

Sammanhållen vård och omsorg - tre aktörer behöver samverka ........................................ 26 

Samverkan mellan läkare och sjuksköterska .................................................................... 26 

Samverkan med vårdgrannar ............................................................................................ 27 

DISKUSSION .......................................................................................................................... 29 

Sammanfattning av huvudresultaten .................................................................................... 29 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 29 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 36 

Tillförlitlighet ................................................................................................................... 37 

Giltighet ............................................................................................................................ 37 

Överförbarhet ................................................................................................................... 38 

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning ...................................................... 38 

Slutsats.................................................................................................................................. 39 

REFERENSER ......................................................................................................................... 40 

Bilaga 1................................................................................................................................. 47 

Bilaga 2................................................................................................................................. 48 

Bilaga 3................................................................................................................................. 49 

Bilaga 4................................................................................................................................. 50 



 

1 

 

BAKGRUND 

I Sverige finns idag ca 1,75 miljoner personer över 65 år, varav cirka 800 000 är 75 år eller 

äldre. År 2020 beräknas antalet personer över 65 år vara 2,1 miljoner, varav 995 000 kommer 

att vara över 75 år (Statistiska centralbyrån, 2011). Denna omständighet ställer samhället inför 

en resurs- och kvalitetsutmaning beträffande omhändertagandet av de äldre som har 

sammansatta och omfattande vårdbehov. Denna kategori kan därtill förväntas stå i kontakt 

med flera olika vårdgivare. I ett scenario där många vårdgivare är involverade i 

omhändertagande av de mest sjuka äldre, och behoven är av både medicinsk- och 

omvårdnadskaraktär, innebär det således en utmaning att en sammanhållande vård säkerställs 

som utgår från den enskilda personens förutsättningar (Sveriges Kommuner och Landsting, 

SKL, 2012a). Samverkan mellan vårdgivare och huvudmän är väsentligt för att vården för de 

mest sjuka äldre ska fungera. I föreliggande studie används termen patient för att beskriva en 

person som erhåller hälso- och sjukvård oavsett vårdgivare eller huvudman. 

Multisjuka äldre personer  

Det finns olika definitioner av begreppet multisjuka äldre. Multisjuka äldre kan bland annat 

definieras som personer, 75 år eller äldre, i ordinärt boende med minst tre sjukhusinläggningar 

under en tolvmånadersperiod och diagnoser från minst tre sjukdomsgrupper enligt 

diagnossystemet ICD-10 (SKL, 2012a). I föreliggande studie används följande definition: 

personer från 75 år och uppåt, som har en eller flera sjukdomsdiagnoser, problem med nedsatt 

rörlighet samt behov av rehabiliterings och/eller funktionsuppehållande åtgärder under lång 

tid. Det innebär sammantaget en skör livssituation (Gurner & Thorslund, 2001).   

 

Äldre personer har en ökad risk att drabbas av olika kroniska sjukdomar som demens, 

hjärtsvikt, kärlkramp, benskörhet med ökad frakturrisk, diabetes och stroke (Marengoni, 

Rizzuto, Wang, Winblad & Fratiglioni, 2009). Många av dessa kroniska sjukdomar medför 

funktionsnedsättningar som påverkar patientens dagliga liv. Dessutom tillkommer ofta 

försämringar av syn och hörsel som kan förvärra situationen för de multisjuka äldre 

ytterligare. Sämre mag-tarmfunktion kan uppträda vilket leder till minskat näringsintag och 

viktnedgång. I högre åldrar ökar också sannolikheten att drabbas av flera sjukdomar och 

symtom samtidigt, vilket medför en komplicerad sjukdomsbild. Vid utskrivning från sjukhus 

finns också en risk för att äldre multisjuka patienter inte får sina behov tillgodosedda på grund 

av bristande samarbete mellan primärvård och äldreomsorg (Gurner & Thorslund, 2003).   
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Undvikbar slutenvård 

Den dagliga vården och omsorgen om äldre ska säkerställa och förebygga att den enskilde 

inte drabbas av sjukdomstillstånd som leder till inläggning i slutenvård som hade kunnat 

undvikas, så kallad ”undvikbar slutenvård”. För att ur ett hälsofrämjande perspektiv 

åstadkomma en mer sammanhållen vård och omsorg utifrån den äldres behov, ges 

resultatbaserat stöd till kommuner och landsting. För att mäta utvecklingen används 

indikatorerna undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar (Socialdepartementet 

& SKL, 2012). Enligt Socialstyrelsens och SKL:s rapport ”Öppna jämförelser” (2012a) 

bygger indikatorn undvikbar slutenvård på att om personen får ett optimalt omhändertagande i 

den öppna vården så kan eventuellt ”onödiga” inläggningar i slutenvården förhindras. Ett 

förebyggande arbete i den öppna vården som inkluderar en skriftlig planering som beskriver 

vilka åtgärder som ska vidtas vid försämring kan förhindra att patienten skickas till sjukhus 

(Kennedy, Harbison, Mahoney, Jarvis & Veitch, 2010). I en studie där orsaker till undvikbar 

slutenvård studerades framkom fem faktorer som resulterade i en återinläggning. Dessa var 

nya medicinska problem (46 %), samma orsak som vid första inläggningen (44 %), 

komplikationer av den initiala behandlingen (27 %), läkemedelsbiverkning (9 %) samt 

omvårdnadsproblematik (4 %).  En oplanerad återinläggning kort tid efter sjukhusvård kan 

bero på att utskrivningen skett innan patientens tillstånd är stabilt (Marcantonio et al., 1999).  

 

I en svensk studie har läkare inom slutenvården intervjuats om sina erfarenheter i vården av 

multisjuka äldre. Där beskrivs svårigheten att ge god vård eftersom patienternas komplexa 

sjukdomsbild kan ta lång tid att sätta sig in i. Patienterna skrivs ofta in på sjukhuset på vaga 

grunder, utan en specifik diagnos. Läkarna beskriver också att det går fortare att ordinera 

undersökningar och ge behandling än att ta sig tid för att prata om målsättningen med vården 

och de konsekvenser som undersökningarna får. Akutmottagningens speciella arbetssätt 

beskrevs som en ”maskin som suger in patienterna” med rutiner för att undersöka och skriva 

in patienter. Några beskriver att multisjuka äldre tar plats och tid för de verkligt akuta 

patienterna. Multisjuklighet gör det svårt att bedöma vilken vårdavdelning de ska skrivas in 

vid (Wissendorff Ekdahl, Hellström, Andersson & Friedrichsen, 2012).  

 

Med dagens korta vårdtider inom såväl akut somatisk som geriatrisk vård skrivs äldre 

personer med långvariga och allvarliga sjukdomar ut från sjukhuset i en snabbare takt. Allt 

fler av dessa äldre bor idag kvar i ordinärt boende. De har svårt att ta sig till primärvårdens 
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mottagningar samtidigt som läkarna har en så pressad arbetssituation att möjligheten till 

hembesök är liten. Patientens behov av snabb uppföljning av primärvårdsläkare kan därmed 

inte tillgodoses (Gurner & Thorslund, 2001). 

Organisation av vård och omsorg 

Primärvården har utan avgränsningar vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper bland 

annat ansvar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling och 

omvårdnad som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser (Socialstyrelsen, 

2011). Vårdcentralernas uppdrag är att tillhandahålla en nära och allmän hälso- och sjukvård 

till länsinvånarna. Den övergripande målsättningen är att de insatser som erbjuds invånarna 

ska främja hälsan eller resultera i förbättrad eller bibehållen hälsa, funktionsförmåga och/eller 

en förbättrad livssituation. Verksamheten ska kännetecknas av god tillgänglighet, vård av hög 

kvalitet, kontinuitet, trygghet och goda kontakter med samarbetspartners. Primärvårdsläkaren 

ska också göra hembesök när det är medicinskt motiverat, främst ska kroniskt sjuka och 

personer som vårdas i livets slutskede prioriteras (Landstinget i Uppsala län, 2009). 

 

Enligt Socialstyrelsens termbank (2012 b) definieras hemsjukvård som hälso- och sjukvård 

när den ges i patients bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tid. I denna 

studie avses att undersöka erfarenheter av samverkan mellan läkare och sjuksköterskor som 

har ett gemensamt ansvar för äldre multisjuka i ordinärt boende. Enligt Ädel-

överenskommelsen, Uppsala län (Tjänstemannaberedning Kommun och Landsting, TKL, 

2009) som reglerar ansvarsfördelningen mellan kommunal hälso- och sjukvård och 

primärvård har Uppsala kommun ett hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med 

sjuksköterskenivå. Kommunens hemsjukvård ansvarar bland annat för att en sjuksköterska 

ska finnas tillgänglig dygnet runt. Sjuksköterskan ska delta i planerade och akuta hembesök 

tillsammans med primärvårdsläkare samt ta initiativ till medicinska vårdplaneringar vid 

behov. Medicinska vårdplaneringar innebär att primärvårdsläkaren och den kommunala 

sjuksköterskan planerar för patientens vård med syfte skapa trygghet för patienten och 

eventuella närstående. En medicinsk vårdplan beskriver vilka åtgärder som ska vidtas vid ett 

försämrat tillstånd och om patienten uttryckt önskemål som att till exempel vårdas kvar 

hemma (TKL, 2011a). Landstinget har alltid ansvaret för läkarinsatserna i hemsjukvården om 

inte annat överenskommits. De medicinska arbetsuppgifter som ingår för sjuksköterskor i 

hemsjukvården samt hur det medicinska ansvaret säkerställs finns beskrivet i en riktlinje som 
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tydliggör fördelningen av arbetsuppgifterna och eventuellt behov av riskbedömning innan 

åtgärd (TKL, 2011b).   

Samverkan primärvårdsläkare och sjuksköterskor inom kommunen 

Sjuksköterskor anser att initiativet till kontakt ofta vilar på dem och önskar att läkarna skulle 

vara mer aktiva gällande detta (Van Eijken, Melis, Wenzing, Olde & Van Achterberg, 2008). 

I en svensk studie av Modin, Törnkvist, Furhoff & Hylander (2010) där primärvårdsläkare 

tillfrågades om sin samverkan med sjuksköterskor i vården av multisjuka äldre i ordinärt 

boende anser läkarna att en förutsättning för ett bra samarbete är kontinuitet och goda 

kontaktvägar. Ibland upplever primärvårdsläkarna att de lämnar över mer ansvar till 

sjuksköterskan än vad som känns tillfredsställande, det beror bland annat på deras egen 

arbetssituation. Läkarna anser också att de ofta intar en defensiv roll genom att försöka lösa 

problem löpande utan någon långsiktig planering. De anser att hembesök, gärna tillsammans 

med sjuksköterska, ger en god möjlighet att bilda sig en uppfattning om patientens 

hälsotillstånd och planera för fortsatt vård tillsammans. Faktorer som påverkar samverkan 

negativt enligt primärvårdsläkare är att sjuksköterskorna har en stressad arbetssituation. En 

annan faktor är att sjuksköterskor med tillfällig anställning till exempel från 

bemanningsföretag inte känner samma ansvar för den långsiktiga planeringen utan löser de 

problem som uppstår för dagen. Otillräckligt med tid är en orsak som sjuksköterskor och 

läkare anser är ett hinder för ett optimalt samarbete (Modin et al., 2010; Van Eijken et al., 

2008). 

 

När patienten blir multisjuk ändras vårdens inriktning från att fokusera på en enskild diagnos 

till att flera diagnoser komplicerar patientens tillstånd. Detta kräver särskild uppmärksamhet, 

kunskap och erfarenhet från läkare och sjuksköterskor (Redelmeier, Tan & Booth, 1998; 

Guralnik, 1996). Ofullständig kommunikation mellan läkare och sjuksköterska skapar 

frustration. Det är viktigt att sjuksköterskan är väl förberedd innan hon kontaktar läkaren och 

kan svara på frågor om patientens tillstånd (Burke, Boal & Mitchell, 2004). Ett verktyg som 

kan vara till hjälp för en strukturerad kommunikation mellan läkare och sjuksköterska är 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation). Sjuksköterskan 

förbereder sin information enligt SBAR vilket gör att informationen blir tydlig och risken för 

missförstånd minimeras (Woodhall, Vertacnik & McLaughlin, 2008). 
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Sammanhållen vård och omsorg 

Primärvården behöver en tydligare framtida roll för de mest sjuka äldre gentemot den 

specialiserade vårdens och hemsjukvårdens uppdrag (Socialstyrelsen, 2011). Det saknas en 

hållbar och organiserad samverkan där ansvaret är definierat för individens helhetssituation 

(SKL, 2012b). I en studie med politiker och tjänstemän beskrivs att problem ibland överförs 

till den motsatta organisationen. Det finns ett behov av att öka samverkan och förbättra vården 

för äldre (Henriksen & Rosenqvist, 2003). Boone, King, Grisham, Wahl och Suh (2008) 

beskriver att läkare och sjuksköterskor behöver arbeta tillsammans för att driva 

sjukvårdsarbetet framåt och att vikten av en god samverkan mellan dessa två 

yrkesprofessioner inte ska underskattas.  

