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SAMMANFATTNING	

Bakgrund: Antalet äldre ökar och inom tio år väntas gruppen bli en av svensk hälso- och 

sjukvårds största utmaningar. Patientgruppens vård utgör en särskild utmaning för 

sjukvårdssystemet som bygger på flera olika vårdgivare. Forskning har visat att koordination 

och samarbete mellan vårdgivarna är avgörande för vårdkvaliteten, men är samtidigt fortsatt 

ett problemområde.  

Syfte: Syftet är att undersöka sjuksköterskor inom kommunal sjukvårds upplevelser och 

erfarenheter av mottagningsprocessen av multisjuka äldre vid överflyttning från sjukhusvård. 

Vi vill även undersöka sjuksköterskornas uppfattning om hur mottagningsprocessen kan 

påverka patienten och patientens fortsatta vård.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie innefattande sju intervjuer. Intervjuguiden konstruerades 

av fyra öppna frågor. Innehållet analyserades med innehållsanalys enligt metod beskriven av 

Graneheim och Lundman (2004). 

Resultat: Resultaten från studien visar att mottagningsprocessen beskrevs som mer positiv 

vid ett gott samarbetet med en sjuksköterska inom landstinget, då läkemedelshantering 

fungerande samt när möjligheter till framförhållning fanns vid planeringen av patientens vård. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att en mer positiv mottagningsprocess bidrar till att patienten 

känner sig mer trygg och får en mer personcentrerad vård. Erfarenheter av en mer negativ 

mottagningsprocess relaterades bland annat till bristande läkemedelshantering. Detta 

resulterade i upplevelser av stress och att utföra mindre patientsäker vård. 

Slutsats: Sjuksköterskor inom kommunal sjukvårds har både negativa och positiva 

upplevelser och erfarenheter av mottagningsprocessen. En positiv mottagningsprocess innebär 

en mer personcentrerad vård av multisjuka äldre. En mer negativ leder till en mindre 

personcentrerad och trygg vård.  

Nyckelord: multisjuk, äldre, sjuksköterskor, erfarenheter, upplevelser, utskrivning, 

återinskrivning, svensk hälso- och sjukvård, samverkan. 



 3 

	

	

SUMMARY	

Background: Elderly people are increasing and within ten years time the group is expected to 

become one of Swedish healthcare largest challenges. The patient group is a particular 

challenge as the care includes several actors. Research has shown that coordination and 

cooperation between care providers is crucial for the quality of care, but still a problem in 

healthcare today. 

Aim of the study: Study the experiences of nurses in municipal health cares reception 

process of patients with multiple diseases discharged from hospital care. We also would like 

to investigate the nurses' perception of how the reception process can effect the patient.  

Method: The study was conducted as a qualitative interview study, including seven 

interviews. The interview guide contained four open questions.  

Results: The informants' experiences of the receiving process were described positive when 

good cooperation with a nurse in the county and when the handling of the patients’ 

medication worked. The nurses expressed that a positive reception process can help the 

patient feel more secure. A more negative reception process was associated with a lack of 

control of the patients’ pharmaceuticals, a less person-centered care and unease.  

Conclusion: Nurses in municipal care have both negative and positive experiences of the 

receiving process. A positive reception process makes care of multi-ill elderly become more 

person-centered, and that they experience less feelings of stress while a negative receiving 

process result in a less person-centered and safe care. 

Keywords: comorbidity, multiple diseases, elderly, nurses, experiences, readmission, 

discharge, municipal care, Swedish health care, cooperation. 
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1.	BAKGRUND	

1.1	Sammanhållen	vård	för	sjuka	äldre	

Svensk hälso- och sjukvård står inför en stor utmaning. I Sverige idag finns 1,78 miljoner 

kvinnor och män som är 65 år och äldre. Utav dessa är 300 000, vilket motsvarar 18% av alla 

65 år och äldre, svårt sjuka och i behov av medicinsk behandling och kontroll från flera olika 

vårdinstanser. Antalet äldre ökar och inom loppet av tio år väntas gruppen bli en av svensk 

hälso- och sjukvårds större utmaningar (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 2015). Till 

följd av den ökade befolkningsmängden pågår flera nationella satsningar med ambitionen att 

säkerhetsställa en sammanhållen vård för sjuka äldre, detta genom omsorg av god kvalitet 

innehållande en helhetssyn som är individanpassad, samordnad och kontinuerlig (Regeringen, 

2012). Målsättningen är att sätta gruppens behov i centrum och uppmuntra, stärka och 

intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting (SKL, 2015). Satsningen omfattar fem 

mål för att nå sammanhållen vård; god läkemedelsbehandling för äldre, god vård i livets 

slutskede, god vård vid demenssjukdom, preventivt arbetssätt samt sammanhållen vård och 

omsorg. 

1.2	Definition	av	begreppet	multisjuk	äldre	

Begreppet multisjuk äldre är svårdefinierat. Inom hälso- och sjukvårdsforskning finns flera 

olika beskrivningar av begreppet och sätt att benämna patientgruppen (van der Akker, Buntix 

& Knottnerus, 1996; Fortin, Lapointe, Vanasse, Ntetu & Maltais, 2004). Förutom multisjuk 

äldre refererar man även till ”komplext sjuka äldre” och de ”äldsta mest sjuka” (Socialstyrelsen, 

2006; 2015). En svensk definition av multisjuk äldre som används av Äldrecentrum i 

Stockholm är en person som är 75 år och äldre och som blivit diagnostiserad med minst tre 

olika sjukdomar samt vårdats inom slutenvården tre eller fler gånger inom loppet av ett år 

(Summer, 2010). Socialstyrelsens Epidemiologiska centrum definierar istället multisjuk äldre 

som någon som är 75 år och äldre, varit inneliggande tre gånger eller mer inom slutenvården 

under de senaste 12 månaderna och med tre eller fler diagnosgrupper enligt 

klassifikationssystemet ICD 10 (Socialstyrelsen, 2010). I föreliggande studie har vi valt att 

definiera begreppet multisjuk äldre som en person som är 75 år och äldre vilken har vårdats 

inom slutenvården minst tre gånger under en period av 12 månader samt blivit diagnostiserad 

med tre eller flera sjukdomar. 

 



 6 

1.3	Minska	återinskrivningar	av	multisjuka	äldre	

För att beskriva och utvärdera hur sammanhållen vården och omsorgen för de multisjuka äldre 

är, används ofta indikatorn oplanerade återinskrivningar (Gooding & Jette, 1985; Benbassat & 

Taragin, 2000; Socialstyrelsen, 2014). Indikatorn utgörs av ett antal sjukdomstillstånd såsom 

astma, KOL, diabetes och kärlkramp samt några akuta tillstånd såsom hjärtinsuffiens och 

lunginflammation. Indikatorn utgår från antagandet att återinskrivningar går att minska om 

dessa tillstånd förebyggs. Anledningen är att dessa är vanliga bland äldre och att de är vanliga 

hos personer med omfattande sjukvårds- och omsorgsbehov. Vården av denna patientgrupp är 

beroende av samverkan mellan vårdpersonal inom kommunal vård och omsorg, primärvård och 

sjukhus för att tillgodose behov samt undvika återinskrivning (SKL, 2015). Återinskrivning 

utgör ett problem inom hälso- och sjukvård och är vanligt hos äldre multisjuka patienter (Saliba 

et al., 2001; Caplan, Meller, Squires, Chan & Willet, 2006; Torisson, Minthon, Stavenow & 

Londos, 2013). En femtedel av alla återinskrivningar sker inom 30 dagar och tre femtedelar 

inom ett år. Sammantaget är 90% av alla återinskrivningar oplanerade (Torisson et al., 2013). 

