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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Stora krav ställs idag på sjuksköterskor inom den svenska äldrevården då fler 

äldre är multisjuka och vårdplatserna inom slutenvården blir färre.  

 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskors uppfattning av beslutsfattande i 

situationer med akut sjuka vårdtagare på vård- och omsorgsboende och vilka faktorer som 

påverkar beslutet om att remittera eller inte remittera vårdtagare vidare till akutmottagningen. 

 

Metoden: Detta är en kvalitativ studie där en deskriptiv design med en fenomenografisk 

ansats har valts. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med 11 sjuksköterskor som 

arbetar på vård- och omsorgsboenden. Arbetet med dataanalysen har utgått från Dahlgren och 

Fallsberg (1991) dataanalys i 7 steg.  

 

Resultat: Tre beskrivningskategorier presenterades i resultatet som beskrev variationer av 

sjuksköterskornas uppfattningar;  

 Trygga i sitt beslut; denna kategori innebar att sjuksköterskorna kände sig säkra på sitt 

beslut att remittera eller inte till akutmottagningen i situationer med akut sjuk 

vårdtagare. 

 Osäkra i sitt beslut; denna kategori beskrev hur sjuksköterskorna uppfattande 

beslutsfattandet gällande remittering eller inte till akutmottagningen som 

problematiskt. 

 Många viljor att ta hänsyn till i beslutet; denna kategori redogjorde för hur 

sjuksköterskornas beslutsfattande påverkades av krav från vårdtagaren och personer i 

dennes omgivning. 

 

Slutsats: Studien visar att det fanns stödjande och försvårande faktorer som påverkande 

sjuksköterskornas uppfattning av beslutsfattandet samt att sjuksköterskan får ta ställning till 

många krav och åsikter från vårdgivarens omgivning på vilket beslut som ska tas angående 

remittering eller inte till akutmottagningen. Resultatet kan ge en bild av vilket stöd 

sjuksköterskor behöver för att undvika onödig remittering till akutsjukvården.  

Nyckelord: Sjuksköterska, beslutsfattande, äldrevård, akut sjukdom, patientomflyttning 
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ABSTRACT 

 Background: High demands are today placed upon Swedish elderly care nurses as more 

elderly live with multimorbidity while the hospital bed capacity is becoming lower. 

 

Aim: The aim of the study was to explore nurses’ perception of decision-making in situations 

with acutely ill patients in nursing homes and which factors may influence the decision about 

transferring patients to the emergency department or not. 

 

Method: This is a qualitative study with a phenomenographic approach. Semi-structured 

interviews have been conducted with 11 nurses working in nursing homes. The data analysis was 

based on Dahlgren and Fallsberg (1991) data analysis. 

 

Result: Three different description categories were presented, which describes variations of 

the nurses’ perceptions.  

 Feeling comfortable in making the decision; which involved the nurses feeling 

confident in the decision-making about transferring patients to the emergency 

department or not. 

 Hesitant in making the decision; which described how nurses perceived the decision-

making as problematic, with regard to transferring patients to the emergency 

department. 

 Many wishes to consider in taking the decision; which explained how nurses’ 

decision-making was influenced by requests from the patients or from people close to 

them. 

Conclusion:  The study reflected how  supporting and aggravating factors could influence 

how nurses in nursing homes perceived the decision-making and how nurses have to take in 

consideration different opinions concerning the decision making process of transferring 

patients to the emergency department or not.  The result could provide an idea of what support 

nurses need in order to avoid unnecessary patient transfer to the emergency department. 

 

Keywords: Nurse, Decision-making, Geriatric Nursing, Acute Disease, Patient Transfer 
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INLEDNING 

 

Bakgrund 

Idag är andelen av äldre över 65 år 19 % av hela befolkningen. Av dem är ca en halv miljon 

över 80 år (SKL, 2013a). Första oktober 2012 bodde 86 800 personer över 65 år på vård- och 

omsorgsboende, av dessa var 80 % över 80 år och majoriteten är kvinnor, dessa vårdtagare är 

ofta multisjuka och många vårdas i livets slutskede. (Socialstyrelsen, 2013; Thorslund & 

Wånell, 2006). 

 

Äldreomsorgen i Sverige 

1992 reformerades svensk äldrevård radikalt genom att Ädelreformen genomfördes. Detta 

innebar att kommunen skulle ta ett större ansvar för långvarig vård, omsorg och service för 

äldre. Själva sjukvården skulle fortsätta vara landstingets ansvar. Sjuksköterskor anställdes 

direkt av kommunen, medan landstinget fick bistå med läkarinsatser då kommunerna inte fick 

anställa läkare (Josefsson, 2009).  Detta blev en avinstitutionalisering av den gamla 

långvården. Den äldres rätt till en egen bostad oavsett vilket vård- och omsorgsbehov denne 

hade sattes i centrum (Äldre i centrum, 2009; Westlund & Larsson, 2002). 

 

Äldreomsorgen i Sverige styrs utav hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Hälso-

och sjukvårdslagen (1982:763) reglerar arbetet inom hälso-och sjukvården och lagens 

övergripande mål är att medverka till medborgarnas hälsa och att erbjuda en god vård på lika 

villkor till alla (Ehrenberg, Wallin & Edberg, 2009). Enligt Socialtjänstlagen ska 

kommunerna ansvara för att varje enskild person får det stöd och hjälp denne behöver (SoL, 

2001:453). 

Svensk äldreomsorg organiseras inom kommunerna och utförs dels i de äldres hem eller vård-

och omsorgsboenden. För att få hjälp inom äldreomsorgen krävs en utredning utav 

biståndshandläggare och beslut tas enligt socialtjänstlagen. Den största formen av 

äldreomsorg är hemtjänst som omfattar personlig omsorg, hjälp med praktiska hushållssysslor 

och att delta i sociala aktiviteter. Vid större hjälpbehov där hemtjänstinsatserna inte är nog 

beviljas en plats på vård- och omsorgsboende (Abramsson & Nord, 2012; Ehrenberg,Wallin 

& Edberg 2009). 
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Begreppet vård-och omsorgsboende presenterades 2008 i äldreboendedelegationens 

utredning; Bo bra hela livet (SOU 2008:113). Tidigare begrepp som använts var särskilt 

boende men som nu ändrades då äldreboendedelegationen ansåg att begreppet var förvirrande 

och användes sällan av varken kommuner eller hos befolkningen. Andra begrepp som 

äldreboende, ålderdomshem, servicehus eller sjukhem förekommer också (SOU 2008:113).   

Med vård- och omsorgsboende menas bostäder där den äldre som har särskilda behov kan få 

service och omvårdnad av personal tillgänglig dygnet runt.  Kommunen har för vård-och 

omsorgsboende ett hälso-och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå, kommunen har även 

ett kvalitetsansvar för hela verksamheten. (Abramsson & Nord, 2012; Westlund& Larsson, 

2002). 

 

Sjuksköterskan i äldreomsorgen 

Sjuksköterskan i den kommunala hälso-och sjukvården har ansvar för att planera och utföra 

omvårdnadsåtgärder, vissa medicinska behandlingar samt göra riskbedömningar. 

Sjuksköterskan har ansvar för att informera och undervisa patienter, anhöriga och 

vårdpersonal. Yrkesrollen innebär även att handleda och utbilda personal samt hantera 

läkemedel (Ehrenberg, Wallin & Edberg 2009). Sjuksköterskans andra ansvarsområden 

inkluderar enligt Socialstyrelsen (2005) även forskning, utveckling och ledarskap. 

Sjuksköterskans arbete under jourtid skiljer sig från dagsköterskans på så sätt att 

joursjuksköterskan har ett större upptagningsområde och känner varken vårdtagare eller 

personal på samma sätt som en dagsköterska med patientansvar för ett visst antal patienter 

(Westerlund & Larsson, 2002). 

 Varje kommun har även en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, som har det medicinska 

ansvaret för verksamheterna.  Detta inbegriper att se till att patienterna får en säker och 

ändamålsenlig vård av god kvalitet (SOSFS 1997:10). 

 

Sjuksköterskans beslutsfattande 

Som nämnts tidigare har läkaren i primärvården det medicinska ansvaret för vårdtagare på 

vård- och omsorgsboenden. Hur kontakten med läkare ser ut gällande regelbundenhet och 

frekvens beror på vårdtagarens tillstånd, hur läkarkontakterna är organiserade och landstingets 

tillgång till läkare. Sjuksköterskor upplever sig sakna en nära kontakt med läkare och menar 
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att de ibland ensam måste ta ett medicinskt ansvar som egentligen är en läkares (Josefsson, 

2009; Westerlund & Larsson, 2002). Karlsson, Ekman & Fagerberg (2009) beskriver att det 

krävs mod och kompetens att våga arbeta utan ständig tillgång till läkare.  

Vårdgivare efterfrågar sjuksköterskor med stor medicinsk kompetens. Sjuksköterskan ställs 

inför akuta situationer där hon ensam måste göra medicinska bedömningar och ta beslut om 

akutvård behövs eller inte. Sjuksköterskan kan känna en osäkerhet gällande vårdtagarens 

tillstånd och vilken behandling vårdtagaren behöver (Kihlgren, Forslund & Fagerberg, 2006).  