Teoretisk referensram 

I föreliggande studie har Jean Watsons teori använts som teoretisk referensram. Watsons teori 

är en interaktionsteori, kommunikation är ett centralt begrepp där personer delar sina 

upplevelser med andra. Det är viktigt att vårdaren inte bara ser till sjukdom utan hela 

individen. Watsons teori beskriver tio karativa faktorer, vilket innebär särskilt verksamma 

faktorer som utgör omvårdnadens kärna. Målet är att främja en hög grad av hälsa och harmoni 

(Watson, 1993). Faktor tre, fyra och sex har valts ut då de är särskilt relevanta utifrån syftet i 

föreliggande studie. Faktor tre innebär att sjuksköterskan lyssnar på patientens berättelse och 

kan på detta sätt hjälpa patienten att må bättre. Att patienten får möjlighet att uttrycka positiva 

och negativa känslor kan få omvårdnaden att nå en djupare nivå. Sjuksköterskan kan med 

hjälp av denna kommunikation utveckla omvårdnaden. Faktor fyra innebär att utveckla en 

förtroendefull relation med patienten. Detta förutsätter enligt Watson att sjuksköterskan måste 

lära känna patienten och uttrycka en önskan om att vara till hjälp. Sjuksköterskan ska ha 

förmåga att förmedla empati samt använda en effektiv kommunikation både verbalt och icke 

verbalt. Den sjätte faktorn som valts ut benämns en kreativ problemlösande omsorgsprocess 

vilket innebär att det är viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån vetenskapliga metoder och 

utvecklar sin förmåga att sätta sig in i patientens situation och bilda sig en uppfattning om 

vilka behov som finns. Enligt Watson har förändringar i dagens vård resulterat i att vården 

blivit en vara som kan köpas och säljas, detta måste kombineras med en humanistisk respekt 

för individen (Watson, 1993; 2006; 2007).  I föreliggande studie kommer Watsons teori med 

fokus på de nämnda karativa faktorerna att diskuteras i diskussionen utifrån dess relation till 

resultatet. 

 



 

6 

 

Läkare och sjuksköterskor arbetar självständigt utifrån sina professionella yrkesroller. Målet 

är att upprätthålla en trygg och säker vård för den enskilde och kommunikationen mellan 

läkare och sjuksköterska är därför särskilt viktig (Robinson, Gorman, Slimmer & Yudkowsky, 

2010). För att multisjuka äldre ska kunna vårdas kvar i det egna hemmet krävs att 

primärvårdens läkare och den kommunala sjuksköterskan samverkar för individens bästa.  

Den äldre måste känna förtroende för sjuksköterskans förmåga att bedöma hälsotillståndet och 

att sjuksköterskan vet vilken information som behöver överföras till läkaren. 

Problemformulering 

Idag pågår nationella satsningar för de mest sjuka äldre på olika nivåer mellan kommun och 

landsting. För att trygga vården kring den äldre förutsätts att läkare och sjuksköterska ges 

möjligheter till en nära samverkan. Litteraturgenomgången har inte kunnat belysa hur 

samverkan mellan primärvårdens läkare och kommunala sjuksköterskor kan minska 

sjukhusinläggningar för de mest sjuka äldre. Det är därför värdefullt att få mer kunskap om 

läkares och sjuksköterskors erfarenheter av vilka faktorer som underlättar respektive försvårar 

samverkan i det dagliga arbetet som förväntas leda till undvikbar slutenvård. 

I föreliggande studie används begreppet samverkan när det gäller att beskriva kontakten 

mellan primärvårdens läkare och kommunala sjuksköterskor. Att ordet samverkan valdes 

istället för samarbete beror på att läkarna och sjuksköterskorna arbetar för olika huvudmän 

och i olika professioner. De samverkar för de mest sjuka äldre i ordinärt boende. 

Syfte 

Syftet med denna studie var tvåfaldigt, dels att undersöka vilka erfarenheter primärvårdens 

läkare och kommunens sjuksköterskor hade av hur samverkan fungerar mellan dessa 

professioner i vården av multisjuka äldre i ordinärt boende. Ett annat syfte var att beskriva 

läkares och sjuksköterskors erfarenheter av vilka faktorer som är viktiga för att kunna 

förebygga de besök/inläggningar i slutenvården som hade kunnat undvikas. 

METOD 

Design 

I studien har en deskriptiv design med kvalitativ ansats använts. Data insamlades via 

fokusgruppsintervjuer och analyserades med systematisk textkondensering, STC (Malterud, 

2011; 2012). 
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Kontext 

I Uppsala kommun är antalet invånare cirka 200 000. Av dessa är cirka 40 000 äldre än 65 år. 

Flertalet av dessa personer är listade på någon av de sammanlagt 20 vårdcentraler som finns 

belägna inom kommunen. Enligt statistik från äldrenämnden i Uppsala kommun 

(2011) finns 24 hemsjukvårdsområden som utför hälso- och sjukvårdsinsatser. Äldrenämnden 

ger uppdrag och skriver avtal med samtliga utförare i både kommunal och extern regi. För all 

äldreomsorgsverksamhet har äldrenämnden fastställt vissa kvalitetskrav. Till nämndens 

ansvar hör också uppföljning av att avtalen följs. Totalt har 2396 personer insatser från 

kommunal hälso- och sjukvård och/ eller hemtjänst (Uppsala kommun, 2011). Några av dem 

är listade på hemvårdsenheten som tillhör primärvården och är en mobil vårdcentral där läkare 

gör hembesök till äldre med omfattande behov och svårigheter att ta sig till vårdcentral. För 

att vara listad på hemvårdsenheten förutsätts att personen är inskriven i den kommunala 

hemsjukvården och bor i ordinärt boende (Landstinget i Uppsala län, 2012a). 

Hemvårdsenheten är anslagsfinansierad och därmed finns det begränsningar i hur många 

personer som kan listas. Med kommunala sjuksköterskor och primärvårdsläkare avses i 

föreliggande studie även de sjuksköterskor och läkare som utför hälso- och sjukvårdsinsatser 

för privata utförare. Detta innebär även att i de fall respektive organisation benämns som 

primärvård eller kommun innefattar det samtliga utförare. 

Urval 

Ett strategiskt urval av primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor från privata och 

offentliga verksamheter inom Landstinget i Uppsala län och Uppsala kommun har gjorts. För 

att belysa olika dimensioner av erfarenheter tillfrågades läkare och sjuksköterskor från olika 

vårdcentraler respektive hemsjukvårdsområden om deltagande. Fyra fokusgrupper, två med 

läkare och två med sjuksköterskor genomfördes under februari-mars 2013. Läkare och 

sjuksköterskor deltog i separata fokusgrupper, detta för att förstå deras olika perspektiv och 

erfarenheter samt att skapa en känsla av samhörighet och trygghet i att uttrycka sig fritt 

(Kreuger & Casey, 2009; Morgan, 1998; Polit & Beck, 2012). I fokusgrupperna med 

sjuksköterskor deltog fyra personer per tillfälle och i fokusgrupperna med läkare fyra 

respektive tre personer. Detta resulterade i totalt 15 deltagare. Sjuksköterskorna hade arbetat i 

genomsnitt 13 år (1-21) och läkarna 16 år (1-30) inom hemsjukvård respektive primärvård. 

Fyra läkare och två sjuksköterskor hade erfarenhet av att arbeta på landsbygden. I 

fokusgrupperna hade en läkare och två sjuksköterskor erfarenhet av tjänstgöring i privat 

verksamhet. 
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Exklusionskriterier 

I föreliggande studie exkluderades en vårdcentral och ett hemsjukvårdsområde då anknytning 

finns gällande närstående som vårdas inom dessa enheter. Hemvårdsenheten har ett specifikt 

arbetssätt som inte tillämpas på någon annan vårdcentral, uppdraget är endast läkarvård i 

hemmet (Landstinget i Uppsala län, 2012a) varför även denna enhet exkluderades. Vid 

rekryteringen till fokusgrupperna exkluderades ytterligare två utförare som bedriver 

hemsjukvård eftersom de hade färre än tio patienter som erhöll hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har utförts med hjälp av fokusgruppsintervjuer (Kreuger & Casey, 2009). I 

föreliggande studie syftade fokusgrupperna till att informanterna skulle berätta om sina 

erfarenheter av hur samverkan fungerar mellan primärvårdens läkare och kommunens 

sjuksköterskor i vården av multisjuka äldre i ordinärt boende. Informanterna skulle också 

beskriva sina erfarenheter av vilka faktorer som är viktiga för att kunna förebygga så kallade 

onödiga besök/inläggningar i slutenvården. En intervjuguide (bilaga 1) användes för att 

diskussionen skulle täcka in ämnet med anknytning till studiens syfte (Morrison-Bedy, Cote-

Arsenault & Fichbeck -Feinstein, 2001; Kreuger & Casey, 2009). Studieansvariga delade på 

ansvaret för att vara moderator respektive assistent. Det finns fördelar med att två 

studieansvariga deltar, detta ger en bredare aspekt av den totala informationen och säkrar att 

diskussionen fokuserar på studiens ämne. Moderatorns roll var att leda samtalet, lyssna och 

ansvara för att diskussionen var relevant i förhållande till studiens syfte samt att alla 

informanter fick möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter. Rollen som assistent innebar 

ansvar för inspelningsutrustningen och att föra anteckningar samt att avslutningsvis 

sammanfatta diskussionen. Därefter gavs deltagarna möjlighet att komplettera och förtydliga 

eventuella oklarheter (Kreuger & Casey, 2009; Malterud, 2011).   

 

Inför fokusgruppsintervjuerna genomfördes en test där medarbetare till studieansvariga 

deltog. Syftet var att träna på intervjumetodiken och prova den tekniska utrustningen samt 

utvärdera intervjuguiden. Erfarenheterna från testfokusgruppen resulterade i att intervjuguiden 

omarbetades från formulerade frågor till att bli mer övergripande (Kvale, 1997; Kreuger & 

Casey, 2009).  
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Tillvägagångssätt 

Godkännande att genomföra fokusgruppsintervjuerna inhämtades hos primärvårdsdirektör för 

den offentliga primärvården (Landstinget i Uppsala län, 2012b) och verksamhetschefer för de 

privata vårdcentralerna inom landstinget. I Uppsala kommun har godkännande inhämtats av 

affärsområdes- och regionchefer samt motsvarande från de utförare som bedriver 

hemsjukvård i ordinärt boende (bilaga 2). Sammanlagt gav fem chefer sitt tillstånd till att 

fortsatta kontakter fick tas med verksamhetschefer eller motsvarande. En avböjde medverkan 

på grund av hög arbetsbelastning. De som inte svarade erhöll skriftlig påminnelse, varefter 

ytterligare en regionchef accepterade medverkan. Efter att detta godkännande inhämtats 

skickades ett skriftligt informationsbrev (bilaga 3) för vidare befordran till läkare och 

sjuksköterskor i respektive verksamhet. I informationsbrevet gavs en beskrivning av studiens 

syfte och innebörd samt kontaktuppgifter för dem som ville anmäla sitt intresse att delta i 

studien (Polit & Beck, 2012). Beskrivning av rekryteringsförfarande, tillvägagångssätt och 

antal läkare respektive sjuksköterskor som accepterade att delta redovisas i Tabell 1. 

 

Tabell 1. Rekryteringsförfarande.   

Tillvägagångssätt Antal 

läkare 

Antal 

sjuksköterskor 

Skriftlig förfrågan Verksamhetschefer  1 0 

Skriftlig påminnelse verksamhetschefer 0 0 

Telefonkontakt verksamhetschefer 8 9 

Faktiskt deltagande fokusgrupp 1 och 2 4 4 

Faktiskt deltagande fokusgrupp 3 och 4 3 4 

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes inom Uppsala kommuns och landstingets lokaler.  

Tidsåtgången varierade från 75 till 90 minuter. Studieansvariga genomförde fokusgrupps- 

intervjuerna och dessa spelades in efter tillstånd från informanterna. Fokusgrupperna inleddes 

med att studiens syfte och genomförande beskrevs. Informationsbrevet sammanfattades vilket 

inkluderade tydliggörande av att deltagande i fokusgruppen var frivilligt och när som helst 

kunde avbrytas. Informanterna lämnade sitt skriftliga samtycke (bilaga 4). Intervjuerna 

genomfördes med stöd av intervjuguiden för att säkerställa att samtalet belyste ämnet med 

utgångspunkt från syftet (Kvale, 1997; Malterud 2011; Morrison-Bedy et al., 2001).  

Intervjuerna spelades in och skrevs ut direkt efter fokusgrupperna. Arbetet med att 
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transkribera fokusgruppsintervjuerna fördelades mellan studieansvariga. Det utskrivna 

materialet förvaras oåtkomligt för andra personer och kommer att förstöras då examensarbetet 

är godkänt (Codex, 2011).  

Forskningsetiska överväganden 

Se procedur för beskrivning av hur tillstånd och informerat samtycke har inhämtas. Materialet 

har redovisats så att det inte går att göra återkoppling till enskild person och/eller verksamhet, 

därför har sådan information utelämnats i valda citat. Deltagandet var frivilligt och kunde när 

som helst avbrytas (Kvale, 1997).  För att utföra studier som involverar människor behövs i 

vissa fall ett godkännande från etikprövningsnämnden. Från 1 januari 2004 finns lag om 

etikprövning av forskning som avser människor. Denna lag gäller dock inte för studier inom 

ramen för högskoleutbildning som utförs på grundnivå eller avancerad nivå (SFS 2003:460). 

Bearbetning och analys 

Data som samlats in genom fokusgruppsintervjuerna har analyserats med hjälp av STC. 

Materialet har transkriberats ordagrant och arbetet fördelades mellan studieansvariga. STC 

innebär att analysen sker i fyra faser. I analysens första fas lästes materialet igenom för att få 

ett helhetsintryck av insamlade data, detta gjordes upprepade gånger. Därefter skapades 

preliminära teman i ett första steg för att organisera materialet i förhållande till studiens syfte 

och problemställning. De initiala åtta teman som utkristalliserade sig var; planering, 

medicinska frågor, kommunikation, trygghet, resurser, organisatoriska faktorer, tillgänglighet 

och samarbete. 