1.4	Främja	trygghet	och	självständighet	genom	personcentrerad	vård	

Personcentrerad vård är ett begrepp som beskriver en vårdform där man utgår ifrån varje enskild 

individs livssituation, behov och önskemål. Istället för att ha fokus på en individs sjukdom och 

symptom syftar personcentrerad vård till en helhetssyn av individen, där såväl psykologiska, 

fysiska, andliga och sociala aspekter betraktas. Att vårdpersonal intar ett personcentrerat synsätt 

förväntas leda till ökat välbefinnande, hälsa och en tillfredställelse för individer som är i behov 

av vård. Personcentrerad vård bygger på en vårdfilosofi med humanistiska idéer där alla 

människor är unika, kompetenta, värdiga och jämlika (Sjögren, 2013). Vård av multisjuka äldre 

är ofta beroende av hjälp från olika vårdinstanser och professioner, något som kan påverka 

känslan av självständighet negativt (Summer, 2010). Själva kärnan i att vara multisjuk och äldre 

kan beskrivas som en kamp mellan att bevara sin identitet i en livssituation som förändras av 

att bli sjuk och mer skör. Skörheten innebär även förändringar i relation till sin omvärld, en tid 

då djupare samhörighet med någon man finner trygghet till spelar stor roll. Patientgruppen utgör 

därför en särskild utmaning för sjukvårdssystemet som bygger på flera olika vårdgivare, såsom 

landsting, kommun eller privata aktörer. Forskning har visat att koordination och samarbete 

mellan vårdgivarna är avgörande för vårdkvaliteten, men är fortsatt ett problemområde 

(Kirsebom, Wadensten och Hedström, 2013).  
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Att lindra och förespråka hälsa och välbefinnande hos patienten är ett av vårdens länge hållna 

mål (Eriksson, Bondas-Salonen, Herberts, Lindholm och Matilainen, 1995). För att detta mål 

ska uppnås måste sjuksköterskan se hälsa som en helhetsupplevelse samt vara lyhörd för hur 

de äldre upplever sin situation (Summer, 2010). Detta stärker även äldres upplevda trygghet, 

självständighet och känsla av existentiellt sammanhang. En bristande samordning och 

samarbete mellan olika vårdinstanser kan istället leda till en känsla av ohälsa samt försämrat 

välbefinnande hos äldre. Sjuksköterskan har ansvar att införskaffa sig kunskap om patientens 

förståelse för aktuell behandling, uppmuntra patienten till deltagande i sin vårdprocess samt 

uppmärksamma vilka förväntningar patienten har för sin vårdprocess. Vidare ska 

sjuksköterskan ge utrymme till att patienten själv får möjlighet att välja vårdform (Davies & 

Cleary, 2005). De avgörande faktorerna för att patienten ska bli motiverad att självständigt delta 

i sin vårdprocess är att sjuksköterska och patient delar samma kunskapsbas, det vill säga att 

sjuksköterskan presenterar information på ett sätt som är begripligt för patienten. Detta medför 

att patient och sjuksköterska blir mer jämlika (Larsson, 2007). 

1.5	Från	långvård	till	kommunal	sjukvård	–	Ädelreformen		

Den kommunala vården har under senare år blivit allt mer betydelsefull. I och med 

Ädelreformens genomförande år 1992 skiftades huvudansvaret för äldrevården från landsting 

till kommun. Syftet med reformen var att integrera äldreomsorg och rehabilitering med den 

kommunala socialtjänsten. Ädelreformen infördes till följd av ett konstaterande att samarbetet 

mellan landsting och kommun inte fungerade tillfredställande, samt att eftervårdstjänsterna 

behövde utföras tillsammans med andra sociala insatser. Målet var att väva samman medicinskt 

och socialt arbete och att främja god livskvalitet hos vårdtagare. God livskvalitet ansågs främjas 

genom att äldre i behov av vård skulle få större inflytande över den vård de får (Blomqvist, 

2007). Ädelreformen innebar också att kommunerna fick ett samlat ansvar att bedriva långvarig 

vård och omsorg, något som tidigare omnämnts som ’långvården’. Ädelreformen innebär att 

kommunen – efter vårdplanering och överenskommelse med landstingets sjukvård – har rätt att 

utöva hemsjukvård i människors egna ordinära boenden. 

Tio år efter Ädelreformen, 2003, tillsatte Regeringen utredningen Sammanhållen hemvård 

(SOU 2004:68) som syftade till att få en översyn av vård och omsorg för de äldre. Utredningens 

mål var att ta fram förslag för hur vården bör organiseras för att uppnå en god och 

kvalitetssäkrad vård inom ordinärt och särskilt boende. Utredningen pekade bland annat på att 

ansvarsfördelningen inom vården är tvetydig, och därmed skapar ansvarskonflikter mellan 
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huvudmännen, vilket kan ge en sämre vård. Detta faktum bidrog till att utredaren föreslog att 

endast en huvudman, kommunen, ska bära ansvaret för all eftervård. 

1.6	Sjuksköterskor	inom	kommunal	hälso-	och	sjukvård	

Sjuksköterskors roll är enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) att ha förmåga att 

planera, konsultera, informera, samt samverka med andra aktörer inom vårdkedjan. 

Sjuksköterskan ska även verka för en tillräcklig informationsöverföring och samverka för att 

uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet i sitt arbete. Att arbeta som sjuksköterska inom 

kommunal verksamhet kräver legitimation som sjuksköterska, antingen med eller utan 

specialisering (Karlsson, 2007). Specialisering kan till exempel innebära vidareutbildning till 

distriktssjuksköterska, demenssjuksköterska eller geriatrisk specialistsjuksköterska. 

Sjuksköterskans grundläggande arbetsuppgifter är att bedöma, sätta upp mätbara och tydliga 

mål utifrån patientens behov. Hennes ansvarsområde innefattar planering, handledning, 

utbildning samt utföra eller delegera ut arbetsuppgifter till övrig personal i syfte att effektivisera 

verksamheten. I utredningen Sammanhållen hemvård (SOU 2004:68) poängteras att en av 

sjuksköterskans viktigaste arbetsuppgifter inom kommunal verksamhet, bör vara att identifiera 

personer med nedsatt autonomi som inte kan utföra egenvård. Detta minimerar risken för 

patienter att hamna i en gråzon mellan olika vårdformer. Sjuksköterskan inom kommunal vård 

utgör även en viktig faktor för att minska återinskrivningarna av multisjuka äldre från vård- och 

omsorgsboenden till sjukhus (Coleman, Parry, Chalmers & Min, 2006; Ouslander et al., 2010; 

Young, Barhydt, Broderick, Colello & Hannan, 2010). Det preventiva arbetet baseras på att 

sjuksköterskan har möjligheten till att dels planera patienters vård och dels utvärdera förändring 

i patientens hälsotillstånd. Enligt Ouslander et al. (2010) kan tre fjärdedelar av alla 

återinskrivningar förhindras om dessa faktorer möjliggörs. Faktorerna minskar även lidande 

hos patient och närstående samt minskar risken för att dö av vårdrelaterade infektioner.  

