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Abstrakt 
 

Bakgrund: Behovet av en samlad vård som utgår från individen är stort bland de mest 

sjuka äldre då dessa ofta har kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar som 

kräver insatser från flera vårdgivare samtidigt.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa hur distriktssköterskor i den kommunala 

hemsjukvården upplevde samarbetet med ÄlSa-teamet (ÄLdre med SAmmansatta 

vårdbehov). 

Design: Kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 

Metod: Intervjuer (n=8) genomfördes med distriktssköterskor från hemsjukvården. 

Intervjuerna spelades in, skrevs ner och tolkades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Innehållsanalysen gav tre kategorier som svarade på studiens syfte. 

Upplevelsen var att distriktssköterskorna tillsammans med ÄlSa-teamet såg sig som ett 

övergripande team och distriktssköterskorna ansåg att de var viktiga medskapare till 

ett gott samarbete och en god teamkänsla. Ett kontinuerligt kunskapsutbyte och en 

ömsesidig förståelse för varandras arbetsbörda gjorde att de var varandra behjälpliga i 

fördelningen av arbetsuppgifter. Betydelsen av att vara flera professioner omkring en 

svårt sjuk patient innebar att distriktssköterskorna inte kände sig ensamma och de 

kunde överlämna en del av ansvaret. För att få möjlighet att återkoppla, utvärdera och 

förbättra samarbetet med ÄlSa-teamet önskade distriktssköterskorna mer träffar, både 

med och utan patienterna närvarande. 

Diskussion: Distriktssköterskor inom hemsjukvården upplevde att samarbetet mellan 

ÄlSa-teamet och hemsjukvården hade stor betydelse för dem i arbetet att tillgodose 

omvårdnadsbehovet hos multisjuka äldre med komplexa vårdbehov. 

Distriktssköterskorna upplevde en teamkänsla som underlättade arbetsdagen och 

gjorde att de kunde överlämna ansvar. Vidare ville de vidareutveckla det 

patientcentrerade samarbetet genom fler träffar med ÄlSa-teamet. Studien kan ha 

betydelse eftersom den kan ses utvärdera samarbetet mellan det relativt nystartade 

landstingsprojektet ÄlSa-teamet och hemsjukvården i Sundsvalls kommun. 

 

 

Nyckelord: distriktssköterska, hemsjukvård, intervjuer, kvalitativ metod, multisjuka 

äldre, samarbete 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The need for a comprehensive health care based on the individual is 

great among the most ill older people as these often have chronic diseases and 

disabilities that require input from several health care providers simultaneously. 

Aim: The purpose of this study was to illuminate how district nurses in home care 

nursing experienced collaboration with the OPCCN-team (Older people with complex 

care needs). 

Design: Qualitative approach with semistructured interviews. 

Method: Interviews (n=8) were conducted with district nurses from home care nursing. 

The interviews were recorded, written down and interpreted using qualitative content 

analysis. 

Results: The content analysis yielded three categories that responded to the study 

objective. The perceptions was that the district nurses along with the OPCCN-team 

saw themselves as a global team and the district nurses felt that they were important 

co-creators of a good collaboration and good team spirit. A continuous exchange of 

knowledge and mutual understanding of each other’s workload meant that they were 

each other helpful in the distribution of tasks. The importance of being several 

professions around a seriously ill patient meant that the district nurses did not feel 

alone and they were able to submit some of the responsibility. To get the opportunity 

to re-connect, evaluate and improve collaboration with the OPCCN-team the district 

nurses wanted more meetings, both with and without the patients present. 

Discussion: The district nurses in home care nursing felt that the collaboration 

between the OPCCN-team and home care nursing were important to them in their 

work to meet the care needs of elderly people with multiple illnesses and complex care 

needs. District nurses experienced a team spirit witch facilitated the working day and 

enabled them to submit responsibility. Furthermore they wanted to develop the 

patient-centered collaboration through more meetings with the OPCCN-team. This 

study may have importance since it can be seen evaluating the collaboration with the 

relatively newly established project the OPCCN-team and home care nursing in the 

municipality of Sundsvall. 