 

I andra fasen identifierades meningsbärande enheter för att belysa problemställningen och 

dessa klassificerades genom systematisk genomgång av materialet rad för rad. Delar av texten 

som belyste problemställningen markerades med information om varifrån den hämtats och 

lyftes ur sitt sammanhang. Dessa meningsbärande enheter systematiserades och 

klassificerades successivt och koder bildades utifrån tidigare valda teman. Efter bearbetning 

av materialet minskades antalet koder, data som initialt sorterats under andra koder sattes 

samman eftersom innehållet speglade olika sidor av samma fenomen. Detta resulterade i fyra 

kodgupper: trygghet (medicinska frågor), planering (förebyggande arbete eller medicinska 

vårdplaneringar), kommunikation (information) resurser och organisatoriska faktorer 

(organisation). 
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I fas tre kondenserades innehållet, de meningsbärande enheterna i respektive kodgrupp 

sorterades utifrån skilda aspekter på innehållet. Då materialet sorterades tolkades innehållet 

utifrån förförståelse. Innehållet sammanfattades till en generell form genom omformulering 

till konstgjorda citat, det vill säga en sammanfattning av innehållet av de meningsbärande 

enheterna. I analysens fjärde och sista fas sammanfattades innehållet i kategorier genom att de 

konstgjorda citaten kontrollerades mot de meningsbärande enheterna de hämtats ifrån. 

Därefter gjordes en innehållsbeskrivning av varje kategori och liknande aspekter sorterades i 

underkategorier. Citat som gav en träffande bild av innehållet i underkategorierna valdes ut. 

Slutligen bestämdes en passande rubrik till varje kategori. Innehållet i varje underkategori 

validerades genom att relatera tillbaka till den ursprungliga textmassan. Studieansvariga 

utfördes allt analysarbete tillsammans för att skapa flera dimensioner av innehållet (Malterud 

2011; 2012). Analysförfarandet redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Beskrivning analysförfarande 

Preliminära teman Meningsbärande enheter Kategorier Underkategorier 

 

Planering ”Trots bra planering svårt att 

förutsäga utgången för multisjuka” 

Förbättringspotential 

finns avseende 

hälso- och 

sjukvårdsinsatser 

och rutiner 

Förebyggande arbete 

Medicinska frågor ”Planera för en stabilitet för att 

undvika slutenvård både för patienten 

och sjukhuset” 

Medicinsk 

vårdplanering 

Kommunikation ”Sitta och fråga anhöriga vad det är 

för fel eller diagnos, det känns inte 

bra” 

Information är viktig 

för trygg vård av 

multisjuka äldre 

Information mellan 

läkare och 

sjuksköterska 

Trygghet ”Om personalen känner sig trygg och 

har en sjuksköterska i ryggen 

förhindras inskickning, är personalen 

trygg och har fått information blir 

vårdtagaren trygg” 

Informationsutbyte 

internt och externt 

Resurser ”Hembesök tar tid istället för att 

hinna andra snabba insatser på 

vårdcentralen och detta är inte 

ekonomiskt fördelaktigt” 

Vårdens 

organisation och 

resursfördelning har 

betydelse för 

undvikbar 

slutenvård 

Ekonomi 

Organisatoriska 

faktorer 

”Allt beror inte på resurserna utan 

hur vi använder dem vi har och 

vilken kvalitet det blir” 

Intern organisation 

Tillgänglighet ”Det är som en gröt ibland ska jag 

säga att få tag på någon man kommer 

ingen vart” 

Sammanhållen vård 

och omsorg – tre 

aktörer behöver 

samverka 

 

 

 

Samarbete mellan 

läkare och 

sjuksköterska 

Samarbete ”Remisserna som kommer efter två 

veckor så står det tacksam kontroll av 

kalium inom en vecka så är den redan 

gammal, där förlorar man otroligt 

mycket tid och kvalitet, där det då 

kanske blir en extra inläggning” 

Samverkan med 

vårdgrannar 
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RESULTAT 

Resultatet utgör en sammanställning av fyra fokusgruppsintervjuer. Fyra kategorier har 

identifierats. Till varje kategori finns ett antal underkategorier där innehållsbeskrivningar har 

gjorts. Citat som tydliggör innehållet har valts ut och presenteras under respektive 

underkategori. Beskrivning av kategorier och underkategorier redovisas i Tabell 3. 

Kategorierna beskriver vilka faktorer som anses viktiga för att kunna förebygga 

besök/inläggningar i slutenvården, så kallad undvikbar slutenvård, för multisjuka äldre i 

ordinärt boende. De beskriver även erfarenheter av hur samverkan fungerar mellan 

primärvårdens läkare och kommunens sjuksköterskor i vården av denna patientgrupp. 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

U 

n 

d 

e 

r 

k 

a 

t 

e 

g 

o 

r 

i 

e 

r 

Kategorier 

Förbättringspotential 

finns avseende hälso- 

och sjukvårdsinsatser 

och rutiner 

Information är viktig 

för trygg vård av 

multisjuka äldre 

Vårdens organisation 

och resursfördelning 

har betydelse för 

undvikbar slutenvård 

Sammanhållen vård 

och omsorg – tre 

aktörer behöver 

samverka 

Förebyggande arbete Informationsutbyte 

mellan sjuksköterska och 

läkare 

Ekonomi 

 

Samverkan mellan 

läkare och sjuksköterska 

Hembesök 

 

Informationsutbyte 

internt och externt 

Intern organisation 

 

Samverkan med 

vårdgrannar 

Medicinsk säkerhet 

 

Information till patient 

och närstående 

Kompetens 

 

 

Medicinska tillstånd som 

kan vårdas hemma 

 Roll och funktion 

 

 

Medicinska 

vårdplaneringar 

   

 

Förbättringspotential finns avseende hälso- och sjukvårdsinsatser och rutiner 

Förebyggande arbete  

I samtliga fokusgrupper har informanterna beskrivit vikten av ett förebyggande arbete. Sådana 

insatser kunde vara av både medicinsk- och omvårdnadskaraktär. Bland de återkommande 

exemplen på förebyggande medicinska insatser nämndes en grundläggande 

hälsoundersökning där en strukturerad läkemedelsgenomgång inkluderas. Läkarna beskrev 

vidare hur ett förebyggande arbete för multisjuka äldre skulle kunna organiseras. De föreslog 
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att ett sätt kunde vara att ha reserverade tider där en genomgång av samtliga patienter som är 

listade på vårdcentralen och tillhör målgruppen kan ingå. De omvårdnadsinriktade 

förebyggande åtgärder som beskrevs var bland annat att ta bort mattor i bostaden för att 

förhindra fall eller att se till att den enskilde fick sitt behov av mat och vätska tillgodosett. 

Informanterna ansåg att det var viktigt att se helheten hos patienten vilket innebär att all 

personal har ett ansvar att bidra med sin kompetens. Informanterna såg dock svårigheter även 

om en bra planering genomförts, eftersom tillståndet snabbt kan förändras för de mest sjuka 

äldre. Att de bor i eget boende men har svårt att ta sig till vårdcentral angavs som en 

komplicerande faktor genom att möjligheten till kontinuerlig uppföljning försvåras. Resultatet 

av utebliven planering och läkemedelsgenomgång kunde enligt fokusgruppsdeltagarna 

innebära att en patient får vänta i onödan på att få exempelvis behovsläkemedel eftersom 

sjuksköterskan först måste kontakta läkare. 

 

”Det är viktigt att ta sig tid med de här årsbesöken, att man får dit anhöriga också, sätter upp längre tid. Att 

man går igenom mer systematiskt det gör jag alltid för det lönar sig på sikt”(Läk)  

Hembesök 

Samtliga informanter beskrev fördelar med att kunna göra hembesök hos multisjuka äldre. 

Det är många tillhörande denna patientkategori som inte kan ta sig till vårdcentralen och då är 

hembesök enda möjligheten för dem att träffa sin läkare. Dessutom ansåg läkarna att det var 

svårt att ge adekvat rådgivning till sjuksköterskorna om de inte träffat patienten tidigare. 

Läkarna såg att det i förekommande fall förelåg en betydande risk för att rekommendationen 

skulle mynna ut i att patienten remitteras till akutmottagningen.  

 

”Det känns tryggare och stabilare när man gör ställningstagande efter ett planerat hembesök” (Läk) 

 

Både läkare och sjuksköterskor i fokusgruppsintervjuerna hade erfarenheter av att det är svårt 

för läkarna att göra både planerade och akuta hembesök. Läkarna beskrev att de oftast har en 

fullbokad mottagning och det är därför svårt att prioritera om. Sjuksköterskorna hade 

erfarenheter av att möjligheten för läkare att göra hembesök varierade mellan olika 

vårdcentraler. De upplevde också en stor skillnad mellan läkare på samma vårdcentral, vilket 

även läkarna var medvetna om.  Sjuksköterskorna beskrev att det var lättare att få hembesök 

av läkare från vårdcentralen vid ett dödsfall eftersom det då det inte finns något annat 
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alternativ. De menade att primärvårdsläkaren då har ett tydligt åtagande att konstatera 

dödsfallet om inte överenskommelse finns med sjuksköterska om annan handläggning. 

 

”Det är klart att det går att boka in ett hembesök om man verkligen tycker att det behövs, jag har aldrig 

någonsin upplevt att det varit omöjligt” (Läk) 

”Jag tror inte jag varit på någon [vårdcentral] som gjort hembesök. Jag åker runt rätt mycket och tror inte jag 

har hört talas om det” (Läk) 

 

Även sjuksköterskorna upplevde att de kunde ha svårt att hinna med hembesök vilket de såg 

som en brist, eftersom de kan göra en mer kvalificerad bedömning än hemtjänstpersonalen.  

De menade att den bedömning som sjuksköterskan själv utför hjälper läkaren att få en 

tydligare bild av patientens tillstånd än om läkaren måste förlita sig på de uppgifter 

sjuksköterskan lämnar utifrån hemtjänstpersonalens beskrivning. 

 

”vi har ju inte tid att åka på hembesök, vi sjuksköterskor i hemvården är mera konsulter ”(Ssk) 

 

Informanterna diskuterade och jämförde hur de multisjuka äldre som bor på särskilt boende 

har det jämfört med dem som bor hemma. De exemplifierade detta med att det vid särskilda 

boenden finns tillgång till regelbunden läkartillsyn med planerade besök. Däremot ansåg de 

att patienterna som bor kvar i hemmet kunde ha lika stora medicinska behov, men att det inte 

finns samma inarbetade rutiner för hur läkartillsynen ska fungera. Hembesöken ansågs vara en 

förutsättning för att de multisjuka äldre ska kunna vårdas kvar i hemmet. Om dessa uteblev 

bedömdes ett besök på akutmottagningen oftast som det enda alternativet. Läkare och 

sjuksköterskor såg flera lösningar för att öka möjligheterna till hembesök. En lösning som 

beskrevs var att vårdcentralen håller tider reserverade för att läkare ska kunna göra planerade 

och akuta hembesök vid behov. En annan möjlighet kan vara att anlita mobila 

hembesöksteamet, som är en försöksverksamhet, vilken kan bistå med akuta hembesök. 

Samtliga informanter hade också goda erfarenheter av primärvårdens hemvårdsenhet då de 

upplevde att möjligheten till hembesök därifrån var större i jämförelse med vårdcentraler med 

ett traditionellt uppdrag. Ett tidigt hembesök efter utskrivning från sjukhuset, där läkaren gör 

en uppföljning och planerar för fortsatt medicinskt omhändertagande, beskrevs kunna minska 

risken för återinläggningar.  
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”Om patienter som är listade hos oss och har legat på sjukhuset och inte kommer in igen inom 30 dagar [till 

sjukhuset] så tror jag han [verksamhetschefen] skulle vara intresserad av att lösa det här. Ja förutsatt att 

pengarna kommer till oss” (Läk)  

Medicinsk säkerhet 

När patienter med en komplex sjukdomsbild bor kvar hemma längre och har behov av 

omfattande medicinska- och omvårdnadsinriktade insatser, ansåg både läkare och 

sjuksköterskor att det kändes osäkert att ha det medicinska ansvaret.  Läkarna uttryckte att det 

underlättade mycket när sjuksköterskorna hade lång erfarenhet och var trygga i sin yrkesroll.  

Sjuksköterskorna uttryckte behovet av att ha en läkare som backup för att de skulle känna sig 

trygga med att vårda de multisjuka äldre hemma. De ansåg att läkarna, som är de som har den 

högsta medicinska kompetensen, behövde göra en egen bedömning och inte alltid förlita sig 

på sjuksköterskans tolkningar av behov. Även erfarna sjuksköterskor kände en osäkerhet i att 

ensamma fatta beslut om en patient skulle remitteras till sjukhus eller inte. Sjuksköterskorna 

beskrev att de var rädda att göra en felaktig bedömning och riskera att bli anmälda.  

 

”jag som har det medicinska ansvaret för de här, det är ju så svårt eftersom de är sköra och ligger perifert 

[långt bort ]. Jag kan inte enkelt ha telefonkontakt med dem, de kan inte tala för sig, de kan vara dementa och då 

känner jag att jag inte har kollen, tillståndet förändras ju så fort (Läk).  

”Om de åker in till akuten då vet du – då är du safe på ett sätt” (Ssk) 

 

Några av sjuksköterskorna i fokusgruppsintervjuerna arbetar också inom kommunens 

joursjukvård. De beskrev att de då ansvarar för ett större upptagningsområde och därmed blir 

bedömningen svårare eftersom patienten inte alltid är känd. Dessutom upplevde 

sjuksköterskorna att möjligheten till läkarbedömning i hemmet under jourtid är minimal. 