1.7	Samverkan	vid	utskrivning	av	patient	från	sjukhusvård	

När en patient skrivs ut från sjukhus genomförs en vårdplanering för de insatser som patienten 

behöver efter sin tid på sjukhus. Upprättandet av en individuell vårdplan för utskrivningsklara 

patienter är därför en viktig aspekt i den gemensamma vård- och rehabiliteringsprocessen vid 

överlämningen mellan två vårdgivare. Vårdplaneringen är central för patientens säkerhet, vilket 

fastslås bland annat i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och Socialstyrelsens 

Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27). Medaktörer 

under en vårdplanering består bland annat av läkare, biståndshandläggare, sjuksköterska, 
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arbetsterapeut, sjukgymnast, patient och anhöriga. De medverkande kan även representera olika 

vårdverksamheter som rör patienten fortsatta vård, exempelvis om utskrivningen innebär 

fortsatt vård inom kommun. Vårdplaneringen syftar till att diskutera patientens vårdtid, ifall 

patienten är i behov av stöd och hjälp efter utskrivning samt att ta ställning till om patienten 

kan skrivas ut till det ordinära hemmet eller är i behov av fortsatt vård utanför sjukhuset. 

Både landsting och kommun har ansvar för att tillsammans upprätthålla enhetliga rutiner för 

informationsöverföring. För att samverkan ska vara möjlig genom hela vårdkedjan krävs att all 

information för patientens fortsatta vård, rehabilitering, behandling, habilitering och/eller 

omsorg överförs mellan de olika vårdgivarna. Samordning kring patienten bör dessutom ske 

med en ömsesidig tillit och förtroende, detta genom en god dialog samt respekt för varandras 

kunskap och ansvarsområde (Fridstedt, 2015).  

Patienter som är i behov av fortsatt vård vårdas ofta i någon av följande kommunala 

vårdinstanser; dagvård, växelvård, hemvård samt korttidsboende (SKL, 2012). Syftet kan vara 

att patienten är i behov av rehabilitering efter ett ingrepp på sjukhus eller som avlastning när 

patienten inte klarar av att bo hemma. Det kan även uppfylla en avlastande funktion för anhöriga 

som vårdar en anhörig hemmet eller patienter som väntar på plats för permanent boende. 

Men samverkan mellan vårdgivare är dessvärre ett kvarvarande problem. SKL:s rapport Bättre 

liv för sjuka äldre (2012) pekar på att samverkan kring sjuka äldre brister, framförallt vid 

informationsöverföring, planering, läkemedelshantering samt samverkan och uppföljningen 

mellan två olika vårdgivare. Rapporten fastställer även att planeringen av de sjuka äldres vård 

och omsorg sällan följs upp mellan kommun och landsting. Senare forskning har även visat på 

problem med koordinering och kommunikation mellan vårdgivare (Kirsebom, Wadensten & 

Hedström 2013). 



 10 

1.8	Teoretisk	referensram	

Studies referensram utgår från Jean Watsons omvårdnadsteori (Watson, 1993). God omvårdnad 

och omsorg till var enskild patienten beskriver Watson (1993) som centralt för all typ av 

vårdande. Sjuksköterskan ska arbeta för att skapa en god vårdrelation som syftar till att främja 

patientens behov och självbestämmande samt att stärka autonomin. 

Med omsorg menar Watson (1993) att sjuksköterskan ska arbeta för att nå omvårdnadens mål. 

Omvårdnadens mål beskrivs delvis vara att patienten skall ha möjlighet att självständigt och i 

samarbete med sjuksköterskan kunna klara av att hantera sin livssituation. Detta i syfte att 

främja patientens känsla av kontroll och självbestämmande över sin egen hälsa och kropp. 

Watson (1993) menar att sjuksköterskan möjlighet till att bedriva god omvårdnad bygger på att 

hon reflektera över sitt bemötande till varje individs enskilda behov samt inte bara fokusera på 

den kroppsdel som är drabbade av sjukdom eller ohälsa utan ser hela individen utifrån ett större 

perspektiv. 

Watsons omvårdnadsteori baseras på 10 utgångspunkter i vilka sjuksköterskan förväntas handla 

utifrån för att bedriva god omvårdnad och bemöta patienter med omsorg och respekt. I 

föreliggande studie har utgångspunkt nio valts ut vilken innefattar en aspekt där vårdpersonal 

skall sträva efter att införskaffa kunskap om varje patient för att kunna få en djupare förståelse 

för varje patients behov. Watson (1993) beskriver faktor nio genom ”Tillgodoseende av 

mänskliga behov ” vilket hon menar är en aspekt som sjukvårdspersonal skall ha i åtanke för 

att kunna bedriva bästa tänkbara vård och omsorg för den enskilde patienten. 
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1.9	Definition	av	begreppet	mottagningsprocess	

Föreliggande studie behandlar sjuksköterskor inom kommunal verksamhets 

mottagningsprocess. Modellen är utformad utifrån Socialstyrelsens definition av 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) samt Socialstyrelsen föreskrift Samverkan vid 

in- och utskrivning av patienter i slutenvård (SOSFS 2005:27). I följande avsnitt kommer 

begreppet mottagningsprocess att definieras samt schematiseras, för att återge en (idealisk)  

 mottagningsprocess för sjuksköterskor inom kommunal vård. I figur 1 nedan schematiseras 

mottagningsprocessen, vid överlämning av patient från landstingsvården till den kommunala 

sjukvården (oavsett typ av insats): 

Mottagningsprocessen enligt ovan innefattar i huvudsak fyra delar:  

(i) mottagande av patientinformation från sjuksköterskor vid sjukhus, i form 

av muntlig rapport, läkemedelslista, medicinskepikris samt 

omvårdnadsepikris;  

(ii) mottagande av patienten vid sjuksköterskan inom kommunal vårds egen 

instans;  

(iii) planering av den fortsatta vården av patienten, samt;  

(iv) inleda den fortsatta vården av patienten.  

Mottagningsprocessen ovanstående fyra delar behöver dock inte ske i kronologisk ordning.  

Figur 1. Schema över mottagningsprocessen av patient efter vård vid sjukhus, för den kommunala sjuksköterska. 
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2.	PROBLEMFORMULERING	och	SYFTE	

2.1	Problemformulering	

I många fall är utskrivningsklara multisjuka patienter från sjukhus i behov av fortsatt vård 

(Kristoffersen Jahren, Nordtvedt & Skaug, 2006). Utskrivningsprocessen av patientgruppen 

kan innebära kontakt med en rad olika aktörer inom kommun och landsting, vilka bör samverka 

sinsemellan. Sjuksköterskeprofessionen utgör även en viktig del i att minska återinskrivning av 

multisjuka äldre (Coleman, Parry, Chalmers & Min, 2006; Ouslander et al., 2010; Young, 

Barhydt, Broderick, Colello & Hannan, 2010). Något som baseras på att sjuksköterskan har 

möjlighet till att planera och förbättra patientens vård. Återinskrivningar av multisjuka äldre är 

till stort lidande för patienten själv och en belastning för vården, som helst ska undvikas. Det 

pågår nationella satsningar för att samverka i vården kring multisjuka äldre och därmed minska 

oplanerade återinskrivningar och dess belastning på vårdsystemet (Regeringen, 2012).  

2.2	Syfte	

Syftet är att undersöka sjuksköterskor inom kommunal sjukvårds upplevelser och erfarenheter 

av mottagningsprocessen av multisjuka äldre vid överflyttning från sjukhusvård. Vi vill även 

undersöka sjuksköterskornas uppfattning om mottagningsprocessens olika delar kan påverka 

patienten och patientens fortsatta vård. 
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3.	METOD	

3.1	Design	

Studien baseras på en kvalitativ design med en induktiv ansats (Ahrne & Svensson, 2011). 