I Kihlgren, Forslund och Fagerbergs studie (2006) beskriver chefer inom äldrevården vad som 

kan underlätta sjuksköterskan beslutsprocess gällande remittering av vårdtagare till 

akutmottagningen. De menar att om vårdorganisationen har tydliga riktlinjer och mål samt om 

det finns en långtidsplanering för vårdtagarna underlättar det sjuksköterskans beslutsprocess 

att t ex. inte remittera vårdtagare till akutmottagningen. En annan studie från 2002 visar även 

att om vårdtagaren med lägre lunginfektioner hade ett beslut om 0HLR (ingen hjärt- och 

lungräddning) minskade remittering till slutenvården signifikant (Zweig, Kruse, Binder, Szafara 

& Mehrm, 2004).  

Omvårdnadspersonalens iakttagelser och anhörigas åsikter är viktiga och kan påverka 

bedömningar och beslut om åtgärd. Sjuksköterskan är beroende av personalens information 

om vårdtagaren. Anhörigkontakten är central då många äldre inte kan svara för sig själv. 

Anhöriga är betydelsefulla resurser i nätverket kring vårdtagaren och behövs för att skapa en 

tryggare vård (Thorslund & Wånell, 2006; Weman, Kihlgren och Fagerberg, 2004; Weman & 

Fagerberg, 2006;Westlund & Larsson, 2002).  En annan stödjande faktor för sjuksköterskans 

beslutsfattande kan vara att få diskutera med kollegor eller andra professioner som kan 

bekräfta beslutet (Higuchi, Christensen & Terpstra, 2002; Josefsson, 2006).  

 

För få sjuksköterskor har en vidareutbildning inom äldrevård, något som skulle kunna göra 

sjuksköterskan säkrare i sin roll (Josefsson, 2006). Enligt Socialstyrelsens rapport (2012) 

fanns 1800 specialistutbildade sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i Uppsala län år 

2010. Utav dem hade 12 av dessa inriktningen vård av äldre. Erfarenhet och kompetens är två 

viktiga faktorer för yrket då det innebär att många beslut måste tas snabbt och på egen hand. 

Detta lyfts fram av sjuksköterskor inom äldreomsorgen (Tunedal & Fagerberg, 2001).  
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Den äldre vårdtagaren i vården 

Äldre vårdtagare som byter vårdmiljö löper en större risk för konfusion, fallskador eller 

tryckskador, dessutom har den äldre vårdtagaren svårare att ta sig fram i vården på egen hand. 

Trycket på akutmottagningarna är högt och väntetiden kan vara lång. Personalen på 

akutmottagningen har inte alltid möjlighet att tillgodose den äldre vårdtagarens behov för att 

undvika hälsokomplikationer (Socialstyrelsen, 2006b; Socialstyrelsen 2011). 

En studie visar att sjuksköterskor upplevde att äldre vårdtagare ofta skickades till 

akutmottagningen även fast deras vårdbehov kunde ha mötts på en lägre nivå (Kihlgren, 

Nilsson & Sørlie, 2005). Sjuksköterskor remitterar i mindre utsträckning vårdtagare till 

akutmottagningen om en god kontakt med medarbetare finns och om läkare regelbundet 

träffar vårdtagarna (Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl & Kihlgren, 2003; Westerlund & Larsson, 

2002). Ett hembesök av läkare till en akut sjuk vårdtagare kan minska antalet inläggningar på 

sjukhus (Evens, 2011; Ong, Sabanathan, Potter & Myint, 2011). 

 

Hälso- och sjukvårdens problematik  

Antalet äldre i åldern 65-79år förväntas öka med 28 % fram till år 2020. Äldre över 80år ska 

öka enbart marginellt fram till år 2020 därefter kommer även denna grupp att öka kraftigt. 

Samtidigt har antalet vårdplatser inom slutenvården minskat sedan ädelreformen kom 1992. 

Reformen har lett till att kommunerna i större utsträckning måste klara av mer avancerad 

hälso- och sjukvård både i ordinärt samt särskilt boende, vilket gör att större krav ställs på att 

läkare och sjuksköterskor alltid finns tillgängliga (Socialstyrelsen, 2009).  

Äldre är den grupp som utnyttjar sjukvården mest. Hälften av landstingets totala kostnader för 

somatisk vård, ca 33 miljarder gick år 2008 till vård av äldre över 65 år (Sveriges kommuner 

och landsting, 2008; Socialstyrelsen, 2009). Den förändrade åldersstrukturen i befolkningen 

kommer i framtiden att betyda en större belastning för sjukvården. Hälso- och sjukvården 

lider redan nu av stora underskott.  Under 2013 måste Akademiska sjukhuset i Uppsala 

minska sina kostnader med 220 miljoner kronor, vilket innebär förutom sparkrav på 

bemanning även att 36 vårdplatser på sjukhuset försvinner (Socialstyrelsen, 2009; Landstinget 

i Uppsala län, 2012; Sveriges radio, 2012). 
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Under 2011 bedömdes enligt Socialstyrelsen (2012) 113 500 inläggningar inom slutenvården 

vara undvikbara. I Uppsala var siffran 1028 för kvinnor och 1291 för män per 100 000 

invånare. Med undvikbar vård menas diagnoser som skulle kunna tas om hand i en 

fungerande sjukhusbunden öppenvård eller primärvård istället för slutenvården. Den 

undvikbara slutenvården står till 80 % av bara 5 diagnoser: diabetes, KOL, hjärtsvikt, 

njurbäckensinflammation och kärlkramp. Diagnoser som skulle kunna förebyggas i 

öppenvården (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013b).   

 Stora skillnader kan ses i undvikbar slutenvård beroende på kommun men även statsdel. 

Skillnaderna är så stora att det inte kan förklaras av slumpen. Även återinskrivning inom 30 

dagar beror på vilken vårdcentral vårdtagaren tillhör eller vilket vård- och omsorgboende eller 

hemtjänstutförare vårdtagaren har (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013b). 

 

Problemformulering 

 Stora krav ställs idag på äldrevårdens sjuksköterskor. Färre vårdplatser inom slutenvården 

gör att en mer avancerad sjukvård måste utföras i hemmet. En hög kompetens krävs av 

sjuksköterskan då arbetet kan innebära att beslut angående akut sjuka vårdtagare måste tas 

utan tillgång till läkare eller sjuksköterskekollegor att konsultera. Dålig kunskap om 

vårdtagaren eller en bristande tilltro till sin egen kompetens som sjuksköterska, kan leda till 

förhastade beslut om att skicka in vårdtagaren till akutmottagningen (Kihlgren, Fagerberg, 

Skovdahl & Kihlgren, 2003). Få svenska studier har undersökt vilken uppfattningen 

sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende har av beslutsfattandet gällande remittering av 

akut sjuka vårdtagare till akutmottagningen. Därför fokuserar denna studie just på 

sjuksköterskor som arbetar på vård- och omsorgsboenden för att undersöka deras uppfattning 

av fenomenet. 

 

SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors uppfattning av beslutsfattande i 

situationer med akut sjuka vårdtagare på vård- och omsorgsboende och vilka faktorer som 

påverkar beslutet om att remittera eller inte remittera vårdtagare vidare till akutmottagningen. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kihlgren%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12519247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kihlgren%20AL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12519247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Skovdahl%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12519247
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.ezproxy.its.uu.se/pubmed?term=Kihlgren%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12519247
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METOD 

 

Design 

Detta är en kvalitativ studie där en deskriptiv design med en fenomenografisk ansats har valts 

för att besvara studiens syfte.  Med den kvalitativa metoden vill forskaren gestalta ett fenomen 

eller ett sammanhang i individens livsvärld. Detta genom att finna kategorier eller modeller 

som beskriver fenomenet (Olsson & Sörensen, 2001). 

 

Urval 

I denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval. Denna strategi innebär att urvalet väljs efter 

vilka som är tillgängliga (Polit & Beck, 2004). Sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden 

tillfrågades och de som tackade ja till att delta i studien inkluderades i urvalet. 

Ett viktigt steg i kvalitativa studier är att välja en miljö med god potential till att ge en 

informativ och detaljrik beskrivning av problemet som ska analyseras (Polit & Beck, 2004).  

Kontakt togs med åtta privata vårdboenden och nio vårdboenden inom kommunens regi i 

staden och på landsbygden samt joursjukvården. Av dessa tackade fyra privata boenden, tre 

kommunala boenden samt joursjukvården ja till att delta i studien. De boenden där 

verksamhetschef avböjde medverkan var motivationen att sjuksköterskorna inte ville delta i 

en intervju eller att tidpunkten inte var passande.  Därefter tillfrågades 33 sjuksköterskor och 

11 sjuksköterskor godkände ett deltagande i studien.  

 Undersökningsgruppen bestod av två manliga sjuksköterskor och 9 kvinnliga med 3-34års 

erfarenhet av sjuksköterskeyrket och 1-14 års erfarenhet som sjuksköterska inom äldrevården. 