Sjuksköterskorna beskrev svårigheten med utebliven läkarbedömning och en effekt av detta 

kunde vara att patienten istället hänvisas direkt till akutmottagningen för bedömning. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var vanligt att det saknades en medicinsk vårdplanering att 

förhålla sig till. De kunde ibland känna att det var etiskt oförsvarbart att hänvisa till sjukhus 

men om dokumenterad planering saknas finns inget medicinskt ställningstagande att luta sig 

mot. Sjuksköterskorna var medvetna om att det finns risker för en multisjuk äldre att vänta på 

akutmottagning. Informanterna menade att det för en multisjuk ofta kunde leda till inläggning 

på grund av den komplexa sjukdomsbilden som är svår för en jourläkare på akutmottagningen 

att bilda sig en snabb uppfattning om. Patienten utsätts för onödiga utredningar och 

behandlingar vilket förlänger vårdtiden med risk för infektioner, trycksår eller andra 
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komplikationer. Trots detta ansåg informanterna att joursjuksköterskans bedömning ofta blir 

att skicka patienten till akutmottagningen eftersom hon/han upplever att det inte finns andra 

alternativ. 

 

”Han låg där i tio timmar eller vad det var utan att äta eller dricka eller någonting. Sedan blev han frikänd och 

hemskickad från akuten och han kom precis hem snurrig och hungrig snubblar och får en fraktur” (Ssk) 

”De åker in för en liten stroke och sen ligger de inne i flera månader för då hittar man det ena och det tredje 

och det fjärde och de utreder och håller på” (Ssk) 

 

Medicinska tillstånd som kan vårdas hemma 

Sjuksköterskors och läkares uppfattningar om vilka sjukdomstillstånd som de borde kunna 

vårda kvar hemma överensstämde väl. Exempel på diagnoser som angavs var nedsatt 

allmäntillstånd, hjärtsvikt, infektioner, smärttillstånd och kronisk obstruktiv lungsjukdom. De 

ansåg att det fanns undantag och det var svårt att generalisera med tanke på den komplexa 

sjukdomsbild de multisjuka äldre kunde ha, det finns många faktorer att ta hänsyn till. 

Informanterna beskrev att för patienter som har en demensdiagnos var det särskilt viktigt att 

undvika slutenvård eftersom ett sjukhusbesök med eventuell inläggning kan försämra 

tillståndet/orsaka förvirring. För att klara denna vård i patientens hem förutsatte informanterna 

att tillsyn med hembesök gjordes kontinuerligt och de beskrev vikten av teamarbete med 

tillgång till flera kompetenser. Patienterna är sköra och det är svårt att förutse vilka behov 

som kan uppstå trots kontinuerlig tillsyn. Sjuksköterskorna tyckte att det borde vara tillåtet att 

ge tillfälliga infusioner i hemmet om patienten har svårigheter att få i sig mat och dryck. En 

kortare uppvätskning kan bland förbättra tillståndet. Detta ansågs annars vara en orsak till 

inläggning. 

 

”Kronisk obstruktiv lungsjukdom och hjärtsvikt kan man vårda hemma, definitivt små justeringar hela tiden men 

det gäller ju att vara med” (Läk) 

 

Läkarna och sjuksköterskorna beskrev att en sjukhusinläggning kunde innebära att nya 

läkemedel ordinerades utan hänsyn till det fortsatta omhändertagandet hemma. De gav 

exempel på att det finns en ökad risk för fall med blodtryckssänkande medicinering och 

medicinering vid hjärtsvikt. En annan faktor som nämndes var att patienter blir utskrivna 

innan de är helt stabila beträffande sin medicinering. De är också i för dåligt tillstånd när de 

skrivs ut och det är därför de ”åker in och ut flera gånger” enligt informanterna. 
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”De blir hemskickade så tidigt ifrån sjukhus, de är ju dåliga många och åker in och ut av den anledningen. Det 

går inte många, två till tre dagar och så är de tillbaka” (Ssk) 

 

Att hitta rätt vårdnivå för multisjuka äldre med en komplex sjukdomsbild upplevdes vara ett 

stort dilemma. Informanterna uppgav att slutenvården inte alltid anser att inläggning på 

sjukhus är den rätta vårdnivån samtidigt som slutenvårdens läkare inser att patienterna många 

gånger är för sjuka för att vårdas hemma. Patienterna befinner sig således i ett tillstånd 

”mittemellan”. Läkarna upplevde att det är svårt att ansvara för en allt högre medicinsk nivå i 

ordinärt boende, eftersom det kräver andra resurser än vad som finns avsatt idag. Både läkare 

och sjuksköterskor hade erfarenheter av att de multisjuka äldre ofta känner ångest och oro 

över sin situation. De mår inte bra av att vara ensamma i sina hem utan får ångest och söker 

sjukhusvård i syfte att känna sig trygga. 

 

”De åker till sjukhuset – nej de passar inte här så åker de hem nej de passar inte här så åker de in, det beror 

inte på att vi [primärvården] sköter dem dåligt eller att de [slutenvården] sköter dem dåligt utan här ska de inte 

vara säger sjukhuset, det här är mittemellan (Läk) 

Medicinsk vårdplanering 

En faktor som ansågs kunna förbättra möjligheten att vårda kvar patienten i hemmet, och 

därmed undvika slutenvård, är upprättandet av en medicinsk vårdplan där det framgår vad 

som gäller vid ett försämrat tillstånd och om till exempel återupplivning ska ske. Enligt 

informanterna ska planen vara tillgänglig och känd för alla personalkategorier dygnet runt, så 

att inte onödiga sjukhusbesök och felaktiga åtgärder sätts in mot patientens vilja. Deltagarna i 

fokusgruppsintervjuerna menade att en väl genomförd planering sparar tid för personal när 

akuta frågor uppstår. Dessutom fyller vårdplaneringen en informativ funktion för patienten 

och dennes närstående, eftersom de härigenom får information om vilken vård som kan 

erbjudas i hemmet. Genom det sistnämnda kan det bli tydligare att det inte alltid är sjukhuset 

som behövs för att utföra insatser. Sammantaget konstaterade informanterna att en medicinsk 

vårdplanering skapar bättre förutsättningar för trygghet hos såväl patient och dennes 

närstående såväl som hos personal. 

 

När en medicinsk vårdplanering inte fanns och ett akut tillstånd inträffade ansåg 

fokusgruppsdeltagarna att det var svårt att hitta andra alternativ än akutmottagningen. Läkarna 
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beskrev att det var lättare att genomföra den medicinska vårdplaneringen om de haft en 

patient - läkarrelation under en längre tid och ett förtroende hade hunnit byggas upp.  

Några av sjuksköterskorna hade erfarenheter av att det fanns läkare som inte hade kunskap 

om vad en medicinsk vårdplanering innebar och att det då var svårt att motivera dem till ett 

hembesök för att genomföra en sådan planering. De hade också erfarenheter av att det var 

svårt för läkare att ta beslut om att ändra vårdens inriktning från kurativ till palliativ vård, så 

kallat brytpunktsamtal. Även om läkaren kom på hembesök så var det inte givet att samtalet 

blev bra. Informanterna beskrev att en erfaren sjuksköterska som kände patienten kunde vara 

ett stöd för läkaren vid brytpunktsamtalet, det ansågs vara en fördel att kunna stötta varandra. 

 

”Att man förstår att gamla mamma som är 85-90 år att vi kan inte trolla med knäna, på något sätt att nu är det 

så här, vi gör det bästa här hemma” (Ssk) 

 

Information är viktig för trygg vård av multisjuka äldre 

Informationsutbyte mellan sjuksköterska och läkare 

Både sjuksköterskor och läkare berättade att de är beroende av att informationen dem emellan 

fungerar. Sjuksköterskorna beskrev att det var speciellt svårt när patienter åkte med 

närstående till vårdcentralen utan deras vetskap och när primärvårdsläkaren inte kände till att 

patienten var inskriven i hemsjukvården. Konsekvensen kunde då bli att 

informationsöverföringen till sjuksköterskan uteblev eller filtrerades via närstående med risk 

att något missades. Sjuksköterskorna beskrev att det är vanligt att patient och närstående tror 

att informationsutbytet mellan läkare och sjuksköterska sker med automatik. En lösning som 

föreslogs var att det kan finnas en markering i patientens journal vilken indikerar att 

vederbörande är inskriven i hemsjukvården. Läkaren skulle därmed få en påminnelse om att 

återkoppla till sjuksköterskan. Läkarna var medvetna om att den kommunala sjuksköterskan 

behöver få information i form av journalkopior och epikriser, eftersom de dokumenterar i ett 

annat journalsystem.  

  

”Sitta och fråga anhöriga vad det är för fel eller diagnos, det känns inte bra” (Ssk). 

”Det är viktigt att ge kompletterande information till sjuksköterskan, att hon får höra hur jag tänker men vi är 

alldeles för dåliga på att informera om vad vi har kommit fram till” (Läk). 
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Läkarna uppgav att det är ett gemensamt ansvar att säkra att informationsöverföringen 

fungerar. Sjuksköterskorna behöver vara noggranna med att återkoppla sina observationer och 

åtgärder för att läkaren ska få en samlad bild, något som idag inte alltid är fallet. 

Informanterna beskrev att det vanligaste sättet att utbyta information mellan den kommunala 

sjuksköterskan och primärvårdsläkaren är via faxmeddelande. Det anses vara enkelt och 

smidigt att överföra information via fax, men informanterna upplever att det inte känns säkert 

att kommunicera på detta sätt. Det är viktigt att det finns rutiner för hur faxmeddelandet 

hanteras på vårdcentralen så att informationen når läkaren. Hur snabbt ett faxmeddelande 

besvaras ansågs variera mycket. Läkarna konstaterade att det kan vara svårt att göra en bra 

bedömning enbart utifrån ett fax. Möjligheten att ställa följdfrågor är därtill begränsad, vilket 

läkarna såg som en risk. En lösning som läkarna tog upp var att utveckla det elektroniska 

kommunikationsverktyget ”Prator” för användning även i öppenvården för att förbättra 

kommunikationen mellan de kommunala sjuksköterskorna och läkarna på vårdcentralen.  

 

”om det är akut ska det [faxet] inte hängas på en dörr eller läggas i något fack utan jag ska ha det i handen” 

(Läk). 

Informationsutbyte internt och externt 

Under jourtid ansåg deltagarna i fokusgruppsintervjuerna att det var särskilt viktigt att 

informationen är väl dokumenterad och att primärvårdens beredskapsjour och kommunens 

joursjukvård tar sig tid att läsa den. De kan då snabbt sätta sig in i vilken planering som gjorts 

och vilka åtgärder som ska vidtas vid försämring. Informanterna beskrev att det är vanligare 

att patienterna hänvisas till akutmottagningen under jourtid.  

 

”så kommer de på kvällen och natten och skickar in på löpande band utan att gå tillbaka och läsa 

ordentligt”(Ssk). 

 

Även informationsutbytet mellan sjuksköterska och hemtjänstpersonalen är viktig. 

Sjuksköterskorna ansåg att de behöver ha en dialog med hemtjänsten om patientens tillstånd 

för att utbyta information om iakttagelser av betydelse för den fortsatta handläggningen. 

Informanterna ansåg att hemtjänstpersonalen har en viktig roll i att trygga hemsituationen.  

 

”Om personalen [hemtjänsten] känner sig trygg och har en sjuksköterska i ryggen förhindras inskickning, är 

personalen trygg och har fått information blir vårdtagaren trygg” (Ssk). 
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Information till patient och närstående 

I samtliga fokusgruppsintervjuer beskrev informanterna vikten av att patienter blir 

informerade om det medicinska tillståndet och vilka läkemedel som är ordinerade. Läkarna 

anförde att patienter kunde ha bristande följsamhet i läkemedelsbehandling när de inte fått 

information om varför en ny medicin hade ordinerats. Både läkarna och sjusköterskorna 

uppgav att informationen behöver upprepas vid flera tillfällen och att det är viktigt att försäkra 

sig om att patienten har förstått innebörden i vad som sagts. Den muntliga informationen ska 

gärna kompletteras med skriftlig. Det är viktigt att läkaren törs säga som det är och förklara på 

ett sätt som gör att informationen inte kan missförstås eller bli föremål för tolkning. 

Informanterna ansåg att om patienten inte kan förvänta sig att bli återställd från sina besvär, 

och att det endast är lindrande åtgärder som finns att tillgå, behöver detta tydliggöras. 

Patienten ska ges möjlighet att ställa frågor. Om patienten inte tagit till sig informationen 

finns risk att han/hon återkommande söker läkare för besvär som egentligen redan är 

färdigutredda.  

 

”Men informationen har inte gått in och så länge de går och grubblar måste de hitta på någon ny liten tåt att 

fundera på – jag blir ju ändå inte bra.”(Läk)  

 

Informanterna ansåg att det var en fördel om läkaren hade träffat såväl patient som närstående 

tidigare. Att även närstående får information och ges möjlighet att ställa frågor ger många 

gånger en påtaglig vinst. En välinformerad närstående blir själv trygg och kan därmed utgöra 

en stödjande faktor. Exempelvis kan denne bidra till att lugna situationen och därmed 

förhindra att patienten åker till sjukhuset för besvär som kan åtgärdas i hemmet. Om de 

närstående själva inte har tagit till sig informationen finns risk att de istället insisterar på att 

patienten ska skickas till sjukhuset för att få hjälp. Därtill gav sjuksköterskorna exempel på att 

närstående inte sällan åker med patienten till akutmottagning för att få hjälp med en 

vårdplanering när de upplever att det inte fungerar hemma. Följden kan då bli en inläggning. 

Att närstående åker till akutmottagningen med patienten kan, enligt vad informanterna 

uppgav, tyda på bristande information och kunskap om vad kommunen har att erbjuda.  