3.2	Urval	

Deltagande informanter har valts ut genom ett strategiskt urval. Verksamheter som kontaktades 

för deltagande i studien var i en storstadsregion i mellansverige. Totalt tillfrågades 

verksamhetschefer vid fem korttidsboenden, två av verksamhetscheferna accepterade 

medverkan i studien, två responderade ej på informationsbrevet och en verksamhet bedrev 

växelvård. I samråd med verksamhetscheferna valdes passande deltagare till studien. Inom 

hemsjukvård tillfrågades två verksamheter varav en accepterade medverkan. De informanter 

som deltog i studien var de vars verksamhetschefer först accepterade medverkan samt visade 

eget samtycke till medverkan. Inklusionskriterier för att delta i studien var minst två års 

erfarenhet inom kommunal sjukvård samt kontakt med multisjuka äldre vilka överförts från 

sjukhus till kommunal sjukvård. Inklusionskriterierna uppfylldes inom hemsjukvård och 

korttisdboende. Exlusionskriterier för studien var verksamheter inom växelvård eftersom de 

inte ansågs uppfylla kriteriet om regelbunden kontakt med studiens valda patientgrupp.  

Informanterna utgjordes av totalt sju sjuksköterskor, sex stycken var kvinnor och en var man. 

Fyra av informanterna arbetade vid två kommunala korttidsboenden och tre inom kommunal 

hemsjukvård. Antal år som informanterna varit yrkesverksamma inom kommunal sjukvård 

varierade, genomsnittlig yrkeserfarenhet var ca 6,5 år.  

3.3	Datainsamlingsmetod	

Studiens insamlade data bygger på semistrukturerade intervjuer som utfördes under hösten 

2015. Den semistrukturerade intervjuguiden (bilaga 1) utformades med inspiration av Kvales 

(1997) intervjumetodik. Intervjuguiden syftar till att bidra till en öppen dialog mellan 

informanten och intervjuaren samt för informanten att känna sig fri till att uttrycka tankar och 

upplevelser. Intervjuguiden konstruerades av fyra öppna frågor med eventuella följdfrågor och 

fanns till hjälp för intervjuaren under samtalen. Frågorna berörde deras erfarenheter och 

upplevelser av mottagningsprocessen av multisjuka äldre samt deras förståelse för hur 

multisjuka äldre påverkas av mottagningsprocessen. En provintervju genomfördes inför 
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studien, i syfte att undanröja brister i intervjuguiden, samt validera om intervjuguiden 

uppfattades på ett korrekt sätt av provdeltagaren (Dalen, 2011). 

3.4	Tillvägagångssätt 

Innan påbörjad datainsamling kontaktades verksamhetschefer inom olika kommunala 

vårdinstanser via mail för att säkerhetsställa godkännande av deltagande i studien (Bilaga 2). I 

mailet bifogades ett informationsbrev med studiens syfte. Efter att medverkan accepterats av 

informantens verksamhetschef bokades tid och plats för intervju. Målet för studien var fem till 

åtta semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes sju stycken. Fyra av intervjuerna 

utfördes under samma dag, detta i enlighet med informanternas önskemål. Samtliga intervjuer 

utfördes i ett enskilt rum vid varje informants verksamhet och spelades in elektronisk via 

mobiltelefon. Vid samtliga intervjuer närvarade studiens båda författare, som vid 

intervjutillfället intog olika roller – den ena som fokuserade på intervjuguidens frågor (se Bilaga 

1) samt ställde eventuella följdfrågor om något behövde förtydligas eller diskuteras mer 

djupgående. Den andre intervjuaren skötte elektronisk utrustning, förde anteckningar samt 

tillade eventuella förtydligande och följdfrågor för att stötta intervjuaren. Två av intervjuerna 

pågick i cirka 30 minuter och resterande under cirka 15–20 minuter. Samtliga intervjuer 

transkriberades och analyserades för att sedan raderas vid studiens examination. 

3.5	Forskningsetiska	övervägande	

Ingen etisk prövning utfördes eftersom varken patienter har involverats eller patientdata har 

använts (Centrala etikprövningsnämnden, 2015). Samtliga informanter fick information om att 

all data kommer att hanteras konfidentiellt samt raderas vid studiens examination. Deltagande 

i studien var frivilligt och informanterna kunde när som helst under studiens gång avbryta sin 

medverkan. Deltagande i studien och i vilken kommun studien har utförts har avidentifierats. 

Verksamhetschefer tillfrågades för godkännande av deltagande i studien (Vetenskapsrådet, 

2014). 

3.6	Bearbetning	och	analys	

Det insamlade materialet analyserades med innehållsanalys enligt metod beskriven av 

Graneheim och Lundmans (2004). Vidare delades materialet in i meningsbärande enheter. Från 

utvalda meningsbärande enheter skapades kondenserade enheter som kunde spegla 

meningsbärande enheternas innehåll. Analysprocessen fortsatte genom att en kod skapades för 

att tydliggöra den ursprungliga meningsbärande enheten. Koderna tolkades och skapade 
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slutligen nio underkategorier och tre kategorier vilka kunde spegla studiens syfte. Den valda 

metoden har använts för att finna likheter och skillnader i insamlat material.  Exempel på 

analysens struktur ses i tabell 1. Kategorierna relaterades till studiens syfte och fungerade som 

riktlinjer för studiens resultat. För att ytterligare stärka trovärdigheten i resultattexten användes 

citat (Polit & Beck, 2008). I tabell 1 nedan anges hur strukturen för analys av intervjuerna ser 

ut och innehåller de steg som analysen innefattar: 

 

Tabell 1. Struktur för analys av intervjumaterial 

 

Meningsbärande 
enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

”Jag tror nog att de 
känner att det blir ett 
mycket mer lugnt 
bemötande och att vi 
får fokusera på själva 
personen i början än 
alla omkring-
liggande 
omständigheter. De 
känner sig nog mer 
sedda.” (1) 

 

Sjuksköterskan 
anser att ett 
lugnt 
bemötande 
bidrar till att 
patienten 
känner sig mer 
sedd och får en 
personcentrera
d vård. 

Patienten får 
en person -
centrerad 
vård. 

Positiv påverkan 
på patienten 

Sjuksköterskan
s uppfattning 
om hur 
mottagnings-
processen kan 
påverka 
patienten. 
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4.	RESULTAT	

Resultatet redovisas i tabell 2 och i löpande text med kategorier och underkategorier, samt med 

belysande citat från intervjuerna.  

Tabell 2. Kategorier och underkategorier för analysen av intervjumaterialet 

Underkategori Kategori 

Fungerande läkemedelshantering 
God samverkan med sjuksköterskor 
inom landstinget 
Möjlighet till framförhållning och 
planering 

Sjuksköterskornas positiva erfarenheter och 
upplevelser av mottagningsprocessen 

Brister i samverkan med sjuksköterskor 
inom landstinget 
Upplevelser av stress i samband med en 
försenad patienttransport 
Förutsättningar för 
läkemedelshantering 
Avsaknad av läkemedel eller 
läkemedelslista 

Sjuksköterskornas negativa erfarenheter och 
upplevelser av mottagningsprocessen 

Negativ påverkan på patienten 
Positiv påverkan på patienten 

Sjuksköterskornas uppfattning om hur 
mottagningsprocessen kan påverka patienten 

	

4.1	Sjuksköterskornas	positiva	erfarenheter	och	upplevelser	av	mottagningsprocessen	

Nedan presenteras resultatet av sjuksköterskornas positiva erfarenheter och upplevelser av 

mottagningsprocessen.  