Samtliga hade dagtjänstgöring och sju av informanterna arbetade även viss jourtid. Två av 

informanterna hade en vidareutbildning som specialistsjuksköterska i hälso- och sjukvård för 

barn och ungdomar och intensivvård och anestesi. Fyra av informanterna gick just nu 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre och distriktssköterska.  

Sjuksköterskor från kommunala och privata vård- och omsorgsboenden i stad och på 

landsbygd ingick i undersökningsgruppen. Exklusionskriterier var att sjuksköterskan hade 

arbetat mindre än sex månader inom äldrevården.  
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden var enskilda semistrukturerade intervjuer med informanterna på deras 

respektive arbetsplats. En semistrukturerad intervju ger intervjuaren möjlighet att förbereda en 

intervjuguide med teman för att ha en viss kontroll över vilka ämnen som behandlas. Frågorna 

ska dock inte formuleras för att undersöka om informanterna kan ge de svar som bekräftar 

forskarens bedömningsgrund. Det finns nämligen inga rätta svar utan informanterna ska ges 

möjlighet att utgå från den egna förståelsen av fenomenet och själva definiera innehållet. 

Genom att sedan ställa följdfrågor kan intervjuaren dessutom få mer information. Målet är att 

ställa frågor som gör att informanten har möjligheten att ge en beskrivning av ämnet som är 

brett och rikt på detaljer (Polit & Beck, 2004; Starrin & Svensson, 1994). Intervjuguiden 

(bilaga 1) utgjordes av bakgrundsfrågor som kön, antal år som sjuksköterska och 

vidareutbildning. Därefter följde teman; sjuksköterskan får berätta om ett tillfälle med en akut 

sjuk vårdtagare där hen varit tvungen att fatta ett beslut om remittering alternativt inte 

remittering till akutmottagningen. Vilka faktorer påverkar beslutet, finns stödjande faktorer 

som kan underlätta beslutet? Finns det faktorer som försvårar beslutet? Hur ser 

sjuksköterskorna på sin roll som beslutsfattare i den situationen? Efter första intervjun tillades 

teman; anhöriga, omvårdnadspersonal, sköterskekollegor och ambulanspersonalens 

bemötande. 

Intervjuguiden testades på två sjuksköterskor innan studien påbörjades för att se att valda 

teman gav ett brett innehåll. Det framkom att frågan; Hur ser sjuksköterskor på sin roll som 

beslutsfattare i dessa situationer? behövdes tydliggöras för att informanterna skulle få en 

bättre förståelse för frågans innehåll vilket gjordes när frågan ställdes under intervjuerna på så 

sätt att frågan återkopplades till den första intervjufrågan där informanten fick beskriva en 

specifik situation. Informanterna fick beskriva vad rollen som innebar för dem i den 

situationen. Utöver det gjordes ingen förändring i intervjuguiden. 

 

Procedur 

Affärsområdeschef för äldre inom kommun och regionchefer för tre privata bolag kontaktades 

och godkände att studien utfördes på deras vård- och omsorgsboenden. En tillståndsblankett 

skickades till dessa chefer för påskrift. Verksamhetschefer på de berörda boendena 

kontaktades via telefon och informerades om studiens syfte och tillfrågades om en projektplan 

kunde skickas till dem. En projektplan samt följebrev (bilaga 2) skickades ut via email till 

verksamhetschefer som svarat ja. Verksamhetschefer ombads att läsa igenom projektplanen 
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och om de gav sitt godkännande till studien skickades tillståndsblanketter ut för ett skriftligt 

godkännande. De verksamhetschefer som gav sitt tillstånd till studien ombads att skicka 

kontaktuppgifter i form av email adresser till samtliga sjuksköterskor som arbetat längre än 6 

månader. Därefter skickades ett email till dessa sjuksköterskor med bifogat följebrev (bilaga 

2) där studiens syfte, metod, tidsplan samt deltagarnas rättigheter beskrevs. Sjuksköterskorna 

ombads att svara ja eller nej till ett deltagande i studien. De sjuksköterskor som svarade ja 

kontaktades via telefon för att boka tid för en intervju. Underskrivna tillståndsblanketter från 

verksamhetschefer skickades till respektive affärsområdeschef och regionchef. 

På de flesta vård- och omsorgsboenden på denna ort arbetar sjuksköterskorna endast dagtid, 

därför kontaktades även enhetschef inom kommunens joursjukvård och trygghetsjour som har 

hand om vården under jourtid dvs. kväll, natt och helg. Tillvägagångssättet var samma även 

där. 

Intervjuarna genomfördes på sjuksköterskornas respektive arbetsplats under arbetstid. 

Intervjun utfördes på sjuksköterskans kontor eller annat enskilt rum. Intervjutiden tog ca.15-

35 minuter och spelades in via diktafon. Informanterna fick frågan om de hade några 

funderingar eller frågor innan och efter intervjun. Intervjun transkriberades därefter av 

författaren. 

 

Bearbetning och analys 

I fenomenografi är målet att hitta kategorier som beskriver och förklarar sociala eller 

mänskliga fenomen (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Kvalitativ forskning är en aktiv process 

som innebär att granska materialet grundligt och upprepade gånger för att få en djupare 

förståelse och insikt. Detta är en process för att göra det osynliga uppenbart (Polit & Beck, 

2004).   

I denna studie har en fenomenografisk ansats används för att analysera och bearbeta 

materialet. Som forskningsansats har fenomenografin funnits sedan 1970- talet då den 

utvecklades av en grupp forskare på pedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitet. 

Ference Marton introducerade fenomenografi som term 1981(Starrin & Svensson, 1994). 

Fenomenografi handlar om att beskriva människors erfarenheter och uppfattningar av ett 

fenomen. Ansatsen gör en skillnad mellan ”vad som är”, första ordningens perspektiv, och ” 

hur något uppfattas”, andra ordningens perspektiv. Fenomenografin intresserar sig för andra 

ordningens perspektiv, människors uppfattningar om ett fenomen som ofta representerar något 
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underförstått (Uljens, 1989). Fenomenografin utgår från att människor har olika uppfattningar 

om ett fenomen då människor i grunden är olika och har varierande erfarenhet av 

verkligheten. Forskningsintresset ligger i att beskriva variationen i uppfattningarna (Starrin & 

Svensson, 1994). 

Arbetet med dataanalysen har utgått från Dahlgren och Fallsberg (1991) analys i 7 steg: 

1. Förtrogenhet
*
; Författaren läste igenom det transkriberade materialet ett flertal gånger för 

att bli bekant med texten och dess teman. 

2.  Kondensering*; de viktigaste uttalandena ur intervjun valdes ut för att sammanfatta eller 

representera varje persons uppfattning av fenomenet. 

3. Jämförelse*; de olika uttalandena jämfördes med varandra för att hitta likheter eller 

variationer. 

4. Gruppering*; uttalanden som liknade varandra grupperades i kategorier.  

5. Tydliggörande*; i denna fas görs en beskrivning av vad som kan vara kärnan i varje 

beskrivningskategori. Steg nummer 4 och 5 gjordes om flera gånger för att slutligen komma 

fram till tre beskrivningskategorier som representerade tre skilda uppfattningar kring 

beslutsfattade i situationer med akut sjuk vårdtagare. 

6. Rubricering*; varje kategori benämndes med lämplig rubrik. 

Faser är inte konstanta utan en ständig interaktion sker mellan faserna under analysens gång 

för att se den underliggande betydelsen av människors uppfattningar (Dahlgren & Fallsberg, 

1991).  

Steg sju Kontrastering*, vilket innebär en jämförelse av beskrivningskategorierna för att hitta 

likheter och skillnader, har inte utförts i denna dataanalys. Beskrivningskategorierna har ett 

horisontellt förhållande till varandra vilket betyder att varje enskild kategori är lika viktig och 

kan inte rangordnas (Starrin & Svensson, 1994). Det horisontala kategorisystemet bildar 

utfallsrummet som är huvudresultatet (se figur 2). 

 

Etiska överväganden 

Deltagarna informerades i enlighet med lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Deras deltagande var frivilligt och kunde när som helst avbrytas 

utan särskild förklaring. De informerades om den övergripande planen med studien, studiens 

                                                           
*
 Författarens egen översättning. 
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syfte och tillvägagångssätt och att allt material avidentifieras och förvaras så att inga 

obehöriga kan få ta del av materialet. Ett informerat samtycke inhämtades. 

Det föreligger ingen beroendeställning eller relation mellan deltagare och studenten som utför 

studien och studien följer etiska regler strikt. Frågorna som ställdes under intervjun var inte 

identitetskränkande eller på annat sätt känsliga. 

Akademiska examensarbeten på avancerad nivå behöver ej granskas av etisk kommitté. I detta 

fall innebar det att ett godkännande från berörda chefer inom kommun samt de tre privata 

enheterna behövdes. 
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RESULTAT 

I resultatet redovisas tre beskrivningskategorier som redogör för vilka uppfattningar 

informanterna hade kring beslutsfattandet i situationer med akut sjuk vårdtagare angående 

remittering eller inte till akutmottagningen. Beskrivningskategorierna (se figur 1) utformades 

utifrån underkategorier och resulterade i; Trygga i sitt beslut, osäkra i sitt beslut och många 

viljor att ta hänsyn till i beslutet. 