 

”Det underlättar otroligt mycket att man träffat anhöriga om det hettar till för har man träffats och känner 

varandra så kan man mycket lättare tackla olika problem och det är en enorm skillnad”(Läk). 
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”En del kommer ju in för vårdplanering [till sjukhuset] Anhöriga säger att det inte går men varför ska de in på 

akuten för att vårdplanera för att sedan komma någon annanstans – då är det ju något fel på organisationen” 

(Ssk) 

 

Vårdens organisation och resursfördelning har betydelse för undvikbar slutenvård 

Ekonomi 

Den ökade ersättning som vårdcentraler erhåller för personer över 65 år upplevdes inte vara 

tillräcklig för de omfattande behov som finns hos de multisjuka äldre. Om vårdcentralen 

skulle få ytterligare ersättning för att prioritera multisjuka äldre ansåg läkarna att åtgärder 

skulle kunna vidtas, exempelvis i form av fler hembesök. Läkarna och sjuksköterskorna ansåg 

att det är mycket fokus på ekonomi och att de ekonomiska incitamenten styr vad läkaren ska 

inrikta sig på. Läkarna beskrev att det utgår extra ersättning för att ställa frågor kring utvalda 

delar av patientens hälsosituation. Det blir det administrativa som styr istället för det som 

läkarna ansåg var deras uppdrag. 

 

”Hembesök tar tid istället för att hinna andra snabba insatser på vårdcentralen som ger pinnar och detta är inte 

ekonomiskt fördelaktigt” (Läk). 

 

Enligt läkarna var det mer lönsamt att ta emot korta, enkla besök på vårdcentralen. De beskrev 

att en läkare kan träffa fyra patienter per timme på vårdcentralen, om det rör sig om enklare 

besvär. Att däremot göra ett hembesök hos en multisjuk äldre med omfattande medicinska 

behov kan ta två timmar om restiden inkluderas. Det tar också längre tid att diktera journalen 

för en multisjuk äldre med en komplicerad sjukdomsbild och många läkemedel. 

Sjuksköterskorna gav också en bild av att det är ekonomin som styr alltmer. De beskrev att 

hemtjänstpersonalen och sjuksköterskorna inte har tid att träffas på grund av den pressade 

arbetssituationen. Detta innebar, enligt sjuksköterskorna, att kontakt endast tas när akut behov 

uppstår istället för att ha träffar där man gör en gemensam planering för den äldre. 

 

”den som skriker högst får mest och att politikerna satsar nästan bara på det. Man säger att man vill satsa på de 

mest sjuka äldre men detta är ju bara en ordets satsning”(Läk). 

”ekonomin som styr så har man ju tappat de bitarna att man har möten och kan gå igenom vårdtagarna 

ordentligt för nu är det bara klockan som gäller” (Ssk). 
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Intern organisation 

Vårdcentralens organisation har betydelse för vården av multisjuka äldre. Läkarna beskrev att 

de har mottagningsverksamhet som sträcker sig över större delen av arbetsdagen och att tiden 

för att utföra akuta uppgifter utöver detta är begränsad. Att avbryta mottagningsarbetet för 

akuta konsultationer med den kommunala sjuksköterskan kan innebära att andra bokade 

patienter får vänta och att läkaren inte hinner med det han/hon planerat. Läkarna var medvetna 

om att hembesök är en del av deras uppdrag men såg svårigheter med att kunna utföra dem så 

som arbetet på vårdcentralen är organiserat idag.  

 

”Det finns ju något avtal att de är skyldiga men inte till vilken grad exakt, man kan ju undra varför man skriver 

avtal, de hinner ju knappt gå utanför dörren” (Ssk). 

”Allt beror inte på resurserna utan hur vi använder dem vi har och vilken kvalitet det blir”(Läk). 

 

När patienten försämras och vården inriktas mot vård i livets slutskede ansåg läkarna att det 

behövs en annan organisation för att tillgodose behovet av mer frekventa läkarbesök i 

hemmet. Även sjuksköterskorna såg svårigheter med nuvarande organisation vid vård i livets 

slutskede. Informanterna var eniga om att det krävs en bredare samverkan än den som sker 

mellan primärvårdsläkare och kommunal sjuksköterska, eftersom det finns tre aktörer kring 

våra multisjuka äldre. Kommunen, primärvården och slutenvården (i denna studie att betrakta 

som vårdgrannar) behöver samverka för att nå målet undvikbar slutenvård. Sjuksköterskor 

och läkare ansåg att plats på särskilt boende ibland var den lösning som bäst skulle kunna 

trygga patientens situation. De ansåg att patienter på ett särskilt boende har mer tillsyn som 

skapar en trygghet och gör att de kan vara kvar på boendet istället för att åka till sjukhuset. 

Sjuksköterskorna beskrev att de har möjlighet att ta beslut om direktplats inom kommunen, på 

direktplatserna kan personer som har behov av basala insatser som inte går att utföra i hemmet 

vårdas i tre dagar. Sjuksköterskorna ansåg att den tid som patienten ges möjlighet att vistas på 

en direktplats borde förlängas. De menade också att antalet direktplatser skulle kunna utökas 

då behovet idag är större än tillgången. En direktplats kan förhindra att en patient hänvisas till 

sjukhuset men det ansågs vara svårt att bedöma vilka patienter som var lämpliga. 

 

”Tryggare att vara på ett ställe där de trivs istället för att sitta ensamma, att de ska bo hemma till vilket pris som 

helst det tror jag inte på”(Ssk). 

”när man skickar dem på direktplats så hamnar de på sjukan efter det, de är alldeles för dåliga så skickas de 

vidare – det är inte så lättbedömt”(Ssk). 
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Informanterna ansåg att det var viktigt att skapa en organisation där extra tillsyn kunde 

erbjudas när patienten försämras. Läkarna ansåg att möjligheten att ordna extravak varierade 

mycket och var olika lätt beroende på vilken sjuksköterska man samverkade med. Även 

sjuksköterskorna beskrev att det ibland var svårt att organisera detta även om det brukar 

prioriteras av cheferna i hemvården. 

 

”man ska inte behöva vara ensam i slutet, det är en bemanningsfråga ”(Ssk). 

 

Sjuksköterskorna i fokusgrupperna förde ett resonemang om att kommunens interna 

organisation var viktig för att hålla ihop vården av de multisjuka äldre. Det bör finnas en 

kontaktperson som har kontinuerlig kontakt med patient och närstående och som känner ett 

extra ansvar för att lämna information till sjuksköterskan. Detta fungerar enligt 

sjuksköterskorna idag inte fullt ut. Läkarna hade erfarenhet av att det ibland kom patienter på 

läkarbesök till vårdcentralen tillsammans med personal från hemtjänsten. Det var då vanligt 

förekommande att hemtjänstpersonalen inte kände patienten och därför inte kunde svara på 

frågor. Läkarna menade att det borde vara självklart att låta patientens kontaktperson följa 

med.  

 

Cheferna för hemvården har oftast inte hälso- och sjukvårdsbakgrund vilket sjuksköterskorna 

ansåg kunde medföra svårigheter att få gehör och förståelse för medicinska frågor. 

Sjuksköterskorna var också tveksamma till biståndshandläggarens beslut om insats i form av 

tillsyn som kan tolkas på olika sätt av hemtjänstpersonalen och leda till missförstånd samt 

utebliven hjälp. En försvårande faktor beskrevs vara att den äldre generationen vill klara sig 

själv och att de därmed har svårt att be om hjälp. 

 

”De [cheferna] har så mycket fokus på sin hemtjänst”(Ssk). 

”Tillsynsbesök det borde det inte få heta, det är så vagt, det kan vara ”hej hur mår du” och sen går de ut igen 

medan den [biståndshandläggaren] som skriver tillsyn menar att de ska gå in och titta på vad de behöver hjälp 

med (Ssk). 

Kompetens 

Informanterna förde ett resonemang om behovet av kompetensutbyte. Sjuksköterskorna ansåg 

att läkarna hade för lite kunskap om vilka resurser kommunen har och vad som ingår i den 

kommunala sjuksköterskans uppdrag. Detta uttrycktes även av läkarna själva. Enligt 

sjuksköterskorna behöver deras nya kollegor också få en ordentlig introduktion när de börjar 
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arbeta inom den kommunala vården. Introduktionen bör innehålla information om 

organisation och ansvarsfördelning mellan kommun och landsting i vården av de mest sjuka 

äldre. Detta skulle öka kunskapen och förståelsen för varandras organisationer och uppdrag. 

Sjuksköterskorna upplevde att läkarna saknade förståelse för deras uppdrag vilket försvårar 

kommunikationen och förståelsen för de olika yrkesrollerna.  

 

”än idag kan jag inte det där med hemsjukvård och hemvårdsenheten och sånt där - det blir det som rullar 

in”(Läk). 

”ny kollega som aldrig har jobbat med det här och man ska försöka förklara, det kan ta ett halvår så bara 

polletten trillar ner. Ska det vara så här krångligt?”(Ssk). 

 

Läkarna hade också synpunkter på sjuksköterskans kompetens, den var givetvis viktig och ska 

vara rätt för målgruppen. Informanterna beskrev att det var svårt för nya sjuksköterskor att 

bedöma när en patient behövde skickas in till sjukhuset, det behövs erfarenhet för att känna 

sig trygg i bedömningen. Sjuksköterskorna beskrev problematiken i att inte ha tillräcklig 

kunskap och erfarenhet, vilket kunde skapa rädsla hos sjuksköterskan.  Om hon/han inte 

känner stöd hos läkaren resulterar det ofta i att patienten remitteras till akutmottagningen. 

Sjuksköterskan behöver veta vilka beslut hon/han kan fatta på egen hand och när det finns 

behov av att konsultera läkare. Informanterna ansåg att det ska finnas en rutinerad mentor att 

vända sig till. 

 

”Som sjuksköterska måste man ta eget ansvar, man kan inte ringa till doktorn om allt”(Ssk). 

 

Sjuksköterskorna gav en bild av att hemtjänstpersonalen ofta inte har tillräcklig utbildning. 

För att vården av de mest sjuka äldre ska fungera på ett bra sätt krävs generellt en högre 

kompetens, exempelvis för att rätt bedöma när sjuksköterskan behöver informeras om 

förändringar i patientens tillstånd. Sjuksköterskorna ansåg att kontinuerlig 

kompetensutveckling och fortbildning av hemtjänstpersonalen är viktig. I annat fall finns risk 

för att hemtjänstpersonalen uppmanar sjuksköterskorna att skicka in patienten till 

slutenvården utan att förstå vilka konsekvenser det kan få. Sjuksköterskorna och läkarna 

menade att hemtjänsten också måste ha kunskap och kunna reagera vid till exempel försämrat 

mat- och vätskeintag och informera sjuksköterskan. 

 

”de [hemtjänsten] säger ofta, skicka in dem – du måste skicka in” (Ssk). 
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”att de [hemtjänsten] känner igen när det är något konstigt och kan reagera med att här är det något som 

händer och då undvika inskickning”(Läk). 

 

Informanterna beskrev att läkarens kompetens och intresse för att vårda geriatriska patienter 

var mycket betydelsefull för att de äldre ska kunna vårdas kvar hemma. Sjuksköterskorna 

ansåg att läkarna inte alltid hade kunskap om vilka läkemedel som enligt rekommendationer 

ska övervägas vid vård i livets slutskede.  

 

”det är viktigt att läkaren håller sig uppdaterad och är på hugget att läkemedel finns ordinerade och att man går 

igenom medicinerna ordentligt” (Ssk)  

Roll och funktion 

Läkarna beskrev att det ingår i deras roll att planera och därmed ligga steget före för att 

undvika ad hoc lösningar. Detta kunde de enklast göra om det fanns en kontinuitet i 

kontakterna med de äldre multisjuka. Läkarens roll innebär också, enligt dem själva, att vara 

kunskapsförmedlare och att skapa trygghet samt lösa problem. Läkarna menade att det krävs 

ett intresse för att arbeta med äldre multisjuka.  De förde också ett resonemang om att 

tillståndet för de äldre snabbt kan förändras och det är därför viktigt att arbeta förebyggande 

och vara flexibel. De äldre har inte alltid förmåga att kommunicera sina behov. 

 

”Kontinuitet är viktigt och där tror jag man kan ha oerhörd nytta som man kan ta med sig sista dagarna att man 

känner varandra så väl och man kan möta det som kommer på ett annat sätt, att fokusera på de patienter som 

har behov att bli följda”(Läk). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att deras roll är att vara patientens företrädare i kontakten med 

andra vårdgivare och en sammanhållande länk för patientens kontakter. Rollen innebär också 

att skapa trygghet för patient, närstående och omvårdnadspersonal.  Hon/han ägnar också 

mycket tid åt undervisning samt att leda och fördela omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna 

upplevde att de ibland måste agera på ett visst sätt och närma sig läkaren försiktigt för att få 

gehör. De ansåg också att det ofta är sjuksköterskan som tar initiativ till kontakten med 

läkaren för att få information, vilket tar mycket tid. 

 

”Man behöver fjäska och greja, fast jag har lust att säga bara att nu behöver jag en läkare – nej inte jag utan 

patienten”(Ssk). 

”Vi smyger runt i primärvården fast vi inte jobbar där liksom” (Ssk). 
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Sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte alltid tar sitt fulla ansvar i medicinska frågor, de 

menar att primärvårdsläkaren borde kommunicera direkt med slutenvårdens läkare. Ett 

exempel som gavs var att sjuksköterskan ofta fungerade som mellanhand när patienten 

saknade ett läkemedel där slutenvården ansvarar för förskrivningen. Läkarna ansåg att 

sjuksköterskans funktion var mycket viktig och att hon/han fungerade som deras ögon på 

plats. De beskrev att sjuksköterskan är första filtret när det gäller att bedöma patientens 

tillstånd. En van sjuksköterska kan enligt informanterna förmedla trygghet till patient och 

närstående vilket i sig kan förhindra sjukhusbesök. Läkarna ansåg att det ingår i 

sjuksköterskans funktion att göra bedömningar och att de ibland måste våga ta lite risker. 

Läkarna var medvetna om att sjuksköterskorna ibland får ta ett ansvar som egentligen är 

läkarens. 