4.1.1	Fungerande	läkemedelshantering 

Flertalet informanter i studien kopplade positiva erfarenheter och upplevelser av 

mottagningsprocessen till att hanteringen av patientens läkemedel fungerade. En informant 

sammanförde erfarenheten av en fungerande läkemedelshantering med en upplevelse av att hon 

utförde ett arbete som var glädjefullt och något hon var stolt över. En annan kopplade det till 

en chans att förbereda inför patientens ankomst och att kunna inge trygghet och lugn till 

patienten: 
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”Då får man ju en chans att förbereda. Jag blir ju tryggare och lugnare och 

det påverkar ju framförallt patienten och närstående. De känner ju det och 

känner sig lugna och trygga. Det känns rätt bra.” (3.) 

  

4.1.2	God	samverkan	med	sjuksköterskor	inom	landstinget 

Informanternas erfarenhet och upplevelse av mottagningsprocessen beskrivs flertalet gånger 

som positiv när den innebar en god samverkan med sjuksköterskor som arbetar inom 

landstinget. En informant beskrev hur både arbetsuppgifter och arbetsdag ”flöt på” om 

rapporterande sjuksköterska från landstinget tog initiativ till kontakt, var lyhörd inför 

sjuksköterskans behov och förutsättningar, samt att patientinformation skickades i god tid. 

Detta sparade informanterna tid och bidrog till att de fick möjlighet att fysiskt motta patienten 

samt planera den fortsatta vården. Andra faktorer som bidrog till ett positivt mottagande var att; 

omvårdnadsepikris faxades i tid samt att den muntliga rapporten från landstinget var tydlig, 

strukturerad och att rapporterande sjuksköterska var hjälpsam inför vilken information 

informanterna behövde. En god samverkan mellan landsting och kommun kunde även relateras 

till att mötet med patienten blev tryggare, roligare och mer professionellt; 

”[...] ibland kan man ju minnas någon känsla sådär och ofta är det att man 

har en personlig kontakt, telefonkontakt med någon sköterska som är 

välvilligt inställd och hjälpsam och kanske ringer tillbaka och sådär. 

Engagerar sig så att det ska bli så bra som möjligt för vårdtagaren.” (6) 

  

4.1.3	Möjlighet	till	framförhållning	och	planering 

En informants beskrivning av en positiv mottagningsprocess innehöll att bejaka oförutsägbara 

händelser, något hon uttryckte möjliggjordes genom god framförhållning. Möjligheten till 

planering och framförhållning kopplade även flertalet informanter till erfarenheter och 

upplevelser som; att arbetsuppgifter blev glädjefyllda, att relationen med patienten utvecklades 

snabbare samt inledes med en känsla av trygghet och professionalitet. Nedanstående citat är 

taget ur ett sammanhang i vilket en informant svarar på frågan ”Kan du beskriva någon gång 

du varit särskilt nöjd med mottagandet av en patient?” och inleds med en beskrivning av hur 

framförhållning möjliggjort för ett bra fysiskt mottagande och välkomnande av en patient; 
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”Man behöver inte…liksom lite halvsvettigt fråga om alla läkemedel och 

stressa upp patienten. Utan man kan lägga tiden på att fråga hur den mår 

och vad som hänt och liksom, jamen som man gillar att göra, skämta lite och 

så.. Man får den där viktiga kontakten... “ (3) 

   

4.2	Sjuksköterskornas	negativa	erfarenheter	och	upplevelser	vid	mottagningsprocessen	

Nedan presenteras resultatet av sjuksköterskornas negativa erfarenheter och upplevelser av 

mottagningsprocessen.  

4.2.1	Brister	i	samverkan	med	sjuksköterskor	inom	landstinget 

Flertalet informanter satte bristande samverkan med sjuksköterskor inom landstinget i 

förbindelse till en mer negativ mottagningsprocess. Detta i form av utebliven muntlig rapport, 

omvårdnadsepikris, aktuell läkemedelslista eller medskickade läkemedel. En informant beskrev 

hur en patient blivit hemskickad utan hennes vetskap. Två dagar efter att patienten blivit 

utskriven från landstinget fick sjuksköterskan inom kommunen kännedom om patientens 

hemkomst via kollegor. Sjuksköterskan fick varken tag på en sjuksköterska inom landstinget, 

rätt läkemedelsinformation eller en omvårdnadsepikris trots upprepade försök. Detta beskrev 

informanten som en mindre patientsäker vård och som en stressfylld upplevelse. 

”Det tog två dagar innan jag fick reda på att hon hade kommit hem, jag fick 

reda på det via hemtjänsten. Nej, det blev inget bra när kommunikationen 

inte fungerade” (5) 

Flera informanter uttryckte ett behov av att ringa upp patientansvarig sjuksköterska inom 

landstinget i syfte att säkerhetsställa att exempelvis läkemedelslistan var uppdaterad och att 

information till grund för patientens fortsatta vård inte uteblev. Fanns inte tid till att ringa 

medförde det enligt informanterna frågetecken kring patientens fortsatta vård samt upplevelser 

av otillräcklighet och stress. Två av informanterna upplevde att den information som gavs vid 

den muntliga rapporten ofta innehöll information som inte var relevant för arbetsuppgifterna, 

något två informanter beskrev såhär: 

”Så då ringer man upp och frågar det jag vill veta. För ofta är det så att det 

jag vill veta, det berättar dom inte. Dom berättar andra saker.” (4) 
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”Oftast så brukar jag eller den sjuksköterska som ska ta emot patienten ringa 

upp avdelningen för att stämma av med mediciner och läkemedel, om det är 

något nytt eller något som är bra att veta.” (1) 

En informant hade erfarenhet av att motta patienter med bakteriesmittor som VRE och MRSA 

utan att ha fått informationen varken muntligt eller skriftligt; 

”[...] men det händer att de glömmer bort att rapportera smittor tex VRE och 

MRSA.” (1) 

Informanterna beskriver upplevelser av stress och att en “vi och dom”-känsla skapas vid 

bristande samverkan med sjuksköterskor inom landstinget. Informanterna upplever att bristen 

kan bero på faktorer som; att sjuksköterskan inom landstinget har bristande yrkeserfarenhet, att 

de inte vet vad sjuksköterskor inom kommunen efterfrågar för information vid 

patientövertagande samt att sjuksköterskor inom landstinget arbetar i en stressig miljö och är 

beroende av andra professioner vid en patientutskrivning.  

4.2.2	Upplevelser	av	stress	i	samband	med	försenad	patienttransport	

Flertalet informanter upplevde stress kring förlängd arbetstid på grund av fördröjd transport av 

patient från landsting till kommun. Detta gav en känsla av osäkerhet till att hinna ta emot 

patienten innan arbetspassets slut. En informant beskrev en erfarenhet till följd av att en patient 

inte kommit till vårdinstansen inom ramen av deras arbetstid; 

”Har jag inte möjlighet att jobba över, då får jag lämna över det till jouren, 

eller ringa och faxa över informationen om det till exempel saknas något 

läkemedel. [...] Då måste jag kontakta jouren och det är ju också en stress 

[...]” (2) 

Till följd av en försenad ankomst beskrev informanterna hur flera arbetsuppgifter som är viktiga 

för patientens vård inte hanns med, exempelvis att välkomna patienten och att utföra den 

inititala kliniska bedömningen. 
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4.2.3	Förutsättningar	för	läkemedelshantering	