 

Underkategorier Beskrivningskategorier 

– Erfarenhet och kompetens. 

– Skapa sig en bild av vårdtagaren. 

– Medicinsk vårdplanering. 

– Stöd av sjuksköterskekollegor, läkare och 

omvårdnadspersonal. 

– Kontakt med anhöriga. 

– När behov av akut sjukvård är självklart. 

 

 

 

Trygga i sitt beslut. 

 

– När sjuksköterskan inte har kunskap om patienten. 

– Medicinskt tekniska resurser.    

– Läkarnas bristande kunskap om vårdtagarna 

påverkar beslutet. 

 

 

 

Osäkra i sitt beslut. 

– Krav från anhöriga. 

– Krav från omvårdnadspersonal. 

– Krav från vårdtagaren. 

– Beslut ifrågasätts av ambulanspersonal. 

 

 

 

Många viljor att ta hänsyn till i 

beslutet. 

Figur 1. Underkategorier och beskrivningskategorier 
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Figur 2. Det totala utfallsrummet 

 

Trygga i sitt beslut 

Denna kategori skildrar sjuksköterskor uppfattning om att vara trygga i sina beslut och inte 

uppleva situationen som svår eller beslutsfattandet som betungande. Denna uppfattning 

påverkas av faktorer som är stödjande när sjuksköterskan måste ta beslut om remittering eller 

ej till akutmottagningen. 

 

Erfarenhet och kompetens 

Flera av informanterna hade lång erfarenhet som sjuksköterska och beskrev att erfarenheten 

och kompetensen de hade som sjuksköterska underlättade för dem att ta beslut i situationer 

med akut sjuk vårdtagare.  Några beskrev att det inte tyckte att det var svårt att göra dessa 

bedömningar när en vårdtagare blivit försämrad, de kände att de kunde lita på sin kompetens 

för att avgöra när vårdtagare var i behov av akutvård. Det gjorde även att de vågade avvakta 

längre med att skicka in vårdtagaren till akutmottagningen. En av informanterna ansåg att det 

skulle vara till fördel för sjuksköterskor inom äldreomsorgen att ha tidigare erfarenhet från 

akutvården för att få vanan av att göra medicinska bedömningar.  

Flera av informanterna beskrev den beslutsfattande rollen i situationen med en akut sjuk 

vårdtagare som betydelsefull, en maktposition där det gäller att fatta rätt beslut. 

 

”Jag tycker inte att det är speciellt svårt så. Jag har jobbat så pass länge och jag har sett 

väldigt många sjuka patienter /…/ jag ser ju ganska tydligt om de är dåliga eller /…/ dels på 

den där kliniska blicken och sedan på parametrarna som man går efter”. 

”Jag som måste bestämma om patienten ska in eller inte. /…/ man har ju en stor maktposition 

just i jouren för att vårdpersonalen får inte tag i någon doktor utan det är ju jag som 

bestämmer ska den här in till sjukhuset eller ska den vara kvar? Ska jag kontakta doktor eller 

inte? Och det gäller ju att man gör en bra bedömning då”.  

Många viljor att 

ta hänsyn till i 

beslutet 

Osäkra i sitt 

beslut 

Trygga i sitt 

beslut 
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Skapa sig en bild av vårdtagaren 

Många informanter hade arbetat under en längre tid med samma vårdtagare och upplevde att 

deras bakgrundskunskap om vårdtagarna gjorde att de lättare kunde se när en vårdtagare blev 

försämrad.  Om vårdtagaren själv dessutom var adekvat och togs beslutet i samråd med 

vårdtagaren påpekade informanter. Några talade även om vikten av bra dokumentation för att 

skapa sig en bild om vårdtagaren.  

 

”Sen känner jag dom ju ganska väl eftersom jag har ju jobbat här i några år, så att jag kan... 

jag vet ju oftast deras grundsjukdomar förutom demens och lite grann om vad man ska kolla 

efter.” 

”Sen går man ju in i journalsystemet och läser om det är någonting som brukar vara eller 

inte brukar vara  /…/ där kan det ju stå att hon har varit si och så och om hon blir sämre ska 

hon skickas liksom och det är ju en hjälp det också.” 

 

Medicinsk vårdplanering 

Den medicinska vårdplaneringen är ett betydelsefullt tillfälle där möjligheten finns till att föra 

en diskussion kring livets slut med anhöriga och vårdtagaren ansåg informanterna.  

Majoriteten av informanterna beskrev att den medicinska vårdplaneringen är en viktig 

stödjande faktor för beslut om att remittera till akutmottagnigen eller behålla försämrade 

vårdtagare. Informanterna beskrev olika rutiner för när den medicinska vårdplaneringen eller 

brytningssamtalet, som det också kallades, utfördes. På vissa boenden utfördes den 

regelbundet en gång per år och även oftare om det behövdes. Andra boenden utfördes den 

medicinska vårdplaneringen när en vårdtagare blev försämrad. Den medicinska 

vårdplaneringen innebar att ett beslut skulle tas tillsammans med anhöriga och vårdtagare hur 

de ställde sig till sjukhusvård och hjärt- och räddning vid ett försämrat tillstånd för 

vårdtagaren. I detta möte deltog läkare, sjuksköterska och eventuell kontaktman. Den 

medicinska vårdplaneringen kunde även innebära ett telefonsamtal till anhöriga vid ett akut 

försämrat tillstånd.  

Om beslut hade tagits angående hur vården skulle se ut, kunde sköterskan lättare ta ett beslut 

när vårdtagaren blev akut sjuk.  

 

”Om man har en medicinsk vårdplanering bakom då kan vi vänta ett steg längre, det kan man 

ju inte om man inte har det här bakom oss. Det kan ju vara en medicinsk vårdplanering som 
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har sagt att de vill åka in, då väntar man ju inte lika länge, på den andra kanske man inte 

skickar in alls så den här vårdplaneringen den gör ju sitt till jättemycket” 

 

”… försöker vi prata med dem om på de här medicinska vårdplaneringarna, vad man kan 

förvänta sig när man är så här sjuk och har den här diagnosen och vad är det man kan 

göra.” 

 

Speciellt två informanter från demensavdelningar talade båda om hur den medicinska 

vårdplaneringen utgick från socialstyrelsens riktlinjer för demenssjukdom när vården 

planerades för den äldre.  

 

”Vi vill ju arbeta efter socialstyrelsens riktlinjer dvs. att vi inte utför några undersökningar 

på någon i onödan…” 

 

Stöd av sjuksköterskekollegor, läkare och omvårdnadspersonal 

På dagtid skedde beslut gällande en akut sjuk vårdtagare så gott som alltid i samråd med eller 

av läkare. De flesta informanterna sa att de alltid hade tillgång till en läkarkontakt via telefon 

och att det under dagtid oftast var läkare som kände de boende.  Detta var en stödjande faktor 

för sjuksköterskans beslutsfattande i dessa situationer.  

 

”När jag ringer då vet hon oftast… hon har ett ansikte, hon vet vem jag pratar om /…/jag 

behöver inte informera henne så i detalj utan vi har redan haft en kontakt angående alla 

boende så att det är lättare för henne att ta ett beslut”. 

 

Alla informanterna tyckte att det var absolut en stödjande faktor att ha sjuksköterskekollegor 

att konsultera i situationer då en vårdtagare blivit akut sjuk. Många av informanterna beskrev 

att de kände varandras vårdtagare då de ibland jobbade på andras avdelningar och att det 

underlättade då de tillsammans kunde diskutera svåra beslut angående vårdtagare. 

”Ibland kan det ju bli så att jag står där och vet inte riktigt vad jag ska göra och då är det ju 

jätteskönt att höra med en kollega; men du vad tycker du? Känns det här som att det är rätt? 

Hur skulle du göra?” 

 

Omvårdnadspersonalen runt vårdtagaren kan också hjälpa sjuksköterskan i beslutsfattandet 

menar flera informanter. De arbetar närmast vårdtagaren och känner denne väl. De kan ge 



20 

 

sköterskan en bild av vårdtagaren och berätta om det har skett en förändring. En informant 

säger dock att det gäller att sköterskan känner omvårdnadspersonalen för att kunna lita på 

deras bedömning och kunskap om vårdtagaren. Om det är trygg omvårdnadspersonal kan 

sköterskan avvakta och vänta med att remittera vårdtagaren vidare säger en annan informant. 

 

”De kan ju inte ta beslutet men de kan ge mig en bra bild samlat på vad är det här för 

människa.” 

 

”Det är ju de som oftast rapporterar… det är de som är ute på avdelningarna och tar hand 

om dem. Det är de som oftast kommer och säger att någonting har hänt och där har vi väldigt 

bra kommunikation.” 

 

Kontakt med anhöriga 

God kontakt med anhöriga beskrivs som betydelsefullt för beslutsfattandet.  Informanterna 

säger att de alltid informerar anhöriga om vårdtagarens tillstånd och vill gärna ha med sig 

anhöriga i beslut gällande vårdtagaren. En informant påpekar att anhöriga kan ge information 

om vårdtagaren som sjuksköterskan behöver för att kunna ta beslut. 