 

”vi tar mycket ansvar som egentligen inte är vårat, jag tänker just med PK för det är ju ett läkaransvar” (Ssk). 

”Vi skulle drunkna i jobb om inte de höll koll på så mycket som de gör för det är ändå läkaransvar vi får hjälp 

med”(Läk).  

Sammanhållen vård och omsorg - tre aktörer behöver samverka 

Samverkan mellan läkare och sjuksköterska 

Samverkan mellan läkare och sjuksköterskor i omhändertagandet av de multisjuka äldre är 

beroende av att flera olika faktorer fungerar. Samtliga informanter var överens om att 

samverkan dem emellan underlättades om man känner varandra och har kunskap om vilket 

ansvar och åtagande respektive profession har. En annan faktor för en bra samverkan beskrevs 

vara att sjuksköterskorna och läkarna lätt kan komma i kontakt med varandra. Några 

informanter hade goda erfarenheter av att detta fungerar bra och de har kommit överens om 

hur kontakten ska ske. Det fanns också informanter som uttryckte frustration över att de får 

ägna mycket tid till att få kontakt och ibland till och med hamna i telefonkö till vårdcentralen.  

 

”Det är som en gröt ibland ska jag säga att få tag på någon man kommer ingen vart” (Ssk) 

 

 När vårdcentralen och hemsjukvårdens lokaler fanns nära varandra ökade förutsättningarna 

till en bra samverkan, kontakten blir då mer personlig och kontinuerlig. Då sjuksköterskan 

och läkaren har arbetat länge tillsammans skapades enligt informanterna en samsyn kring hur 

olika frågor skulle hanteras för de äldre multisjuka. Läkare och sjuksköterskor tyckte att det 

var värdefullt med en regelbunden kontakt i patientärenden för de multisjuka äldre där 
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konsensus skapas omkring patientens behov. Det beskrevs kunna minimera ad hoc lösningar 

när det händer något. Enligt informanterna vinner alla på ett bra samarbete mellan läkare och 

sjuksköterska, inte minst patienten och dess närstående.  

 

”Tvillingsjälar, man behöver knappt säga något så vet hon” [sjuksköterskan] (Läk) 

”Han [läkaren] har lärt känna mig och vet att när jag kommer med mina problem då vet han att det är problem. 

Då är det inte för att jag känner mig lite osäker” (Ssk) 

Samverkan med vårdgrannar 

När primärvårdsläkarna diskuterade samverkan handlade mycket om brister som kan härledas 

till slutenvården inte minst med korta vårdtider och med snabba utskrivningar samt väntan på 

epikriser och andra journalhandlingar. Informanterna beskrev att när dessa journalhandlingar 

anländer först ett par veckor efter utskrivning är det inte lätt att fortsätta planeringen hemma 

då viktig information kan saknas. Detta kan leda till att patienten åter hänvisas till 

akutmottagningen. En lösning som primärvårdsläkarna presenterade var att slutenvården 

skulle prioritera de epikriser som gäller multisjuka äldre. De ansåg också att en 

läkemedelsgenomgång skulle kunna underlätta den fortsatta planeringen och borde vara 

självklar inför utskrivning. Några av läkarna ansåg att slutenvårdens läkare ska ta del av det 

som dokumenterats i den gemensamma landstingsjournalen om vad primärvårdsläkaren utrett 

tidigare. Patienten kan annars utsättas för onödiga undersökningar som redan har utförts eller 

som det tagits ställning till att avstå ifrån. 

 

”Remisserna som kommer efter två veckor så står det, tacksam kontroll av Kalium om en vecka och så är den 

redan då gammal, där förlorar man otroligt mycket tid och kvalité, där det då kanske blir en extra 

inläggning”(Läk) 

”Högprioriterade utskrivna epikriser så har vi lite extra fokus på den här människan i 30 dagar, mera kontakt 

med distriktssköterskan och efterhöra situationen och så att vi kanske kan vara lite mer förberedda på att göra 

hembesök” (Läk) 

 

Informanterna tog upp vikten av att samverka med andra professioner för att undvika 

slutenvård. Exempelvis kan en apotekare vara behjälplig med läkemedelsgenomgångar och 

rehabiliteringspersonal kan med sina specifika kunskaper sätta in åtgärder som underlättar för 

den enskilde att vårdas kvar hemma. Sjuksköterskor och läkare ansåg att det borde skapas 

team för de allra mest sjuka patienterna, läkarna kunde ibland sakna direktkontakt med 

hemtjänsten som har nyttig information att delge. Sjuksköterskorna och läkarna uttryckte 
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också att det föreligger ett behov av regelbundna träffar där fler personalkategorier från 

vårdcentralen kan delta för att upprätta lokala samarbetsrutiner. Informanterna beskrev att 

detta kan vara svårt att omsätta i praktiken, eftersom den kommunala sjuksköterskan vårdar 

mulitsjuka äldre som kan ha valt primärvårdsläkare på olika vårdcentraler. Detta innebär att 

samarbetsrutiner kan behöva upprättas mellan flera olika vårdcentraler respektive 

hemvårdsområden.  

 

”Se att man behövs, oftast är det sjuksköterskan och läkaren som träffas, sällan att hemtjänsten är med” (Ssk) 

”Hemtjänsten skulle man ju också vilja ha kontakt med ibland” (Läk) 

 

Samtliga fokusgruppsdeltagare nämnde att utan hemvårdsenheten skulle det inte vara möjligt 

att vårda så många av de äldre multisjuka kvar i hemmet. Sjuksköterskorna jämförde med de 

traditionella vårdcentralernas uppdrag och ser en stor skillnad i omhändertagandet av de äldre, 

bland annat uttrycktes att hemvårdsenheten har en bättre tillgänglighet och att läkarna har rätt 

kompetens för målgruppen. Sjuksköterskorna skulle helst se att det fanns möjlighet att skriva 

in flera där, alternativt att det skulle finnas vårdcentraler med ett specifikt uppdrag att ansvara 

för äldre multisjuka. Även läkarna såg hemvårdsenheten som en tillgång i de fall då det inte 

fungerar optimalt med omhändertagandet på ordinarie vårdcentral. Försöksverksamheten 

mobila hembesöksteamet ansågs vara ett bra komplement när den ordinarie 

primärvårdsläkaren är förhindrad att komma på hembesök. Deras insatser kan förhindra att 

patienten skickas till akutmottagningen för bedömning.  

 

”Kanske att några vårdcentraler är optimerade för hemvård” (Ssk) 

”Vi läkare kan samarbeta mer med mobila hembesöksteamet” (Läk) 

 

Ett bra samarbete förutsätter kontinuitet inom respektive personalgrupp. Den som kommer i 

kläm när samverkan inte fungerar är patienten. Informanterna hävdade att det kan uppstå 

konflikter när ansvarsfördelningen mellan huvudmännen är otydlig. Detta försvårar en god 

samverkan. Ytterligare skäl kan vara att primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor har 

otillräcklig kunskap om varandras uppdrag. 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I resultatet har fyra kategorier identifierats: förbättringspotential finns avseende hälso- och 

sjukvårdsinsatser och rutiner; information är viktig för trygg vård av multisjuka äldre; vårdens 

organisation och resursfördelning har betydelse för undvikbar slutenvård samt sammanhållen 

vård och omsorg - tre aktörer behöver samverka. Under varje kategori har ett antal 

underkategorier (14) utkristalliserat sig där innehållsbeskrivningar har gjorts. 

 

Många faktorer påverkar om de multisjuka äldre ska kunna vårdas kvar hemma. Samverkan 

mellan primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor utgör en viktig del, men ansvaret 

för vård på en allt högre medicinsk nivå i ordinärt boende kräver också andra resurser och 

övergripande organisatoriska förändringar. En medicinsk vårdplanering underlättar men 

eftersom de mest sjuka äldres tillstånd snabbt kan förändras behöver de följas upp med 

regelbundna hembesök. Detta är en förutsättning för att den medicinska säkerheten ska 

tryggas, särskilt efter utskrivning från slutenvården. En utebliven planering ökar risken för 

sjukhusinläggningar som hade kunnat undvikas, så kallad undvikbar slutenvård. Om 

ytterligare ersättning för att prioritera multisjuka äldre skulle utgå ansåg både läkare och 

sjuksköterskor att fler åtgärder skulle kunna vidtas, exempelvis genom fler hembesök. De 

multisjuka äldre har kanske inte förmåga att uttrycka sina behov. I sådana fall ställs ökade 

krav på att personalen har rätt kompetens för denna målgrupp. Om läkare och sjuksköterskor 

hittar former för samverkan kan konsensus skapas med vinster för de multisjuka och i viss 

mån kan då målet med undvikbar slutenvård uppfyllas. 

Resultatdiskussion 

Andelen äldre ökar vilket gör att det ställs högre krav på en väl fungerande sammanhållen 

vård (SKL, 2012a). I föreliggande studie används begreppen multisjuka äldre och undvikbar 

slutenvård. Informanterna var väl bekanta med dessa begrepp. Den kommunala 

sjuksköterskan och primärvårdens läkare delar ansvaret för det medicinska omhändertagandet 

för målgruppen och har idéer om hur ett bättre omhändertagande skulle kunna organiseras.  

 

I denna studie beskriver läkarna och sjuksköterskorna betydelsen av att kunna göra hembesök 

tillsammans för att skapa sig en gemensam bild av patientens situation och vilka åtgärder som 
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ska vidtas. Därmed kan en medicinsk vårdplan upprättas. Den medicinska vårdplanen ska 

bestå av en enkel sammanfattning där beslut dokumenteras. Det är viktigt att den skriftliga 

informationen i den medicinska vårdplanen görs tillgänglig för all personal. Vikten av 

hembesök för planering av vården beskrivs också av Modin et al., (2010). Resultatet från 

intervjuerna med fokusgrupperna visar dock att läkarna har svårt att genomföra hembesök, 

särskilt när det blir akut. Konsekvenserna av uteblivna hembesök kan vara att läkaren istället 

tvingas till att göra en akut bedömning per telefon. En bra telefonkonsultation förutsätter att 

primärvårdsläkaren känner patienten sedan tidigare och kan lita på sjuksköterskans 

bedömning samt att primärvårdsläkaren själv har kompetens inom området.  

 

Ett beslut om att den äldre ska stanna kvar i hemmet trots försämrat hälsotillstånd är förenat 

med risker. Det kan leda till konsekvenser för patienten men även för den som gör 

bedömningen, en felbedömning kan leda till en avvikelse/anmälan. I en studie av Thomas och 

Brennan (2000) beskrivs att avvikelser i vården av äldre är vanligare än för andra målgrupper, 

troligen på grund av deras komplexa sjukdomsbild. Redelmeier et al. (1996) och Guralnik 

(1996) beskriver också denna komplexitet i de multisjuka äldres hälsosituation.   

Det är en frustrerande situation för alla inblandade och kraven på att undvika slutenvård för 

patientens bästa kommer i konflikt med svårigheten att kunna ta ansvar för den medicinska 

säkerheten. Patientens behov är i fokus men kan inte alltid tillgodoses. Primärvårdsläkaren 

utgör basen för de multisjuka patienternas läkarvård i hemmet och ska enligt avtal utföra den 

vård som inte kräver slutenvårdens resurser. När detta inte är möjligt och patienten kommer 

till akutmottagningen överförs ansvaret till slutenvården. Informanterna i studien var 

medvetna om att akutmottagningens läkare inte har möjlighet att sätta sig in i den komplexa 

sjukdomsbilden hos multisjuka äldre. Detta framgår även i en studie av Wissendorff  Ekdahl 

et al. (2012). Även hos läkaren på akutmottagningen kan det finnas en rädsla för 

felbedömningar och inläggning görs för säkerhets skull. Förutom att det nödvändigtvis inte är 

det bästa för patienten, så finns även en ekonomisk aspekt då slutenvård är en mer kostsam 

vårdform. För att underlätta både för sjuksköterskan och läkaren att göra en korrekt 

bedömning av en akut situation är det speciellt viktigt att en medicinsk vårdplanering har 

utförts och att den är väl dokumenterad och lätt att ta del av under dygnets alla timmar. Detta 

för att inte utsätta en multisjuk för ett onödigt och kanske påfrestande sjukhusbesök. Även om 

medicinska ställningstaganden har gjorts är det svårt för kommunens och primärvårdens 

jourorganisationer att klara vården av de multisjuka äldre i hemmet när tillståndet är skört och 
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trenden är att fler äldre multisjuka ska vårdas kvar i hemmet. Det finns behov av att trygga 

vården för den enskilde även under jourtid. 

 

Läkarna beskrev vikten av att upprepad information ges patienten. Det är annars en risk att 

hon/han återkommande söker vård för att få klarhet i vad som orsakar besvären. Det finns 

också goda skäl att även informera närstående, eftersom dessa ofta insisterar på att den äldre 

ska åka till akutmottagningen. Utan information finns risk att närstående känner sig otrygga 

med den vård som ges vilket skapar frustration och känsla av otillräcklighet. Det har funnits 

en tradition att när tillståndet försämras, oavsett orsak, är det slutenvårdens resurser som 

behövs. Det krävs mer omfattande satsningar för att vända denna trend i samhället. 

Information skulle exempelvis kunna ges till pensionärs- och anhörigföreningar. Genom att 

sprida kunskap om vilka möjligheter som finns till vård i hemmet skulle förståelsen öka för de 

vinster undvikbar slutenvård skapar för den enskilde. Popejoy (2005) beskriver att det är 

viktigt att stödja de multisjuka äldre och deras närstående att känna trygghet i de beslut som 

fattas, men i praktiken är det svårt. Att ta till sig information och känna förtroende för beslut 

är en tidskrävande process där patient och närstående behöver mycket stöd.  