Informanterna uttryckte funderingar kring om sjuksköterskan inom landstinget hade kännedom 

om vilka förutsättningar kommunen har för att ta över patientens läkemedelsansvar. Flera 

informanter upplevde att sjuksköterskor vid sjukhus förutsatte att de har läkemedelsförråd, 

syrgasuttag i väggarna eller läkare på plats. En informant beskrev att patienter anlänt från 

landstinget med ordination av syrgas och diverse inhalationsläkemedel, men utan medicinsk 

utrustning. I följande citat beskrev informanter två händelser; 

“Vi har inget syrgas i väggarna här. Så då måste de ha koncentrator och tub 

om de ska iväg eller ut å träna.”(1) 

 

“Ibland får vi patienter som ska inhalera, som inte ens har med sig något att 

inhalera i.” (2) 

  

4.2.4	Avsaknad	av	läkemedel	eller	läkemedelslista	

Flertalet informanter hade negativa erfarenheter av mottagningsprocessen till följd av avsaknad 

aktuell läkemedelslista och icke medskickade läkemedel för tre dagar. Om en läkemedelslista 

inte fanns tillgänglig beskrev informanterna att deras förutsättningar för att utforma 

signeringslistor och ge delegation till omvårdnadspersonal försvårades. Flertalet informanter 

berättade att de till följd av avsaknad av läkemedelsförråd eller medskickade läkemedel fick gå 

till ett apotek och lämna vårdenheten. Vilket medförde att enheten lämnades utan 

patientansvarig sjuksköterska.  

“Det kan ju ta oss en timme att vara på apoteket. Och det är ju inte säkert att 

alla läkemedel vi behöver finns på apoteket, de kanske behöver beställa och 

det kan ju ta en till två dagar.“ (2) 

  

4.4	 Sjuksköterskornas	 uppfattning	 om	 hur	 mottagningsprocessen	 kan	 påverka	

patienten	

Nedan presenteras resultatet av sjuksköterskornas uppfattning om hur mottagningsprocessen 

kan påverka patienten.  
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4.4.1	Negativ	påverkan	på	patienten 

Informanterna relaterar en mer negativt mottagningsprocess till att patienten och patients vård 

påverkas negativt. Mindre patientsäker vård lyftes i samband med erfarenheter i vilka 

informanter inte kunnat motta patienter vid ankomst eller i samband med bristande 

läkemedelshantering; 

“Patienten hade inte läkemedel med sig alls, utan hon hade en omärkt dosett, 

med lite diverse piller i där det inte stod något patient-id och inte vad det var 

för läkemedel.” (2) 

Informanterna ansåg att en mer negativ mottagningsprocess kan leda till att patientens vård blir 

mindre personcentrerad och otrygg. En informant upplevde att patienter möjligtvis tar på sig 

skulden om något gått fel, exempelvis med läkemedel; 

“Det tycker de säkert är jobbigt, de kanske tar på sig skulden lite själva… 

De tror ju att de ska fungera bara. De lämnar ju över sig själva till sjukvården 

och hänger inte riktigt med i svängarna.” (1) 

En negativ aspekt för patienten vid en mindre bra mottagningsprocess kopplas till att patienten 

inte blir sedd i sin helhet och att den patientvård som beskrivs som livsviktig inte prioriteras; 

“Jag blir stressad och ger inte det intrycket och den tryggheten jag vill. [...] 

Till exempel om läkemedel inte finns med då måste jag ge all tid åt det och 

hinner kanske inte med att kolla såret på ett tag. Det blir ju dumt.” (4) 

Flera informanter lyfte att en negativ mottagningsprocess leder till känslor av stress och oro hos 

patienten.  

4.4.2	Positiv	påverkan	på	patienten	

Sjuksköterskor inom kommunal verksamhet beskriver att då mottagningsprocessen innebär ett 

lugnt och samlat intryck vid ankomst till vårdenheten blir även patientens vård mer trygg och 

välplanerad. Informanterna upplever att patienten blir mindre stressad och förlitar sig till 

vårdpersonalen mer. 
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“Och om patienten vågar lite på oss då känns det som att de vågar mer. Då 

kanske de vågar ta det där extra steget vid rehabilitering.. de vågar liksom 

lita på sig själva om de känner sig trygga med oss.” (7) 

En annan effekt av en bra mottagningsprocess beskrivs av informanterna som att vården blir 

mer personcentrerad; 

“Jag tror nog att de känner att det blir ett mycket mer lugnt bemötande och 

att vi får fokusera på själva personen i början än alla omkringliggande 

omständigheter. De känner sig nog mer sedda.” (1) 
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5.	DISKUSSION	

5.1	Sammanfattning	av	resultaten	

Resultaten visar att informanternas erfarenheter av mottagningsprocessen beskrevs mer positiv 

vid en god samverkan med en sjuksköterska vid landstinget, då läkemedelshantering 

fungerande eller när möjligheten till framförhållning fanns vid planeringen av patientens vård. 

En positiv mottagningsprocess kopplades även till upplevelser såsom glädje och stolthet över 

sitt arbete samt känslor av att utstråla mer trygghet, professionalitet och välkomnande inför 

patienten.  

Negativa erfarenheter av mottagningsprocesser relaterades framför allt till brister i övertagandet 

av multisjuka äldres läkemedel. Ett bristande samverkan med sjuksköterskor inom landstinget 

eller en fördröjd patienttransport kunde leda till upplevelser av stress och en mindre patientsäker 

vård. 

Informanterna ställde sig frågande till om sjuksköterskorna inom landstinget hade kännedom 

om vilka förutsättningar kommunen har för att ta över patientens läkemedelsansvar. Flertalet 

informanter uttryckte även att vid avsaknad av läkemedel och läkemedelsinformation 

försvårades arbetsuppgifter såsom delegation till omvårdnadspersonal. Avsaknaden medförde 

att flera av studiens informanter har fått lämna sin vårdenhet för att på ett eller annat sätt 

införskaffa dem.  

Sjuksköterskor inom kommunal sjukvård angav att en mer negativ mottagningsprocess kan leda 

till att patientens vård blir mindre personcentrerad, att de inte blir sedda i sin helhet samt blir 

mer otrygga i sin vård. Ett exempel på detta är i de förekommande fall där sjuksköterskan inte 

kunnat ta emot patienten samt göra en bedömning av hälsotillståndet. En mer positiv 

mottagningsprocess associerar informanterna istället till att patienten känner sig mer trygg och 

vågar förlita sig till vård- och omsorgspersonalen i större utsträckning.  

5.2	Resultatdiskussion	

5.2.1	Sjuksköterskornas	positiva	erfarenheter	och	upplevelser	vid	mottagningsprocessen	

Flertalet informanter ansåg att en positiv mottagningsprocessen grundades i två förutsättningar; 

(i) en bra samverkan med sjuksköterskor vid landstinget och (ii) en fungerande 

läkemedelshantering. Studiens resultat indikerar på att dessa två förutsättningar är avgörande 

för att sjuksköterskor inom kommunal sjukvård ska kunna ha framförhållning vid planering av 

patientens vård, att skapa kontinuitet i vårdkedjan, samt att ge patienten den bästa möjliga vård 
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utifrån förutsättningarna. Dess förutsättningar för en god eftervård och rehabilitering efter 

sjukhusvistelse är också vad något som fokuseras i de nationella satsningar som pågår för att 

säkerhetsställa en sammanhållen vård för sjuka äldre, alltså att omsorg av god kvalitet innebär 

en helhetssyn som är individanpassad, samordnad och kontinuerlig (Regeringen, 2012). 