 

”Vi kontaktar alltid anhöriga om någon blir dålig /…/ vare sig de är dåliga här på boendet 

eller skickas in så kontaktar vi alltid dem för att informera om vad vi gör.” 

 

”Det här också att ha med sig anhöriga … i beslutsfattandet tycker jag är viktigt. Hade nu 

frun där sagt såhär... nämen vänta lite... spola han lite till här och det rinner ju i alla fall så 

prövar vi om det inte blir bättre framåt kvällen. Då hade jag ju inte tjatat på att han prompt 

skulle in. Då hade jag nog sagt… ja ok... det är nog kanske inte helt fel det heller liksom.” 

 

När behov av akutsjukvård är självklart 

I några situationer är beslutet enkelt att skicka in till akutmottagningen berättar informanterna. 

Vid trauma där en skallskada eller fraktur kan misstänkas remitteras vårdtagaren självklart 

vidare. Eller om vårdtagarens tillstånd är allvarligt försämrat och ingen medicinsk vårdplan är 

gjord sker remittering till akutmottagningen.  
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 ”I vissa fall är ju så självklara att man skickar in utan. Vi hade en, vi fick inte ens ett tryck, 

han var medvetslös och det hade inte varit någon medicinsk vårdplanering och då var det 

bara att ringa.” 

 

Osäkra i sitt beslut 

Denna kategori beskriver hur sjuksköterskor kan uppfatta beslutsfattandet i dessa situationer 

som svårt, hur de tvekar inför sina beslut och känner sig osäkra. 

 

När sjuksköterskan inte har kunskap om patienten. 

De informanter som även hade erfarenhet från jourarbete talade om svårigheten när det inte 

fanns tillgång till dokumentation om vårdtagaren. Antingen att de inte hade tillgång till 

journalerna på grund av att de satt i bilen på väg till en vårdtagare eller helt enkelt för att 

dokumentationen var bristfällig. När det dessutom inte fanns en medicinsk vårdplan för 

vårdtagaren menade några av informanterna att det enda alternativet var att skicka in 

vårdtagaren till akutmottagningen. Beslutet var betydligt svårare att ta när sköterskan inte 

visste vårdtagarens bakgrundshistoria.  

 

”Det är ju att det inte finns någon dokumentation alls, det finns ingenting. Det händer ju att 

man kommer till folk som är dåliga och det är… man hittar ju knappt en anamnes på dem i 

journalen, man vet ju inte vad de har i botten.” 

 

”Problemet är ju när det inte står någonting och patienten inte är adekvat. Ska vi skicka in, 

ska vi inte skicka in? Nu kan ju vi ringa läkare, men på jourtid så har ju inte de tillgång till 

hela patientens bakgrund”.  

 

Några av informanterna beskriver att det försvårar beslutsprocessen om 

omvårdnadspersonalen är vikarier och inte känner vårdtagaren. De kan då inte ge en bild av 

hur vårdtagarens normala tillstånd är.  

 

”När man inte känner dem, ingen vårdplanering, kanske inte får tag på anhöriga, personalen 

är vikarier. – Brukar hon vara så här? Brukar hon ha ont? Brukar hon vara orolig eller? Ja, 

då vet man ju inte, det är jättesvårt”. 
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”Det var en svår situation för det var en patient som jag inte känner jag jobbar ju inte där, 

jag har noll koll på avdelningen, kommer dit, bara vikarier som jobbar, de har noll koll på 

patienten. Då är det ju svårt.” 

 

Medicinsk tekniska resurser 

När en vårdtagares tillstånd är osäkert, sakta avtackling eller ett falltrauma när symtom 

kommer efter några dagar är det problematiskt berättar några av informanterna. Ibland kan 

vårdtagare behöva skickas in till akutmottagningen för en bedömning som inte kan göras på 

boendet för att sedan skickas tillbaka. Det händer även att ambulansen kommer och kan göra 

en medicinsk bedömning på plats för att avgöra om vårdtagaren behöver åka in till sjukhuset 

eller inte berättar några av informanterna.    

 

”Jag kan ju inte ta annat än blodtryck i stort sätt och blodsocker. Annat kan inte jag testa, så 

de har ju med sig saturations-grejor, så att det känns lite betryggande att man pratar med 

dem, om de tycker som jag då känns det ok, då är det ... då är det bra.” 

 

En informant menar att det inte fokuseras tillräckligt på den medicinska kompetensen på vård- 

och omsorgsboenden nu mera.  

 

 ”Sen kan jag väl känna såhär att under de åren som jag har jobbat på sjukhem då var vi ju 

sjuksköterskor dygnet runt, vi hade ju tätare läkartillsyn, det var ju otroligt sällan man 

skickade någon till sjukhuset och nu är det ju lite då och då i alla fall, därför att man har inga 

andra val.” 

 

En annan informant är av uppfattningen att det räcker med den medicinska utrustningen som 

finns att tillgå på vård- och omsorgsboenden och att ambulanspersonalen kan hjälpa till om 

det finns behov. 

 

Läkarnas bristande kunskap om vårdtagaren 

När det gäller läkarkontakten beskriver ett flertal informanter att särskilt under jourtid hade 

läkarna inte någon kunskap om vårdtagarna och ibland inte tillgång till journalen. Kontakten 
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med läkare under jourtid skedde via telefon. Vissa läkare upplevdes ta beslut om att skicka in 

till akutmottagningen alldeles för ofta. Orsaken till detta kunde enlig några informanter vara 

att läkaren inte verkar vilja ha med det att göra eller inte känner patienten och helt enkelt vill 

ha ”ryggen fri”.   

En informant berättade att det var svårt att få kontakt med läkare även under dagtid och att 

hon ibland istället fick prata med en sköterska på vårdcentralen.  

 

”På dagtid är det aldrig några problem sedan jourtid då beror det på vad det är för läkare 

man får i luren en del är bara så här -skicka in, skicka in. Det spelar ingen roll vad det är 

utan de bara, de vill inte ha med det och göra känns det som. Och en del är jättebra tycker att 

man vårdar allt som går att vårda och så i sista hand... Det beror helt på vem man får i 

luren” 

 

Många viljor att ta hänsyn till i beslutet 

Denna kategori redogör för hur kraven på vilket beslut som ska tas angående en vårdtagares 

medicinska vård kan skilja sig åt och hur det påverkar sjuksköterskans beslutsfattande. 

 

Krav från anhöriga 

Flera av informanterna beskrev att anhöriga ibland kan vara påtryckande gällande remittering 

av en vårdtagare till akutmottagningen men även motsätta sig vidare remittering till varje pris. 

Informanterna upplevde att anhörigas åsikter påverkade sjuksköterskans beslutsfattande i hög 

grad och en av informanterna utryckte att om anhöriga ville att vårdtagaren skulle skickas in 

till akutmottagningen och ingen medicinsk vårdplan etablerats, fanns inte några andra val. En 

annan informant ansåg dock att beslutet i slutändan måste fattas av sjukvårdspersonal med 

medicinsk komptetens.   

 

”Hade det vart ett annat underlag så hade man känt att avvakta och se vad som händer men 

nu tvingas man skicka in på grund av att andra vill det som egentligen har okunskap, 

anhörigas okunskap.” 

 

”Jag vet inte men det är fler anhöriga som är på hugget och … vill att man ska skicka in. De 

har en tro att allting löser sig bara man kommer in på sjukhuset.” 
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Två informanter uppgav att det även hände att anhörigas åsikter skilde sig från vårdtagarens 

och det fanns situationer där den anhöriga tog beslut över huvudet på vårdtagaren. Båda 

informanterna upplevde att det var svårt att veta vem de skulle lyssna på. Två informanter 

beskrev också att det fanns en tendens i dagens samhälle att anmäla eller gå till media om den 

anhöriga inte tyckte att vården gick helt rätt till. 

 

”Man har en patient som inte tycker att anhöriga ska besluta men anhöriga gör det ändå och 

sedan hamnar man i en sits där patienten blivit så pass dålig att han inte kan uttrycka sig då 

måste man ju lyssna på anhöriga fast innerst inne så vet ju jag att patienten vill kanske inte 

att man ska göra som de säger.” 

 

”Är det inte den patienten själv som är först i alla fall, som får bestämma över sig själv? För 

det finns även de som själv säger att jag vill inte göra dittan och dattan. Jag vill stanna kvar 

här och jag vill inte att ni gör så och så kommer dottern och säger att... precis tvärs om och 

tvingar mamman till olika saker och det är jättesvårt för vem ska man lyssna på?” 

 

”Och så tidningarna, det är många som säger; nej men då går jag till tidningarna. Man har 

ett hot på sig hela tiden så man måste göra rätt.” 

 

Ett flertal informanter framhöll det var angeläget att bemöta den anhöriga och föra en dialog 

för att komma överens.  