 

Keywords: collaboration, district nurse, home care nursing, interview study, 

multimorbidity elderly, qualitative methods 
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1. BAKGRUND 

1.1. De mest sjuka äldre 

Behovet av en samlad vård som utgår från individen är stort bland de mest sjuka äldre 

då dessa ofta har livslånga, kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar som 

kräver insatser från flera vårdgivare samtidigt. Ett väl fungerande samarbete mellan 

kommun och landsting är av särskilt vikt för dessa personer. Återinläggning på 

sjukhus bland de äldre i denna grupp är vanligt och mellan 14-20% av de som skrivs in 

akut på sjukhus har vårdats, ofta med samma diagnos, en gång tidigare samma 

månad. Med ett bättre omhändertagande i öppenvård och hemsjukvård kan onödiga 

sjukhusvistelser förebyggas (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2015, 

s.8,51,52,53). Bra övergångar mellan sjukhusvård och hemsjukvård är betydande för 

patienten och för dennes säkerhet i hemsjukvården (Dale & Hvalvik, 2013).  

1.2. ÄlSa-projektet 

Närsjukvården i västra Skaraborg startade 2001 och arbetet handlade bland annat om 

att utveckla öppenvården och hemsjukvården för att möta de äldres behov. Med ett 

närsjukvårdsteam som vände sig till patienter med komplexa behov av medicinsk vård 

och omsorg, där vården krävde samverkan mellan kommunen, primärvården och 

landstinget, har det bland annat setts en reducering i behovet av slutenvård, antalet 

vårddagar och akutbesök. Syftet med teamet var att ge en stabil och samordnad vård 

med ett mer symtombaserat än diagnosbaserat synsätt där de oplanerade 

vårdtillfällena i slutenvården skulle minskas (Health Care Management [HCM], 2013, 

s.3-5,7-8). Med inspiration från västra Skaraborg har Landstinget Västernorrland startat 

projektet ÄLdre med SAmmansatta vårdbehov, ÄlSa. Detta är en försöksverksamhet 

under 2016 där slutenvården, primärvården och Sundsvalls kommun samarbetar. 

ÄlSa-teamet utgår från Geriatriska rehabiliteringskliniken i Sundsvall och består av två 

distriktssköterskor och en geriatriker. För att få ta del av deras verksamhet måste 

patienten bo i Sundsvall och vara minst 75 år. Utöver detta måste patienten ha: minst 

tre medicinska diagnoser, varit inneliggande på sjukhus minst tre gånger de senaste 12 

månaderna, vara beroende av andra för att klara sitt dagliga liv, uppbära hemsjukvård 

och ha minst sex stående mediciner. Om minst fyra av ovanstående kriterier uppfylls 

kan vårdpersonal via varselblankett anmäla patienten till ÄlSa- teamet (Bilaga 1). 
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Tillsammans med patient och anhöriga kan ÄlSa-teamet sedan ge en individuellt 

utformad vård genom att bland annat genomföra undersökningar och provtagningar, 

utredningar samt göra läkemedelsgenomgångar. Om patienten har många 

vårdkontakter kan ÄlSa-teamet utgöra en sammanhållande länk (Landstinget 

Västernorrland, 2016).  

 

1.3. Distriktssköterskans kompetens i hemsjukvården 

Var en människa vårdas och var denne dör kan vara av stor betydelse för många 

människor. Många människor vill vårdas hemma då hemmet hjälper till att skapa 

identitet (Falk & Jakobsson Ung, 2013, s.80). Distriktssköterskan inom hemsjukvården 

behöver ibland i sitt dagliga arbete göra svåra bedömningar och ställningstaganden. 

Denne är med sin specialistutbildning utbildad att kunna bedöma, planera och 

genomföra de åtgärder som behövs för att bidra till en god vård och behöver ha 

förmågan att kunna samarbeta, arbetsleda och kommunicera (Josefsson och Ljung, 

2010, s.15,22,26). Socialstyrelsen använder begreppen god vård i form av att vården 

skall vara kunskapsbaserad och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, den ska 

vara tillförlitlig och ges med hänsyn för individens specifika behov och individen har 

rätt att vara delaktig i sin vård. Vården ska även vara tillgänglig och ges på lika villkor 

till alla samt (Socialstyrelsen, 2016, s.9,10).  

 

1.4. Organisation och samarbete 

Zielinski och Halling (2015) har beskrivit att desto äldre och sjukare någon är ju större 

är sannolikheten att denne använder sig av hemsjukvård. Studien visar också att trots 

att en del äldre skattas lågt avseende multisjuklighet så använder sig ändå mer än 20% 

av hemsjukvård, vilket innebär att med ökade antal äldre kommer kostnaderna att öka. 