Förutsättningarna för sjuksköterskor i den kommunala sjukvården är ett viktigt led i denna 

vårdkedja. För att utvärdera sammanhållen vård av multisjuka äldre förs statistik över antalet 

återinskrivningar som sker efter slutenvård (SKL, 2015). Studiens resultat – att 

sjuksköterskorna framhåller just dessa positiva aspekter – pekar på att dessa är viktiga för 

sjuksköterskornas möjlighet att utöva en mer säker och professionell vård av multisjuka äldre, 

och därmed undvika oplanerade återinskrivningar i slutvården.  

5.2.2	Sjuksköterskornas	negativa	erfarenheter	och	upplevelser	vid	mottagningsprocessen	

Landsting och kommun har tillsammans ett ansvar att upprätthålla rutiner för 

informationsöverföring av utskrivningsklara patienter (SOSFS 2005:27). För att samverkan ska 

vara möjlig genom hela vårdkedjan krävs att all information för patientens fortsatta vård 

överförs mellan de olika vårdgivarna (Kirsebom, Wadensten och Hedström, 2013). Flertalet 

informanter i studien uppgav att mottagningsprocessen av en multisjuk äldre patient från 

landstinget var beroende av en bra samverkan med sjuksköterskorna vid landstinget. Dock visar 

studiens resultat att det finns brister vid utskrivningen, vilket gav sjuksköterskor inom 

kommunen upplevelser av stress, otillräcklighet och att utöva mindre patientsäker vård. 

Sjuksköterskorna upplevde även att de inte hann välkomna patienten och göra en bedömning 

av dess tillstånd. Detta motsäger Davies & Cleary (2005) och Ouslander et. al (2010) 

påståenden som menar att sjuksköterskan ska införskaffa sig kunskap om patientens aktuella 

tillstånd samt uppmuntra patienten till deltagande i sin vårdprocess. Enligt Socialstyrelsen 

kompetensbeskrivning (2005) ska en sjuksköterska verka för adekvat informationsöverföring 

och samverka med olika instanser för att uppnå kontinuitet, effektivitet och kvalitet i sitt arbete. 

Hon skall även planera, konsultera, informera och samverka med andra aktörer inom 

vårdkedjan. Dessa faktorer menar även Watson (1993) är viktiga. I hennes omvårdnadsteori 

belyser utgångspunkt nio att vårdpersonalens ansvar är att införskaffa sig adekvat information 

om patienten för att bedriva vård som är av god omsorg. Studiens resultat påvisar att en icke 

fungerande samverkan mellan olika instanser medför en risk att sjuksköterskan förlorar viktiga 

förutsättningar att arbeta mot ovanstående mål, samt att samverkan mellan kommun och 

landsting inte fungerar i enlighet med föreskrifter och lagar.  
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Vid en mer negativ mottagningsprocess hann inte sjuksköterskan välkomna patienten och göra 

en bedömning av dess tillstånd. Detta motsäger Davies & Cleary (2005) och Ouslander et. al 

(2010) påståenden som menar att sjuksköterskan ska införskaffa sig kunskap om patientens 

aktuella tillstånd samt uppmuntra patienten till deltagande i sin vårdprocess. 

Övertagandet av patientens läkemedel är ett annat tydligt tema i studiens intervjuer. SKL:s 

rapport, Bättre liv för sjuka äldre (2012), pekar på att det finns brister vid överföringen av 

multisjuka äldres läkemedel mellan landsting och kommun, något som alltså tycks stämma 

överens med resultaten i denna studie. Särskilt allvarligt är i de fall där patienters 

läkemedelsinformation misstolkas eller tappas bort. Flertalet informanter uppgav dessutom att 

läkemedelsinformation och överföring av läkemedel var en särskilt viktig aspekt vid 

mottagningsprocessen, men som många gånger har brister. Informanternas uttalande visar på 

att sjuksköterskor möjligtvis inte får rätt förutsättningar att utföra den vård som har planerats. 

Brister i läkemedelshanteringen medför att sjuksköterskor inom kommunal verksamhet inte har 

möjlighet att utfärda läkemedelsdelegation till omvårdnadspersonal. Detta kan också relateras 

till Karlsson (2007) som beskriver att delegation av läkemedel är en viktig aspekt för att 

effektivisera verksamheten. 

5.2.3	Sjuksköterskornas	förståelse	för	hur	mottagningsprocessen	påverkar	multisjuka	äldre	

Personcentrerad vård utgår från varje individs livssituation, behov och önskemål (Sjögren, 

2013). Att inta ett personcentrerat vårdsätt förväntas leda till ett ökat välbefinnande och hälsa 

för patienter. Informanterna i föreliggande studie angav också att en mer negativ 

mottagningsprocess påverkar den multisjuka äldre och dess vård negativt. Sjuksköterskor 

menade att patienter inte blir sedda i sin helhet, vilket beskrevs påverka patienten på så sätt att 

de själva tog på sig skulden. En sämre fungerande mottagningsprocess kopplar författarna till 

att personcentrerad vård inte alltid möjliggörs och att konsekvensen kan bli ytterligare lidande 

för patienten.  

Multisjuka äldre är beroende av vård från olika vårdinstanser och professioner. När en patient 

får vård av flera olika vårdgivare men med en bristande kontinuitet, kan det påverka patientens 

känsla av självständighet negativt (SKL, 2015; Summer, 2010). I studiens resultat beskriver 

flertalet sjuksköterskor att det inte haft möjlighet att motta patienter vid ankomst på det sätt de 

vill. Detta står därför i direkt motsats till Summer (2010) och Larsson (2007), som menar att 

vården ska bygga på en djup samhörighet mellan vårdpersonal och patient, samt att det måste 

finnas en kontinuitet för att skapa trygghet. Summer (2010) och Jean Watsons (1993) anser att 
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sjuksköterskors vård och omsorg ska stärka autonomi och trygghet, samt främja 

självbestämmande. Informanterna i denna studie menade att en mottagningsprocess som 

präglas av positiva erfarenheter och upplevelser leder till att patientens vård blir mer trygg, 

mindre stressad, samt att patienterna vågar förlita sig på personalen mer. Detta är 

omständigheter som alltid bör eftersträvas vid vårdandet av multisjuka äldre, som är än mer 

utsatta i sin vårdsituation (Eriksson et al., 1995; Sjögren, 2013; Summer, 1993).  

 

5.2.4	 Studiens	 teoretiska	 referensram	 relaterat	 till	 sjuksköterskornas	 upplevelser	 och	

erfarenheter	

I föreliggande studie har Jean Watsons (1993) omvårdnadsteori valts ut för att belysa 

sjuksköterskans ansvar för att bedriva god omvårdnad och bemöta patienter med omsorg och 

respekt. Utgångspunkt nio belyser att vårdpersonal ska sträva efter att införskaffa kunskap om 

varje patient för att få en djupare förståelse för varje enskild individs behov. Vald teoretisk 

referensram går även i enlighet med sjuksköterskans kompetensbeskrivning som menar att 

sjuksköterskan bör införskaffa information vid vårdande av patienter. Sjuksköterskorna som 

deltog i studien strävade ständigt efter att införskaffa all nödvändig information angående 

patienter för att kunna vårda med respekt, säkerhet och god omsorg. Dock visar resultaten att 

sjuksköterskorna inte alltid hade möjlighet till detta. Vidare kan Watsons (1993) 

omvårdnadsteori relateras till hur informanterna ansåg att patientens omsorg och vård påverkas 

av mottagningsprocessen. Informanterna uttryckte att en mer negativ mottagningsprocess ledde 

till att patienten inte blev sedd i sin helhet och att all planerad vård för patienten inte hanns med. 