 

”viktigaste är ju att man har haft den medicinska vårdplaneringen tillsammans med 

anhöriga… ” 

 

Krav från omvårdnadspersonalen 

 Fem av informanterna uppfattade att omvårdnadspersonalens bedömning av vårdtagarens 

tillstånd kunde skilja sig från sjuksköterskans bedömning.  De menade att 

omvårdnadspersonalen ofta gjorde bedömningen att vårdtagaren behövdes skickas vidare till 

akutmottagningen. Flera av dessa informanter betonade vikten av kommunikation och 

information till omvårdnadspersonalen. 

 

”Vårdpersonalen vill ju ofta gärna skicka in men det är ju för osäkerhet och rädsla. Det är ju 

inte för att de vill bli av med dem. Dom är rädda, de vet inte riktigt hur de ska hantera 

situationen.” 
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Krav från vårdtagaren 

Två informanter upplevde även att det fanns situationer då vårdtagaren ville åka in till 

akutmottagningen men där sjuksköterskan gjorde en annan bedömning.  

  

”Det svåraste tycker jag är när man när en patient vill bli inskickad fast jag bedömer inte att 

hon behöver åka in. Då är det svårt, för då sitter de /…/ dom blir ju inte nöjda; jag har ju ont 

varför gör du ingenting åt det och sådär, och då känner jag alltså jag bedömer inte som att 

du behöver åka in, alltså du har ju inte. Då blir det; Ja men du lyssnar inte, om jag dör här så 

blir det ditt fel”. 

 

Beslut ifrågasätts av ambulanspersonal 

Meningsskiljaktigheter kring beslut om att remittera till akutmottagningen kunde även uppstå 

med ambulanspersonal. Några av informanterna upplevde att ambulanspersonalen kunde 

ifrågasätta deras beslut. Andra ansåg att det inte var ett problem. Men detta var inget som 

någon av informanterna tyckte påverkade deras beslutsfattande.  

 

”Man bemöts väl väldigt ofta av att de skakar på huvudet och tycker att vadå en gammal 

dement människa. Vad ska jag skicka in dem för?” 

 

”Man kan ju få lite spydiga kommentarer men det är väldigt sällan så utan för det mesta så 

skriver man en ordentlig remiss och förklarar precis hur det ligger till och så pratar man med 

ambulanskillarna och tjejerna så då brukar det inte vara något problem”. 
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DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

Studien resulterade i tre beskrivningskategorier; trygga i sitt beslut som innebar att 

sjuksköterskorna kände sig säkra på sitt beslut att remittera eller inte till akutmottagningen i 

situationer akut sjuk vårdtagare. Osäkra i sitt beslut; då sjuksköterskorna uppfattande 

beslutsfattandet som problematiskt och den tredje beskrivningskategorin; många viljor att ta 

hänsyn till i beslutet som beskrev hur sjuksköterskornas beslutsfattande påverkades av krav 

från vårdtagaren och personer i dennes omgivning.  

 

En av faktorerna som var stödjande för sjuksköterskans beslutsfattande och som gjorde att 

sjuksköterskan kände sig trygg i sitt beslut var att ha erfarenhet och kompetens. Arbetet som 

sjuksköterska inom äldrevården innebär ofta ett ensamarbete och många beslut tas utan 

tillgång till andra kollegor att rådfråga (Karlsson, Ekman, Fagerberg, 2009). För att vara säker 

och trygg i sin roll krävs erfarenhet och kompetens enligt sjuksköterskor inom äldrevården 

(Tunedal & Fagerberg, 2001; Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl, Kihlgren, 2003). En av 

informanterna ansåg att alla sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården borde ha erfarenhet 

från akutvården. Det vore till fördel för sjuksköterskor inom äldrevården att ha kompetens 

inom prehospital vård eller akutvård för att kunna göra en korrekt medicinsk bedömning.  

Bara ett fåtal sjuksköterskor har en specialisering i vård av äldre i Sverige (Socialstyrelsen, 

2012). Detta är synd då en högre andel specialistutbildade sjuksköterskor skulle höja 

kvaliteten på äldrevården. Dock menar sjuksköterskor i Josefssons avhandling från 2006 att 

de är nöjd med sin kompetens och inte söker vidare kompetensutveckling då de har en lång 

erfarenhet från sjuksköterskeyrket som har gett dem en bred kompetens.  I denna studie hade 

hälften av informanterna en specialistsjuksköterskeutbildning eller var under utbildning till 

specialistsjuksköterska vilket skiljer undersökningsgruppen mot resten av populationen 

sjuksköterskor. 

 



27 

 

Åtskilliga av informanterna berättade att under dagtid fungerade samordningen kring 

vårdtagaren i stort sätt bra om denne blev försämrad. Dagsköterskorna hade kunskap om 

vårdtagaren, kände oftast både vårdtagaren och anhöriga väl även om konflikter kunde uppstå. 

Sjuksköterskan kunde förlita sig på omvårdnadspersonalen för observationer av vårdtagaren 

eller rådfråga andra sjuksköterskekollegor. Det fanns oftast en god kontakt via telefon med en 

läkare som i många fall kände vårdtagaren. Beslut om remittering eller ej togs inte av 

sjuksköterskan enskilt utan tillsammans med patientansvarig läkare. Ett flertal av 

informanterna som arbetade jourtid uppfattade dock att beslutsfattandet var betydligt svårare 

under jourtid. De kände inte vårdtagarna och tillgången till dokumentation kunde ibland vara 

bristfällig. Jourläkarna som kontaktades hade inte heller tillgång till journal och upplevdes ta 

beslut om remittering alldeles för lätt.  Några av informanterna uppfattade denna situation 

som utsatt och ensam. En studie visade att läkare anser att det är vanligare att remittera vidare 

till akutmottagningen om de saknar information om vårdtagaren och när det inte går att fråga 

varken vårdtagare eller anhöriga om deras åsikt (McDermott, Coppin, Little, Leydon, 2012).  

Om en läkare gör ett hembesök till en akut sjuk vårdtagare minskar risken för att denne 

remitteras i onödan till slutenvården (Evens, 2011).  

För att få en patientsäker vård även under jourtid är det nödvändigt att dokumentation finns 

som sjuksköterskan kan ta del av för att kunna skapa sig en bild av patienten vilket även 

beskrivs i en annan svensk studie (Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl, Kihlgren, 2003). Då 

kontakt med läkare för det mesta sker via telefon måste sjuksköterskan kunna ge läkaren ett 

bra underlag för beslut om remittering eller inte till akutmottagningen.  

Själva organisationen kring dokumentation och journalföring skulle behöva ses över för att 

förbättra patientsäkerheten i äldrevården. Sjuksköterskor i äldreomsorgen har till exempel inte 

alltid tillgång till landstingets journal och kan inte se vilken vård vårdtagaren erhållit från 

landstinget.  Om en sammanhållen journalföring tillämpades i äldrevården, det vill säga ett 

system där olika vårdgivare på vissa villkor får tillgång till vårdtagarens journal (SFS 

2008:355), skulle detta innebära att sjuksköterskan i äldrevården fick en bättre kunskap om 

vårdtagarens sjukdomshistoria. Om dessutom omvårdnadspersonalen har tillgång till god 

dokumentation om vårdtagaren gällande sjukdomshistoria och eventuell vårdplanering skulle 

de kunna tillföra joursköterskan mer kunskap om vårdtagaren som förenklar beslutsfattandet 

angående remittering eller inte till akutmottagningen. 

Omvårdnadspersonalen beskrevs av informanterna som en tillgång i beslutsfattandet men 

kunde även ställa krav på att vårdtagare skulle skickas in till sjukhuset fast sjuksköterskan inte 
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ansåg att det fanns ett behov av akutvård. En av informanterna beskrev att 

omvårdnadspersonalen kände en osäkerhet och rädsla när en vårdtagare blev akut sjuk. En 

studie visade att sjuksköterskor kunde känna en otrygghet med att lämna sjuka vårdtagare 

med omvårdnadspersonalen om de upplevde att personalen ej hade den kompetens som 

behövdes för ett gått omhändertagande av vårdtagaren (Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl, 

Kihlgren, 2003). Då äldre på vård- och omsorgsboenden idag är multisjuka (Socialstyrelsen, 

2013) behöver omvårdnadspersonalen ha kompetens och utbildning som stärker dem och gör 

dem trygga i sin roll som vårdare. Detta ökar kvalitén på vården och gör att sjuksköterskan 

lättare kan fatta beslut om att inte remittera vidare vårdtagaren till slutenvården då hen kan lita 

på personalen.  

 

I resultatet presenterades även att sjuksköterskan kunde möta ett ifrågasättande till beslutet 

från ambulanspersonalen. Vissa upplevde ambulanspersonalens bemötande som nonchalant 

men ingen tyckte att detta kunde påverka deras beslutsfattande.  Andra ansåg att 

ambulanspersonalen kunde vara till hjälp i beslutsfattandet då de kunde göra en bättre 

bedömning med hjälp av medicinsk teknisk utrustning.  

Ett bättre samarbete mellan ambulanspersonal och sjuksköterskor inom äldrevården är 

gynnsamt för vårdtagaren då detta kan resultera i att transport till akutvården kan undvikas.  