Finandsdepartementet (2008, s.3) beskriver att för att möta framtidens utmaningar med 

bland annat en åldrande befolkning så måste kommuner och landsting samarbeta för 

att använda resurserna mer effektivt. Enligt Socialstyrelsen (2011) definieras samarbete 

som ett gemensamt bedrivet arbete som avser en avgränsad uppgift. År 2017 beräknas 

antalet personer över 64 år i Sverige överstiga två miljoner (Statistiska Centralbyrån 

[SCB], 2016, s.8). Av de personer i Sverige som var 65 år eller äldre tog 84% någon gång 
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del av kommunal hälso- och sjukvård år 2014 (Socialstyrelsen, 2016, s.7). I Sverige har 

slutna vårdformer minskat och idag vårdas allt fler människor i öppenvården. Det 

övergripande målet för hälso- och sjukvården är att den ska vara effektiv. Alla resurser 

så som exempelvis medicinsk utrustning och personalens kompetens ska sträva efter 

effektivitet för att nå målen om god hälsa, tillgänglighet, vård efter behov och med 

respekt för patienten (Socialstyrelsen, 2015, s. 37,75). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763), 3 §, fastställs att de som är bosatta inom landstinget ska erbjudas 

en god hälso- och sjukvård men även i övrigt ska landstinget verka för en god hälsa 

hos hela befolkningen. Kommunen är den som ansvarar för att en äldre patient ska få 

vård och stöd i sitt hem (Socialstyrelsen, 2015, s.38). Hemsjukvård definieras som 

hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och när den är 

sammanhängande över tid (Socialstyrelsen, 2012). Patient definieras som en person 

som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 

2007). 

1.5. Att arbeta i team med ett personcentrerat synsätt  

Manojlovich et al. (2014) skriver att patientsäkerheten kan förbättras mellan olika 

professioner genom att professionerna tillsammans tar fram riktlinjer att förhålla sig 

till. Josefsson (2009) betonar att ”Det behövs god samverkan mellan olika vårdformer och ett 

gott samarbete i teamet, där den äldre människan också ingår” (s.139).  Nancarrow et al. 

(2013) har funnit att ett gott teamarbete inom hälso och sjukvården karakteriseras av ett 

antal principer. De nämner bland annat att det är viktigt med en god kommunikation 

där medlemmarna har förmågan att lyssna till varandras åsikter. De menar även att det 

är viktigt att det finns en tydlighet kring de olika rollerna som finns inom teamet, var 

och en ska med sina olika erfarenheter ges möjlighet att bidra till helheten.  

 

I den personcentrerade vården ska människor bemötas som fria, värdiga personer. Den 

centrala utgångspunkten är patienten och de närstående vilket förutsätter nya 

strukturer inom hälso- och sjukvården. Partnerskap blir utgångspunkten mellan 

professionella vårdteam som planerar vården tillsammans med patienten. I en 

omställning till personcentrerad vård blir specialistsjuksköterskorna med sina 

kunskaper en hjälp för patienten (Ekman & Norberg, 2013, s.29,34). En studie av 
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Wilkes, Cioffi, Warne, Harrison och Vonu-Boriceanu (2008) visar att äldre svårt sjuka 

patienter tycker att en god relation med distriktssköterskan främjar kommunikationen. 

Även omvårdnadsprocessen där distriktssköterskan samordnar insatserna så att det 

blir kontinuitet i vården är viktig. Distriktssköterskans kompetens är viktig utifrån att 

den bidrar till att de kan fortsätta vårdas hemma. 

 

1.6. Omvårdnadsteoretisk referensram 

En teori kan ses ur många perspektiv och det finns olika förväntningar på hur den kan 

och bör användas (Sievert & Chaiklin, 2012, s.35 ). Kirkevold (2000, s.24,131-135,138) 

beskriver Travelbees omvårdnadsteori som fokuserar på interaktionen mellan patient 

och sjuksköterska. Patienten ses som en unik och oersättlig individ. Lidande får varje 

människa uppleva och det kan vara kopplat till sjukdom. Distriktssköterskan ansvarar 

för relationen, vilken ses som en process för att tillgodose omvårdnadsbehovet. För att 

hjälpa patienten att hantera lidande så måste distriktssköterskan genom sin 

professionalitet och kunskap identifiera patientens omvårdnadsbehov och vidta de 

åtgärder som behövs för att tillgodose dessa. Själva omvårdnadsprocessen utgörs av 

identifierandet av behov, få bedömningen bekräftad av patienten varefter 

distriktssköterskan måste avgöra om behovet kan tillgodoses av distriktssköterskan 

själv eller om hon måste hänvisa till andra vårdgivare. Därefter bör planering ske om 

hur omvårdnadsbehoven ska tillgodoses angående metod och tidpunkt, alternativa 

metoder samt utvärdering. 