Watson (1993) anser att sjuksköterskan möjlighet till att bedriva god omvårdnad bygger på att 

hon ser hela individen utifrån ett större perspektiv och inte bara fokuserar på den kroppsdel som 

är drabbad av sjukdom och ohälsa. 
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5.3	Metoddiskussion	

5.3.1	Giltighet	

En studies giltighet förstärks av resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). För att öka 

giltigheten av arbetet genomfördes den kvalitativa innehållsanalysen av båda författarna. Detta 

för att inte riskera att viktiga delar av resultatet föll bort under analysens gång. Studiens giltighet 

anses därför vara god. Vid studiens initiala planering önskades ett deltagande på 5-8 

informanter och en intervjutid på cirka 45 minuter. Totalt genomfördes sju intervjuer. 

Studiens resultat kan ha påverkats av intervjuarnas bristande erfarenhet av intervjusituationen. 

Senare intervjuer innehöll möjligtvis mer adekvata och uttömmande följdfrågor samt mer 

detaljerade svar från informanterna än de tidigare. En fördel för författarnas intervjuteknik var 

att båda deltog vid samtliga intervjuer. På så sätt kunde både intervjuare tillgodogöra sig en 

helhetsbild av intervjuerna samt att observatören hade möjligheten att klargöra funderingar 

samt ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna blev kortare än önskat, möjligtvis till följd av 

författarnas begränsade erfarenhet. Dock utformades intervjuguiden med flera öppna frågor för 

att fånga individuella perspektiv av informanternas upplevelser och erfarenheter av 

mottagningsprocessen, varvid detta ansågs bibehålla giltighet i resultatet trots kortare 

intervjuer. 

I studien eftersträvades informanter från flera olika vårdinstanser. Till följd av bortfall deltog 

endast sjuksköterskor från tre olika kommunala vårdinstanser. Även informanternas 

könsfördelning var ojämn. Totalt medverkade sju informanter, varav sex stycken var kvinnor 

och en man. Fördelningen accepterades dock eftersom män är underrepresenterade i vald 

yrkeskategori. 

5.3.2	Trovärdighet	

Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt en innehållsanalysmetod beskriven av 

Graneheim och Lundmans (2004). För att minimera eventuell påverkan utformades en 

intervjuguide med öppna frågor samt att författarna samarbetade och diskuterade resultat under 

hela processen, detta stämdes sedan av kontinuerligt med handledare. Däremot studerar 

författarna till studien vid ett sjuksköterskeprogram och har arbetserfarenhet inom både vården 

och sjuksköterskeyrket. Detta kan ha påverkat studiens resultat på så sätt att författarna valt att 

lyfta igenkännande upplevelser och erfarenheter i resultatet.   
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Studiens begrepp mottagningsprocess används för att definiera mottagningen av multisjuka 

äldre av sjuksköterskor inom kommunal vård. För att möjliggöra förståelse för begreppet 

återfinns det i studiens bakgrunden istället för metod. 

5.3.3	Överförbarhet	

Då föreliggande studie är kvalitativ är det svårt att dra generella slutsatser. Kvalitativa studier 

grundar sig istället på studiens överförbarhet, alltså att studiens resultat kan användas i och 

överföras till andra sammanhang (Polit & Beck, 2008). För att redovisa studiens överförbarhet 

har studiens urval, datainsamling och analys redovisats tydligt och på ett överskådligt sätt. Att 

föreliggande studies valda informanter inte representerar alla typer av kommunala 

vårdinstanser kan dock minska studiens överförbarhet.  

5.3.4	Forskningsetiska	övervägande 

Samtliga intervjuer utfördes i avskilda rum vid informanternas arbetsplats med syfte att 

sekretesskydda informanternas åsikter. Däremot uteslöts inte risken att informantens 

deltagande i studien synliggjordes av utomstående. Vid studiens slut raderades intervjuerna och 

studiens innehåll avidentifierades, detta för att minimera möjligheten att sammanföra studiens 

resultat till deltagande informanter.  

5.4	Slutsats	

Sjuksköterskor inom kommunal sjukvårds upplevelser och erfarenheter av 

mottagningsprocessen blir mer positiv om den innehåller förutsättningar för framförhållning, 

planering och en god samverkan med en sjuksköterska inom landstinget. En positiv 

mottagningsprocess innebär att den multisjuka äldres vård blir mer personcentrerad och att de 

upplever mindre känslor av stress. En negativ mottagningsprocess utgörs till stor del av att 

överföringen av patientens läkemedel inte fungerar. Detta leder i sin tur till att den multisjuka 

äldres vård blir mindre personcentrerad och mindre trygg.  
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BILAGOR 

Bilaga	1	-	Intervjuguide	

 

 

 

Inledning  

Presentera syftet och bakgrunden till uppsatsen. Informera att det är en frivillig intervju och att 

informanten när som helst kan avbryta sitt deltagande. Presentera intervjuns upplägg och att 

informanten kommer att avidentifieras. 

 

Bakgrundsfrågor 

Man/Kvinna:……………….. 

Ålder: ……………. 

Antal år inom kommunal omsorg:………… 

Vilka olika instanser:…………… 

Specialistutbildning: Ja / Nej 

 

1) Kan du beskriva hur du tar emot en ny patient?  

- Ge exempel.  

- Berätta mer.  

- Beskriv den händelsen.  
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2) Kan du berätta om någon gång när du varit särskilt nöjd med mottagandet av en 

patient? 

- Hur upplevde du det?  

- Hur kände du då? 

- Vilka tror du var de bakomliggande faktorer till att du blev nöjd? 

- Vilken information är viktigt att få vid mottagandet av en patient? 

- Hur tror du att det påverkade patienten och patientens fortsatta vård? 

 

3) Kan du berätta om någon gång när det inte blivit bra? 

- Hur upplevde du det?  

- Hur kände du då? 

- Vilken/vilka faktorer tror du spelade roll i den situationen? 

- Hur tror du att det påverkade patienten och patientens fortsatta vård? 

 

4) Hur skulle du beskriva ett idealt mottagande av en patient?  

- Hur tror du det skulle upplevas?  

- Hur tror du det känns?  

- Hur tror du att det påverkar patienten och patientens fortsatta vård? 
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Bilaga	2	-	Studiens	informationsbrev	

 

Hej!  

Vi är två studenter som läser vid sjuksköterskeprogrammet på Uppsala Universitet som under 

november 2015 kommer vi att skriva vårt examensarbete på kandidatnivå. Studien syftar till att 

undersöka sjuksköterskor inom kommunal vårds upplevelser och erfarenheter av 

mottagningsprocessen av svårt multisjuka äldre patienter.  

Under veckorna 40-45 beräknas intervjuerna utföras. Varje intervju beräknas ta ca 45 minuter 

och kommer att spelas in elektroniskt med hjälp av en mobiltelefon. Intervjumaterialet kommer 

att behandlas konfidentiellt och arkiveras som ljudfil tills att studien är slutförd och examinerad. 

Sedan kommer allt inspelat material raderas.  

De som kommer ha tillgång till materialet från intervjuerna är endast författarna för arbetet 

samt deras handledare och examinator. 

Att medverka i studien är frivilligt och informanterna får när som helst avbryta sin medverkan 

både under intervjuen och arbetets gång.  

Om ni har några frågor gällande studien är ni välkomna att kontakta oss för mer information! 

 

Vänliga hälsningar, Lisen och Julia. 

 
Lisen Carlén     Julia Sigsäter 
lisencarlen@hotmail.com    julia.sigsater@gmail.com  
076-1078744     073-4100558 
Handledare: 
Eva Thörnqvist 
Eva.thornqvist@pubcare.uu.se 
 

 

 