 

Primärvårdens krav på hög tillgänglighet och korta väntetider kommer i konflikt med 

multisjuka äldres behov av planerade och akuta insatser i det egna hemmet. Informanterna 

förde ett resonemang kring de prioriteringar som görs i vården, och beskrev att ekonomin styr 

alltmer. En lösning kan vara att se över ersättningssystemet till primärvården. Det borde vara 

lönsamt att prioritera multisjuka äldre, annars blir de nationella satsningarna mot undvikbar 

slutenvård svåra att förverkliga. Detta förutsätter att frågan lyfts till högre beslutsfattare. 

Vårdcentralschefer och hemsjukvårdens chefer kan också tillsammans fundera över vad som 

kan göras med befintliga resurser för att de äldre multisjuka ska få sina medicinska behov 

tillgodosedda. Läkarna och sjuksköterskorna har beskrivit att det finns många fördelar med att 

frigöra tid för planerade hembesök. Det är idag svårt för en enskild primärvårdsläkare att fatta 

beslut om att prioritera hembesök framför inbokade besök på vårdcentralen.   

 

Det finns många riktlinjer och rutiner för hälso- och sjukvårdsuppgifter men svårigheten är att 

göra dem kända. Det framkom att det fanns läkare som inte hade kunskap om vad en 

medicinsk vårdplanering innebär och då blir det svårt för sjuksköterskorna att motivera läkare 

att genomföra en sådan. Trots att flertalet utbildningsinsatser har genomförts för 
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primärvårdsläkare är denna kunskap inte implementerad fullt ut. I en av fokusgrupperna med 

sjuksköterskor framkom att de inte hade kunskap om möjligheten att ge tillfälliga infusioner i 

hemmet dagtid under vardagar (TKL, 2011b). Om varken läkare eller sjuksköterskor har 

kunskap om detta remitteras patienten till akutmottagningen i onödan för tillfällig 

uppvätskning. I praktiken kräver infusionsbehandling i hemmet att sjuksköterskan avsätter 

extra tid för övervakning, vilket kan utgöra ett hinder. Sjuksköterskorna ansåg att dessa 

patienter passade in på kommunens direktplatser men att de ofta var fullbelagda. Detta kan 

som tidigare diskuterats leda till att de multisjuka äldre kommer in på akutmottagningen och 

den ofta komplexa sjukdomsbilden skapar svårigheter i bedömningen. Nya och kanske 

onödiga utredningar påbörjas eftersom det inte finns tid att sätta sig in i den komplexa 

sjukhistorien (Wissendorff  Ekdahl et al., 2012).  

 

Vården av multisjuka äldre kräver kompetens och intresse hos alla involverade aktörer. 

Hemtjänstpersonalen nämns som en viktig länk för de multisjuka äldre, men har oftast inte 

den utbildning som krävs för att uppmärksamma förändringar i patientens tillstånd. De 

behöver förstå vikten av att arbeta förebyggande och kontakta sjuksköterskan i god tid. Då 

multisjuka äldre bor kvar hemma längre än tidigare ställs det idag högre krav på kompetens, 

därför finns behov av utbildningsinsatser för hemtjänstpersonalen. Ett annat problem kan vara 

att patienterna kan ha svårt att ta emot hjälp, eftersom de vill klara sig själva. De kan också 

känna rädsla för att främmande personer kommer in i deras hem (Longman et al., 2011). Att 

bemöta äldre personer kräver lyhördhet, kunskap och engagemang från hemtjänstpersonalen. 

Även sjuksköterskor och läkare har behov av kompetenshöjning. Den komplexa 

sjukdomsbilden kräver både kunskap och ett särskilt intresse för att arbeta med äldre. Van 

Eijken et al. (2008) beskriver att behovet av teamarbete med tillgång till geriatrisk kompetens 

och andra professioner kan underlätta omhändertagandet för de multisjuka äldre. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att de behöver vara initiativtagare till kontakten med läkare för att få 

information, vilket tar mycket tid, men både läkare och sjuksköterskor var i huvudsak nöjda 

med samverkan när de väl etablerat kontakt. Detta beskrivs också av Van Eijken et al. (2008).   

Det är viktigt att det finns bra rutiner för hur kontakt ska tas och vilken information som 

behöver kommuniceras. Kommunikation och förståelse för varandras professioner är en viktig 

del i att underlätta samverkan. Brister detta finns risk att nödvändiga uppgifter inte blir 

utförda och patienten kommer i kläm. Det borde vara ett gemensamt ansvar att säkra att 
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informationsöverföringen fungerar. Svårigheten är att en sjuksköterska kan arbeta mot flera 

vårdcentraler/läkare och även läkarna kan ha flera hemvårdsområden/sjuksköterskor att arbeta 

mot. Det kan vara svårt att etablera ett nära samarbete med alla. För läkarna kan det också 

vara svårt att veta om en listad patient är inskriven i hemsjukvården och att det finns en 

kommunal sjuksköterska som ska kontaktas. Detta beskriver primärvårdsläkare också i en 

studie av Modin et al. (2010). Primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor har inte 

tillgång till samma journalsystem varför krav ställs på att information överlämnas på annat 

sätt. Den enskilda läkaren och sjuksköterskan behöver således ta initiativ till kontakt via 

telefon eller fax för att lämna och inhämta information om patienten. Mest frekvent används 

faxmeddelande även om det idag kan anses omodernt då annan teknik borde finnas att tillgå. 

Informanterna har lämnat förslag på att utveckla det elektroniska kommunikationsverktyget 

Prator till att även användas för informationsutbyte inom öppenvård. Ett annat elektroniskt 

system som är under införande är Nationell patientöversikt – NPÖ. Via NPÖ kan behörig 

personal med samtycke från patient ta del av viss journalinformation som registrerats hos 

andra vårdgivare (TKL, 2013). Båda dessa lösningar borde rimligen kunna underlätta 

informationsutbytet genom att personal slipper eftersöka information. Härigenom erhålls en 

tidsvinst för personal som naturligtvis är till gagn för patienter. 

 

En god samverkan mellan den kommunala sjuksköterskan och primärvårdsläkaren är inte 

tillräcklig för att undvika slutenvård. Det krävs också att läkare inom slutenvård och 

primärvård har en fungerande samverkan och en samsyn kring vården av multisjuka äldre där 

varje beslut noga övervägs med tanke på patientens bästa. Informanterna ansåg att 

slutenvården har en stor del i att de äldre multisjuka återinläggs kort tid efter utskrivning. En 

orsak som angavs var att tillståndet inte alltid hunnit bli tillräckligt stabilt vid tiden för 

utskrivning. Marcantonio et al. (1999) anger också att 44 procent av de multisjuka äldre som 

återkom till sjukhuset gjorde detta på grund av samma besvär som vid första besöket.  

Resultatet i föreliggande studie visar att en annan orsak till återinläggning kan vara att nya 

läkemedel ordineras utan att den multisjuka patientens komplexa sjukdomsbild beaktas. I en 

studie av Boyd et al. (2005) beskrivs att en medicinsk behandling ofta riktas mot enstaka 

sjukdomar utan att ta hänsyn tas till läkemedelsinteraktioner eller korrelationen mellan 

läkemedel och sjukdomar.   

 



 

34 

 

Watsons teori som är en interaktionsteori, där kommunikation är ett centralt begrepp, valdes 

som teoretiskt ramverk för denna studie. Det är genom kommunikation som individer delar 

sina upplevelser med andra, exempelvis kan de multisjuka äldre förmedla information till 

sjuksköterskan som i sin tur informerar läkaren. Att lyssna och ge patienten möjlighet att 

uttrycka sina behov fritt skapar en nära relation och därmed nås en djupare förståelse för 

patientens behov. De multisjuka äldre befinner sig i en utsatt situation och är beroende av sin 

omgivning för att få behoven tillgodosedda. Sjuksköterskorna har i föreliggande studie 

beskrivit sin roll som bland annat omfattar att vara en sammanhållande länk för multisjuka 

äldres kontakter med olika vårdgivare. Det är då viktigt att vara lyhörd för patientens behov 

och kunna förmedla dem vidare till exempelvis läkaren. Enligt Watson (1993;2007) ska en 

sjuksköterska kunna kommunicera både verbalt och icke verbalt vilket kan tolkas som att 

hon/han med hjälp av sin kliniska blick bildar sig en uppfattning om patientens tillstånd. 

Läkarna beskriver i resultatet att sjuksköterskorna är deras ögon på plats för att bedöma och 

förmedla symtom och behov. För att läkaren ska kunna göra en bedömning behöver 

sjuksköterskan kommunicera på ett strukturerat sätt. Leonard, Graham och Bonacum (2004) 

beskriver att ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal är en bidragande faktor till 

majoriteten av alla skador och missöden som drabbar patienter i vården. Varje gång 

information överförs i flera olika led, som till exempel från hemtjänstpersonal till 

sjuksköterska och därefter till läkaren, finns risk att den ursprungliga informationen blir 

förvrängd (Wallin & Thor, 2008). Sjuksköterskornas svårigheter att hinna genomföra 

hembesök innebär att de måste förlita sig på information från hemtjänstpersonalen. Om 

sjuksköterskan då kontaktar läkaren innebär det i praktiken att läkarens ställningstagande 

grundar sig på iakttagelser från dem som har lägst medicinsk kompetens d.v.s. 

hemtjänstpersonal.  

 

Watson (2006) beskriver vikten av att arbeta vetenskapligt och systematiskt. Informanterna 

beskrev att kompetens är viktigt liksom att hålla sig uppdaterad angående exempelvis nya 

läkemedel och de speciella behov som kan finnas för multisjuka äldre. Watson (1993) menar 

att slutenvården och primärvården är organiserade på ett sätt som är oförenligt med 

professionell mänsklig omsorg. Det högt uppdrivna tempot i vården utgör ett hot mot 

sjuksköterskans mänskliga omsorgsfunktion.  Både läkare och sjuksköterskor i föreliggande 

studie exemplifierar detta med svårigheter att hinna arbeta förebyggande trots deras 

engagemang. 
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I en studie där uppföljande hembesök gjordes en vecka efter utskrivning från slutenvården 

minskade andelen återinläggningar (Rytter et al., 2010). När det gäller undvikbar slutenvård 

såg informanterna lösningar, till exempel att efter en utskrivning möjliggöra för 

primärvårdsläkare och kommunal sjuksköterska att göra en snabb uppföljning. Detta kan vara 

ett sätt att minska risken för återinläggning. Det finns en vilja att försöka åstadkomma dessa 

förändringar. En förutsättning är dock att slutenvården prioriterar att skriva epikriserna för de 

mest sjuka äldre. Försöksverksamheten ”Mobila hembesöksteamet” betraktas som ett viktigt 

komplement för akuta hembesök och en förhoppning från informanterna är att denna 

verksamhet permanentas och kan utvecklas. Det är viktigt att skapa utrymme för diskussion 

mellan de tre aktörerna, slutenvården, primärvården och hemsjukvården. Idag möts ofta 

ledningarna för dessa aktörer där diskussionerna kan vara av mer övergripande karaktär. Detta 

behöver emellertid kompletteras med kunskaper från läkare och sjuksköterskor i slutenvård, 

primärvård och kommun. Att skapa en referensgrupp kan vara nyckeln till framgång för att 

åstadkomma en sammanhållen vård för de mest sjuka äldre, de praktiska lösningarna kan 

tillvaratas och förståelsen för varandras arbete ökar. 

 

Läkarna beskrev att när vården ändrar karaktär och behovet av vård i livets slutskede närmar 

sig finns det behov av frekventa läkarbesök, vilket ordinarie vårdcentral kan ha svårt att 

erbjuda. Hemvårdsenheten är något som informanterna talar varmt om. De ser att en utökning 

av denna verksamhet är nödvändig för att klara vården av de mest sjuka äldre i hemmet. 

Alternativet är att inrätta några vårdcentraler med specifikt uppdrag mot äldre där en samlad 

kompetens inom äldreområdet skulle kunna bidra till ett bättre omhändertagande för de 

multisjuka äldre. En sådan åtgärd kan därtill minska antalet onödiga besök på 

akutmottagningen samt frigöra slutenvårdsplatser, vilket är fördelaktigt också ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Kostnaden för varje sjukhusinläggning motsvarar 56 läkarbesök inom 

primärvården eller 106 hembesök av distriktssköterska (SKL, 2012a). 

 

Att läkare och sjuksköterskor hittar former för samverkan ger vinster för de multisjuka och i 

viss mån kan då målet med undvikbar slutenvård uppfyllas. Enbart samverkan mellan 

primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor utifrån dagens organisation räcker inte för 

att nå målsättningarna om en sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Det behövs andra 

organisatoriska förutsättningar för att lösa detta. Vården av de multisjuka äldre med en 
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komplex sjukdomsbild kräver kontinuitet, flexibilitet och samverkan. Rätt utförd kommer det 

att ge en samhällsekonomisk besparing och ökad livskvalitet för de mest sjuka äldre.  

 

”Det är inte bara slutenvården som ska slippa patienten, det är även patienten som ska slippa 

slutenvården” (läk) 

Metoddiskussion 

Då syftet i föreliggande studie var att undersöka erfarenheter ansågs kvalitativ metod med 

fokusgruppsintervju utgöra den mest lämpade undersökningsmetoden. Valet av kvalitativ 

metod grundar sig på att syftet i föreliggande studie var att ge en bild av informanternas 

erfarenhet av ämnet. Fokusgrupper där flera personer samtalar om ett gemensamt ämne bidrar 

till att ge en djupare förståelse då informanterna reagerar på vad andra säger. Det ger också 

mycket material i förhållande till resursinsatsen. I litteraturen nämns att nackdelar med 

fokusgrupper bland annat är att de kan hindra samtal om känsliga förhållanden vid exempelvis 

egen sjukdom, i föreliggande studie var detta inte fallet då ämnet enbart berörde 

informanternas arbetssituation. En annan aspekt är att material från en fokusgrupp kan bli 

ensidigt, detta kan undvikas genom att ha flera grupper vilket var fallet i föreliggande studie.  