 

Flera av informanterna hade uppfattningen av att anhöriga i hög grad kunde påverka 

sjuksköterskors och läkares beslut angående remittering eller ej till akutmottagningen. Dreyer, 

Førde  & Nortvedt  redogjorde i en norsk studie (2010) för  att relationen med anhöriga var 

viktigare än att handla efter vad som var bäst för vårdtagaren när det gällde att ta beslut om 

livsuppehållande behandling. Anhörigas åsikter prioriteras framför vårdtagarens även när det 

kommer till beslut om remittering till akutmottagningen (Lopez, 2009). Resultatet i denna 

studie visade att det fanns en känsla av att man ska ha ryggen fri och göra rätt för att undvika 

konflikter med anhöriga vilket också beskrivs i andra studier (Lopez 2009; Dreyer, Førde  & 

Nortvedt  2009). Detta kan göra att beslut tas som inte är baserade på vad som ger god 

livskvalitet för den enskilde vårdtagaren och istället utgår beslutsfattandet ifrån rädsla för 

repressalier.  

Alla informanterna nämnde att det var viktigt att ha anhöriga med sig i beslutet men i vissa 

fall kommer det till att anhöriga tar beslut som egentligen ska tas av legitimerad 

sjukvårdspersonal med medicinsk kompetens. Det kan diskuteras till vilken grad anhöriga ska 
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ta beslut om vilken vård som är aktuell för vårdtagaren. Ger vi anhöriga för stort utrymme i 

beslutsfattandet? Eftersom många av de äldre vårdtagarna är multisjuka och inte alltid kapabla 

till att fatta egna beslut blir anhöriga deras advokater. De är viktiga resurser för den sjuke 

vårdtagaren men medicinska beslut bör tas av sjukvårdspersonal med kunskap och 

kompetens. Självklart ska anhöriga var delaktig i beslutsprocessen men det är angeläget att 

legitimerad sjukvårdspersonal som besitter den medicinska kompetensen kan ge anhöriga den 

information de behöver för att kunna vara delaktiga i beslutsfattandet kring vårdtagaren.   

Det kan vara smärtsamt och svårt för anhöriga att planera och ta beslut om livsuppehållande 

behandling eller sjukhusvård när deras äldre närstående blir sämre och vilket beslut anhöriga 

tar beror på vilka strategier de väljer att använda (Palan, 2009; Waldrop & Kusmaul (2011).  

Diskussionen med anhöriga och vårdtagare kring döden och vilken vårdnivå som ska erbjudas 

en vårdtagare för att ge denne en god livskvalitet kan upplevas som besvärlig av 

vårdpersonalen (Livingston, Pitfield,  Morris, Manela, Lewis-Holmes, Jacobs, 2012).  

Sjuksköterskor och läkare bör få till stånd ett så kallat brytpunktsamtal där en dialog kan föras 

om livets slut och informera sig om vad både vårdtagare och anhöriga förväntar sig av vården 

och hur deras syn på livets slut ser ut. Ett sådant samtal kan underlätta beslutsfattandet 

angående livets slut för både sjukvårdpersonal och anhöriga (Norton, Talerico, 2000). 

Sjukvårdspersonalen bör även försäkra sig om att anhöriga förstår vårdtagarens tillstånd för 

att undvika missförstånd som kan påverka den anhörigas beslutsfattande (Norton, Talerico, 

2000). Många av informanterna beskrev att en öppen kommunikation med anhöriga där 

sjuksköterskan förklarar anledningen till sitt handlande och vad som kan förväntas av vården 

när vårdtagaren har en viss diagnos och ålder kan öka förståelsen hos anhöriga. Alla 

informanterna ansåg att kontakten med anhöriga var mycket betydande för vården av den 

äldre och att beslut togs i samråd med anhöriga var självklart. Ett samarbete och en god 

kommunikation med anhöriga stärker vården kring vårdtagaren (Weman, Kihlgren, 

Fagerberg, 2004; Weman & Fagerberg, 2006). 

 

Den medicinska vårdplaneringen nämnde informanter som avgörande för deras 

beslutsfattande i många fall.  Detta är ett ypperligt tillfälle att föra en diskussion med anhöriga 

och vårdtagaren om hur de ställer sig till sjukhusvård vid ett försämrat tillstånd för den äldre.  

Informanterna uppgav att om beslut var taget att vårdtagaren inte skulle remitteras till 

akutvården vid försämring gjorde detta att sjuksköterskan kunde behålla vårdtagaren på 

vårdboendet om inte tillståndet krävde akutvård. Om det finns en medicinsk vårdplan som 
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nekar sjukhusvård eller hjärt- och lungräddning remitteras inte dessa vårdtagare i samma 

utsträckning till akutmottagningen (Cohen-Mansfield, Lipson, 2006; Teno, Gozalo, Mitchell, 

Bynum, Dosa, Mor, 2011). 

 

SKL, Sveriges kommuner och landsting har under 2012-2013 tagit fram en handlingsplan som 

heter; Ledningskraft. Detta projekt har som ambition att bli ett nationellt förbättringsarbete för 

hälso-och sjukvård och äldre verksamheter i hela Sverige för att uppnå målet med en 

sammanhållen vård för de mest sjuka äldre (SKL, 2013c).  I handlingsplanen har framtagits 

fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser. De fyra områdena är att identifiera 

vårdtagare med medicinska behov, planera ett förhållningssätt till vårdtagarens behov, följa 

upp vårdtagaren för eventuell justering samt att informera vårdtagaren och att 

informationsutbyte sker mellan olika vård- och omsorgsgivare (SKL, 2013d). På detta sätt kan 

vårdtagare som har medicinska behov följas upp och få hjälp inom öppenvården innan 

tillståndet blir allt för allvarligt. Där behovet av palliativ vård istället finns kan dessa 

vårdtagare identifieras och beslut om vård i livets slut kan tas tillsammans med vårdtagare och 

anhöriga för att undvika transport till slutenvård.   

 

Metoddiskussion 

Då denna studie syftar till att undersöka sjuksköterskors uppfattning om fenomenet; 

sjuksköterskans beslutsfattande i situationer med akut sjuk vårdtagare valdes en 

fenomenografisk forskningsansats. Det centrala i denna forskningsansats är just att undersöka 

människors uppfattningar av företeelser i deras livsvärld och jämföra vilka skillnader och 

likheter det finns i variationer av uppfattningar (Dahlgren & Fallsberg, 1991). 

En diskussion angående studiens trovärdighet, noggrannhet och giltighet förs för att styrka 

studiens resultat, dvs. att studien undersöker det den avser att undersöka. I fenomenografiska 

studier handlar frågor beträffande trovärdighet, noggrannhet och giltighet om till vilken grad 

beskrivningskategorierna representerar en korrekt bild av informanternas uppfattningar 

(Starrin & Svensson, 1994). Datamaterialet har lästs igenom ett flertal gånger för att 

säkerställa tolkningen av beskrivningskategorier. Citat som representerar datamaterialet har 

valts ut specifikt som belägg för beskrivningskategorierna för att styrka studiens trovärdighet, 

noggrannhet och giltighet. Alla intervjuer och transkriberingar av intervjuerna genomförts av 

författaren själv vilket säkerställer studiens noggrannhet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008: 
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Trost, 2010). Ett ytterligare sätt att stryka studiens trovärdighet är att en oberoende 

bedömning görs på materialet för att se att beskrivningskategorierna överensstämmer med 

ursprungsdata. Det utförs av en oberoende bedömare, en så kallad medbedömare (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008; Starrin & Svensson, 1994).  Ingen oberoende bedömning har gjorts 

på denna studie, vilket skulle kunna påverka studiens trovärdighet.  Dock kan inte en 

medbedömare garantera att beskrivningskategorierna är de rätta, en osäkerhet finns alltid 

(Starrin & Svensson, 1994).  För att förstärka studiens trovärdighet, noggrannhet och giltighet 

ytterligare presenteras studiens tillvägagångssätt så tydligt som möjligt. 

Urvalsfrågor och intervjumetod måste väljas så att studien beskriver det den syftar till att 

beskriva (Thomsson, 2010). Då en fenomenografisk ansats har valts för att besvara studiens 

syfte valdes en semistrukturerad intervjumetod (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Denna 

intervjumetod användes för att få ett brett material som är rikt på detaljer men där det ändå går 

att styra vilka teman som är intressanta för att studien.  

Kvale (1997) menar att en bra intervjufråga bör bedömmas både tematiskt och dynamiskt. 

Med det menar han att frågan ska tematiskt; vara relevant för forskningsämnet och dynamiskt; 

med hänseende till det mellanmänskliga förhållandet under intervjun. Intervjufrågorna valdes 

för att ge svar på studiens syfte. Intervjun inledes med bakgrundsfrågorna och sedan fick 

sjuksköterskan beskriva en specifik situation med en akut sjuk vårdtagare där hen haft den 

beslutsfattande rollen. Detta för att för att på ett smidigt sätt komma in på intervjuämnet. Det 

var också betydelsefullt för det som Kvale (1997) nämner som den dynamiska delen av 

frågan. Det fick sjuksköterskorna att slappna av och börja berätta. 