 

Moderatorns roll är viktig vid fokusgrupper och för att få till en optimal intervjusituation 

rekommenderas att träna på metodiken. Innan de riktiga fokusgrupperna genomfördes en 

testpilot, vilket var värdefullt ur flera aspekter: placering i lokal, inspelningsutrustning, 

moderatorns och assistentens fördelning av arbetsuppgifter samt utvärdering av 

intervjuguiden. Det visade sig att frågorna i intervjuguiden var för detaljerade och med 

anledning av detta reviderades innehållet denna. Målet var att rekrytera fem till tio personer 

per fokusgrupp, vilket är det antal som anses optimalt. Rekryteringsprocessen blev dock 

utdragen. För att genomföra studien krävdes tillstånd från högre chefer. Förfrågan skickades 

elektroniskt och det tog tid att få svar trots påminnelse. När kontakten senare etablerades via 

telefon förenklades rekryteringen. Därefter togs kontakt med verksamhetschefer vilka visade 

intresse för ämnet och de förmedlade kontakt med läkare och sjuksköterskor inom respektive 

verksamhet. Det var svårt att hitta ett tillfälle som passade samtliga personer som visat 

intresse, detta gällde både läkare och sjuksköterskor. Med anledning av detta genomfördes 

istället fyra fokusgrupper där antalet deltagare varierade från tre till fyra personer per grupp. 

Trots att avsikten initialt var att samla en större fokusgrupp var det i föreliggande studie en 

fördel att grupperna blev mindre då det skapade utrymme för samtliga informanter att komma 
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till tals. Kritik mot fokusgrupper med mindre än fyra personer anses vara att de inte möjliggör 

tillräcklig interaktion i gruppen. Å andra sidan kan små fokusgrupper vara att föredra när 

informanterna har mycket att berätta om ämnet och lång erfarenhet inom området, viket var 

fallet i föreliggande studie. Det totala antalet sjuksköterskor respektive läkare uppfyllde det 

mål som initialt avsetts vilket utgjorde ett relevant underlag när materialet analyserades som 

en helhet (Morrison-Bedy et al., 2001; Kreuger & Casey, 2009; Polit & Beck, 2012). 

Tillförlitlighet 

Studieansvariga har agerat moderator och assistent under fokusgruppsintervjuerna. Båda 

arbetar övergripande med äldrefrågor och har kunskap inom ämnet vilket gav ger en ökad 

förståelse vid analys av materialet och en djupare kunskap. Detta är en styrka i kvalitativ 

metod. Informanternas berättelser om ämnet gav en samstämmig bild av problematiken, detta 

gällde båda professionerna i samtliga fyra grupper. Studieansvariga deltog i samtliga 

fokusgrupper och genomförde alla steg i analysen tillsammans vilket ökar tillförlitligheten i 

resultatet. Informanterna beskrev sina erfarenheter och upplevelser av ämnet och under 

fokusgruppsintervjuerna ställdes följdfrågor för att säkerställa innebörden av berättelsen. Den 

slutgiltiga sammanfattningen innan respektive fokusgrupp avslutades gav också möjligheter 

för informanterna att komplettera och förtydliga det som sagts (Malterud, 2011; 2012; Polit & 

Beck, 2012). 

Giltighet 

Transkriberingen genomfördes direkt efter fokusgruppsintervjuerna eftersom det var en fördel 

att kunna relatera tillbaka till diskussionen. STC valdes som analysmetod av flera skäl; 

lämplig vid stort material, relevant för nybörjare, detaljerat beskriven och teoretiskt förankrad. 

Fyra fokusgrupper à 75 till 90 minuter genererade ett omfattande transkriberat material. STC 

ger möjligheter till en flexibel analysprocess men det finns en tydlig struktur i varifrån 

materialet hämtas när de olika stegen följs. I resultatredovisningen stärktes 

innehållsbeskrivningarna i underkategorierna genom att citat från det transkriberade 

materialet presenteras. Detta tydliggörs även med en tabell. Fynden utvärderades slutligen 

genom att innehållsbeskrivningarna i varje underkategori kopplades tillbaka till det 

ursprungliga materialet (Malterud, 2011; 2012).   

 

I fokusgrupperna deltog läkare och sjuksköterskor separat vilket är det som rekommenderas 

för att informanterna ska känna samhörighet och kunna uttrycka sig fritt (Polit & Beck, 2012). 
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Om läkare och sjuksköterskor hade ingått i samma grupp fanns en risk att det inte hade 

framkommit synpunkter som kunde tolkas som kritik mot den motsatta 

professionen/organisationen.   

Överförbarhet 

I föreliggande studie användes begreppen multisjuka äldre och undvikbar slutenvård, dessa 

begrepp var kända i såväl internationell forskning som i nationella rapporter och var väl 

bekanta för informanterna. Det finns flera definitioner av multisjuka äldre, några av dessa är 

specifika med exempelvis antal slutenvårdsbesök under en viss tidsperiod vilket kräver exakta 

uppgifter på individnivå. Med anledning av detta inleddes fokusgruppsintervjuerna med att 

tydliggöra att en mer öppen definition valts, vilket sammanfattade flera definitioner.  

Sjuksköterskorna och läkarna som deltog i fokusgruppsintervjuerna hade en gemensam 

förförståelse för ämnet och delgav relevant information i förhållande till syfte. Begränsningar 

i föreliggande studie kan utgöras av lokala förhållanden och är därmed svår att överföra, det 

har att göra med hur hemsjukvården är organiserad med kommunen eller landstinget som 

huvudman. Hänsyn måste också tas till befolkningsmängd. Möjligen kan det ha betydelse i 

vilken grad privata utförare har etablerats och hur de är organiserade, det finns dock inget i 

föreliggande studie som talar för att detta har betydelse. Överförbarheten av resultatet skulle 

därför kunna förväntas vara god om samma förutsättningar råder och det är en snarlik miljö 

men inom den kvalitativa forskningen är detta inte målet. Resultatet i föreliggande studie 

utgörs av de 15 informanternas unika erfarenheter men överensstämmelsen mellan de fyra 

grupperna var god vilket talar för att resultatet beskriver något viktigt om begreppen 

multisjuka äldre och undvikbar slutenvård (Malterud, 2003).  

Kliniska implikationer och förslag till vidare forskning 

Primärvårdsläkare och kommunala sjuksköterskor är de som arbetar nära patienten och bäst 

kan bedöma vilka behov som finns. För att veta vilka satsningar och prioriteringar som är 

mest angelägna för målgruppen äldre multisjuka behöver beslutsfattare hos båda 

huvudmännen ta del av de konstruktiva förslag som framkommit i denna studie.  

 

Resultatet i föreliggande studie visar att flera faktorer har betydelse för att de mest sjuka äldre 

ska kunna vårdas kvar i hemmet och därmed förhindra onödiga inläggningar i slutenvården. 

En av dessa faktorer som nämns i resultatet är slutenvårdens del i att förebygga 
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återinläggningar inom 30 dagar. Föreliggande studie inkluderar inte slutenvårdens läkare 

varför dessa är en intressant utgångspunkt för fortsatta studier inom området. 

Slutsats 

Det finns ett engagemang för de multisjuka äldre och förslag på lösningar föreligger för att 

undvika slutenvård och återinläggningar både inom den egna organisation och i samverkan 

med vårdgrannar. De satsningar som görs nationellt och lokalt behöver utformas tillsammans 

med de läkare och sjuksköterskor som är nära patienten för att tillvarata deras kompetens och 

erfarenhet. Först då kan rätt satsningar komma de multisjuka äldre till del. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide fokusgruppsdiskussion 

 

Inledning av studieansvariga, cirka15 minuter 

1. Välkomna  

2. Presentation av studieansvariga 

3. Information om studiens syfte, genomförande och etiska överväganden 

(samtyckesblankett delas ut och skrivs under) 

4. Presentation av deltagare (namn och arbetsplats) 

5. Eventuella frågor 

6. Begreppet multisjuka äldre utifrån definition 

7.   Begreppet undvikbar slutenvård utifrån definition 

 

Diskussion cirka 90 minuter 

 

Primärvårdsläkare 

1. Hur länge har du arbetat inom primärvården? 

2. Samarbete med kommunal sjuksköterska  

3. Roll/funktion 

4. Faktorer underlättar/försvårar samarbetet med den kommunala sjuksköterskan 

5. Faktorer viktiga för att förebygga inläggning i slutenvård som hade kunnat undvikas  

 

Kommunala sjuksköterskor 

1. Hur länge har du arbetat inom hemsjukvård, ordinärt boende? 

2. Samarbete med primärvårdsläkare 

3. Roll/funktion 

4. Faktorer underlättar/försvårar samarbetet med primärvårdsläkaren 

5. Faktorer viktiga för att förebygga inläggning i slutenvård som hade kunnat undvikas  

 

 

 

Avslut, cirka 15 minuter  

1. Vill du lägga till eller förtydliga något 

2. Övriga frågor 
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      Bilaga 2 

 Till 

Verksamhets- region- och affärsområdeschefer 

 

    

 
Tillstånd att genomföra studie inom äldreområdet  

 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar övergripande med äldrefrågor inom Landstinget i 

Uppsala län och Uppsala kommun. Vi planerar att genomföra en studie inom ramen för vår 

magisteruppsats. 

 

Denna undersökning vänder sig till primärvårdens läkare och kommunens sjuksköterskor från 

offentliga och privata verksamheter. Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter som 

finns av hur samverkan fungerar i vården av multisjuka äldre i ordinärt boende samt att 

beskriva erfarenheter av vilka faktorer som är viktiga för att kunna förebygga de 

besök/inläggningar i slutenvården som hade kunnat undvikas. Läkare och sjuksköterskor 

kommer att ingå i separata grupper, deltagandet beräknas ta cirka två timmar.  

 

Vår förhoppning är att påbörja dessa fokusgruppsintervjuer i februari 2013. Vi är därför 

tacksamma om tillstånd kan lämnas senast _____ till någon av nedanstående e-postadresser. 

Efter ditt godkännande avser vi att kontakta chefer inom din organisation för rekrytering till 

fokusgrupp.  

 

Har du några frågor om undersökningen så hör gärna av dig. 

 

Lena Sjöberg    Stina Seger 

E-post: lena.sjoberg@uppsala.se  E-post: stina.seger.4220@student.uu.se 

Telefon: 018-727 44 06   Telefon: 018-727 2353 

 

Handledare:  

Ulrika Pöder    

E-post: ulrika.poder@pubcare.uu.se   

    

 

 

 

http://www.uu.se/
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Bilaga 3 

 

 
Information om planerad studie inom äldreområdet – 

rekrytering till fokusgruppsintervju 

Till dig som arbetar som…………………….. i …………………….. 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar övergripande med äldrefrågor inom Landstinget i 

Uppsala län och Uppsala kommun och har ett stort intresse för ämnet. Vi planerar att 

genomföra en studie inom ramen för vår magisteruppsats.  

 

Vi vänder oss till primärvårdens läkare och kommunens sjuksköterskor från offentliga och 

privata verksamheter. Studiens syfte är att undersöka vilka erfarenheter som finns av hur 

samverkan fungerar i vården av multisjuka äldre i ordinärt boende samt att beskriva 

erfarenheter av vilka faktorer som är viktiga för att kunna förebygga de besök/inläggningar i 

slutenvården som hade kunnat undvikas. 

 

Det är värdefullt att få kunskap om läkares och sjuksköterskors erfarenheter av vilka faktorer 

som underlättar och försvårar samverkan i det dagliga arbetet som kan leda till undvikbar 

slutenvård. 

 

Läkare och sjuksköterskor kommer att ingå i separata fokusgrupper. 

 

Deltagande i fokusgrupp är frivilligt och kan när som helst avbrytas. Samtalet kommer att 

spelas in, de inspelade intervjuerna kommer under studiens gång att förvaras oåtkomligt för 

andra personer och förstöras då examensarbetet är godkänt. Resultatet kommer att presenteras 

på ett sådant sätt att enskilda personer eller arbetsplatser inte kan identifieras. Du kommer 

givetvis at få ta del av den slutgiltiga uppsatsen 

 

Om du väljer att delta kan du anmäla ditt intresse senast _______ genom att kontakta 

någon av oss via telefon eller e-post enligt nedan. Fokusgruppsintervjun kommer att 

genomföras _________. 

 

Har du några frågor om undersökningen så hör gärna av dig. 

Lena Sjöberg    Stina Seger 

E-post: lena.sjoberg@uppsala.se  E-post: stina.seger.4220@student.uu.se 

Telefon: 018-727 44 06   Telefon: 018-611 23 53 
 

Handledare:  

Ulrika Pöder  

E-post: ulrika.poder@pubcare.uu.se   

http://www.uu.se/
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      Bilaga 4 

 

Samtycke för deltagande i fokusgrupp 

 

Jag har muntligen informerats om studien och har tagit del av den skriftliga informationen 

samt fått tillfälle att ställa frågor.  

 

Jag samtycker till att delta i en fokusgrupp som spelas in. Det inspelade materialet kommer att 

skrivas ut ordagrant, avidentifieras och därefter analyseras samt bearbetas för att redovisas i 

en rapport/ vetenskaplig artikel. 

 

 Den slutgiltiga rapporten kommer att redovisa resultat utan att identifiering går att kopplas 

till mig personligen och/ eller den verksamhet där jag arbetar.  

 

Mitt deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

 

 

 

Jag har fått information om vad deltagandet i denna fokusgrupp innebär samt hur materialet 

hanteras under och efter studien och lämnar härmed mitt samtycke 

 

 

Ort och datum 

 

 

_________________________________________ 

Namn 

 

http://www.uu.se/