Ytterligare teman lades till i intervjuguiden efter den första intervjun. Författaren noterade att 

dessa var teman som framstod som viktiga för att besvara studiens syfte. En fördel med 

kvalitativ forskningsansats är att datainsamlingen är en flexibel process där beslut om vad 

som ska samlas in kan ändras under studiens gång (Polit & Beck, 2004). 

Författarens begränsade erfarenhet av intervjuteknik kan ha påverkat djupet i datamaterialet 

då vana och kunskap behövs för att göra en god intervju (Kvale, 1997). 

 

Resultatet bygger på 11 intervjuer. Med flera intervjuer ges en större möjlighet till att 

reflektera över den verklighet som beskrivs, upp emot 10 intervjuer möjliggör att en variation 

av uppfattningar framträder som kan berika kunskapen kring fenomenet (Thomsson, 2010). 
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Men ett för stort material försvårar möjligheten till en mer ingående tolkning av intervjuerna. 

Det är intervjuernas kvalitét och inte kvantiteten som räknas (Kvale, 1997). 

Under datainsamlingen utfördes 12 intervjuer varav två där informanterna ville se den 

transkriberade texten för att godkänna att den användes som material till studien. En av 

informanterna valde därefter att tacka nej till ett deltagande i studie. Huruvida informanten 

ska läsa det transkriberade materialet eller inte är upp till varje författaren att avgöra menar 

Trost (2010). Men det är viktigt att kontakta informanten om det finns tveksamheter över vad 

som informanten kan ha menat med ett svar (Trost, 2010). 

Studiens bortfall var relativt stort då 33 sjuksköterskor kontaktades men enbart 11 

sjuksköterskor valde att svara ja till ett deltagande.  

 

Tillståndsblanketter för att genomföra studien skrevs under utav affärsområdeschef inom 

kommunens äldrevård och regionchefer inom privat regi under datainsamlingen och inte 

innan datainsamlingen som är praxis. Ett muntligt godkännande till att studien genomfördes 

hade givits av dessa chefer innan studien påbörjades. Tillståndsblanketter skickades istället ut 

till verksamhetschefer på berörda vård- och omsorgsboenden för påskrift innan 

sjuksköterskorna tillfrågades om deltagande. När information om praxis gällande 

tillståndsblanketter delgivits författaren kontaktades affärsområdeschef och regionchefer och 

situationen förklarades. Tillståndsblanketter skickades därefter ut för påskrift även till dem.  

 

Både privata och kommunala vård- och omsorgsboenden, boenden på landet och i staden 

tillfrågades för att få ett brett urval av sjuksköterskor med olika erfarenheter. Det var dock 

endast två informanter från vård- och omsorgsboenden på landsbygden som valde att delta i 

studien. Eventuellt hade fler uppfattningar framträtt i materialet om urvalet av informanter 

från vårdboenden på landsbygden hade varit större. 

 

Joursjukvården kontaktades för att få en bättre helhetsbild av sjuksköterskans beslutsfattande i 

situationer med akut sjuk vårdtagare även under jourtid men ingen av sjuksköterskorna 

svarade ja till att delta i studien. Detta kan ha berott på att intervjun skulle utföras på arbetstid 

och då arbetet sker under jourtid och sjuksköterskorna åker på larm är det svårt att få till en tid 

och plats. Studiens bortfall blev därför större då majoriteten av sjuksköterskorna i bortfallet 

tillhörde joursjukvården. Det är dock tveksamt om fler informanter från joursjukvården i 
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slutändan hade tillfört något nytt till materialet, snarare hade det kunna styrka uppfattningarna 

om jourarbete som redan framkommit i de andra intervjuerna.  

 

Det enda exklusionskriteriet var att informanterna hade arbetat kortare tid än sex månader på 

vård- och omsorgsboende. Detta exklusionskriterium användes för att vara säker på att 

informanterna hade erfarenhet av den beslutsfattande rollen i situationer med akut sjuk 

vårdtagare. Men detta kan också ha varit till nackdel för studien då sköterskor med liten 

erfarenhet kan ha andra uppfattningar av detta fenomen som kunde ha berikat resultatet. 

 

Slutsats 

Studien visar att det fanns stödjande och försvårande faktorer som påverkade hur 

sjuksköterskorna på vård- och omsorgsboende uppfattande beslutsfattandet i situationer när en 

vårdtagare blir akut sjuk. Det fanns många personer i vårdtagarens omgivning som hade krav 

och åsikter på vilket beslut som skulle tas angående remittering eller inte till 

akutmottagningen. Resultatet kan ge en bild av vilket stöd sjuksköterskor behöver för att 

undvika onödig remittering till akutsjukvården.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

Bakgrundsdata 

Kvinna/man 

Antal år som sjuksköterska 

Antal år som sjuksköterska i äldrevården 

Vidareutbildning 

Privat/ kommunalt äldreboende 

Vart är äldreboendet beläget? Landsbygd/ Staden? 

Dag/natt eller jourtjänstgöring? 

 

Intervju teman 

 Berätta om en situation med en akut sjuk vårdtagare där du som sjuksköterska hade 

den beslutsfattande rollen? 

 

 Hur uppfattar du din roll som beslutsfattare i dessa situationer. 

 

 Stödjande faktorer som kan påverka/underlätta ditt beslut. 

 

 Försvårande faktorer som kan påverka ditt beslut. 

 

Följfrågor (Om de inte redan har berättat om det) 

 Anhöriga 

 Omvårdnadspersonal 

 Sjuksköterskekollegor 

 Ambulanspersonalens bemötande 
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Bilaga 2 

Följebrev till verksamhetschefer inom äldrevårdens vård- och 

omsorgsboenden 

 

Tillfrågan om godkännande att få utföra en studie på magisternivå. 

Detta är en studie med syfte att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av 

beslutsfattande i situationer med akut sjuk vårdtagare och vilka faktorer som påverkar beslutet 

att remittera vårdtagare till akutmottagningen. 

Jag söker legitimerade sjuksköterskor som har arbetat på vårdboende i kommunen eller privat 

regi, sedan minst 6 månader, för att delta i en intervju på ca 30 min. Jag undrar om det är 

möjligt att få utföra intervjun på respektive arbetsplats under arbetstid om ingen annan tid 

eller plats önskas? Studien pågår under hösten 2013.  

Intervjun kommer att spelas in på band och skrivas ut. Allt material kommer att vara 

avidentifierat och inga obehöriga får ta del av materialet. Det slutliga resultatet presenteras så 

att ingen enskild person eller arbetsplats kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan särskild förklaring.  

 

Jag har varit i kontakt med affärsområdeschefer för berörda enheter som lämnat sitt 

godkännande till att studien utförs. Kontakt tas via telefon med verksamhetschefer på berörda 

vårdboenden för att fråga om intresse finns för att delta. Jag kommer att behöva en 

kontaktlista till samtliga sjuksköterskor om verksamhetschefen tackar ja till att delta i studien 

som enhet. 

Studien sker under akademisk handledning och kommer att presenteras som D-uppsats på 

magisternivå vid Uppsala universitet under hösten 2013. 

För mer information kontakta: 

 

Student 

Caroline Hedlund Fulgeri 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot distriktssköterska                                

Telnr: 073/6948116 

caroline_hedlund@hotmail.com 

 

 

     Handledare 

     Maria Carlsson 

     Lektor 

     Folkhälso- och vårdvetenskap 

     Uppsala Universitet 

     Tel: 018/4716637 
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Bilaga 3  

Följebrev till sjuksköterskor inom äldrevårdens vård- och omsorgsboenden 

 

Tillfrågan om deltagande i studie på magisternivå. 

Detta är en studie med syfte att undersöka sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av 

beslutsfattande i situationer med akut sjuk vårdtagare och vilka faktorer som påverkar beslutet 

att remittera/inte remittera vårdtagare till akutmottagningen. 

Jag söker legitimerade sjuksköterskor som arbetar på vårdboende sedan minst 6 månader för 

att delta i en intervju på ca 30 min. Intervjun sker på respektive arbetsplats under arbetstid om 

ingen annan tid eller plats önskas. Studien pågår under hösten 2013.  

Intervjun kommer att spelas in på band och skrivas ut. Allt material kommer att vara 

avidentifierat och inga obehöriga får ta del av materialet. Det slutliga resultatet presenteras så 

att ingen enskild person eller arbetsplats kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och kan när 

som helst avbrytas utan särskild förklaring.  

 

Studien sker under akademisk handledning och kommer att presenteras som D-uppsats på 

magisternivå vid Uppsala universitet under hösten 2013. 

Svara med ett ja eller nej till att delta i studien. Om du har frågor är du välkommen att 

kontakta mig eller min handledare. 

 

Student 

Caroline Hedlund Fulgeri 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

med inriktning mot distriktssköterska                                

Telnr: 073/6948116 

caroline_hedlund@hotmail.com 

 

 

     Handledare 

     Maria Carlsson 

     Lektor 

     Folkhälso- och vårdvetenskap 

     Uppsala Universitet 

     Tel: 018/4716637 

 

 

 

 