 

1.7. Problemformulering 

Kostnaderna för vården av äldre ökar i takt med en åldrande befolkning, vilket kräver 

att vården effektiviseras och organiseras både för att möta samhällets krav såväl som 

individens (Socialstyrelsen, 2016, s.16). På flera håll i Sverige pågår olika försök till 

samverkan mellan kommuner och landsting. I Sundsvalls kommun pågår ÄlSa-

projektet, som genom ett gränsöverskridande samarbete mellan olika professioner 

avser att lägga fokus på de mest sjuka och vårdkrävande patienterna. Med en 

personcentrerad vård fungerar ÄlSa-teamet som en sammanhållande länk mellan 

individens olika vårdgivare och i samarbete med hemsjukvårdens distriktssköterskor 
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vill ÄlSa-teamet främja en trygg vård för patienten. I denna typ av samarbete blir det 

viktigt att de olika organisationerna arbetar mot samma mål. Utvärdering av projektet 

har tidigare genomförts men då endast utifrån patient- och anhörigperspektiv. För 

ÄlSa-projektets utveckling är det därför viktigt att även utvärdera samarbetet utifrån 

den kommunala hemsjukvårdens perspektiv. 

 

1.8. Syfte 

Syftet med studien var att belysa hur distriktssköterskor i den kommunala 

hemsjukvården upplever samarbetet med ÄlSa-teamet (ÄLdre med SAmmansatta 

vårdbehov). 

 

1.9. Frågeställningar: 

1. Vad är innebörden av samarbetet med ÄlSa-teamet? 

2. Hur är synen på roller i samarbetet med ÄlSa-teamet? 

3. Vilka förbättringsmöjligheter kan finnas i samarbetet med ÄlSa-teamet? 

 

2. METOD 

2.1. Design 

Då syftet med studien var att belysa kommunala distriktssköterskors upplevelser av 

samarbete med ÄlSa-teamet valdes till föreliggande studie en kvalitativ metod med 

induktiv ansats. Danielson (2012a, s.163) beskriver kvalitativ metod med intervjuer 

som användbar vid studier där upplevelser undersöks för att skapa en förståelse för 

det ämne som är aktuellt. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s.41) är syftet att försöka 

förstå ämnet utifrån den intervjuades eget perspektiv. Henricsson och Billhult (2012, 

s.130,132) beskriver vidare att vid en kvalitativ design på forskningen samlas det som 

sägs under intervjun in för att sedan analyseras, tolkas och skapa en insikt och en 

bredare förståelse av det studerade området.  
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2.2. Urval 

ÄlSa-teamet hade vid studiens genomförande 23 patienter anslutna till ÄlSa-projektet. 

Genom information från ÄlSa-teamets medarbetare gavs namn på de totalt nio 

distriktssköterskor som var aktuella för att delta i intervjuer. De var geografiskt 

placerade på olika områden inom Sundsvalls kommun och arbetade dagtid måndag till 

fredag vilket innebar att de var patientansvariga distriktssköterskor. Alla 

distriktssköterskor var av kvinnligt kön med en arbetslivserfarenhet inom 

hemsjukvården mellan 2 år till 17 år. Distriktssköterskornas ålder varierade mellan 35 

år till 62 år. Av deltagarna var sex stycken distriktssköterskor och två stycken 

sjuksköterskor. Alla som tillfrågades om de ville delta i studien tackade ja. Inom 

hemsjukvården arbetar både sjuksköterskor och distriktssköterskor, i föreliggande 

studie benämns dessa enbart som distriktssköterskor.  

 

Inklusionskriterier var att distriktssköterskan skulle ha arbetat inom Sundsvalls 

kommun under minst två år samt ha erfarenhet av minst en patient anknuten till ÄlSa-

teamet under de senaste tre månaderna. Exklusionskriterier var distriktssköterskor 

inom den kommunala hemsjukvården med arbete förlagt till kvällar och nätter, samt 

distriktssköterskor med mindre än två års erfarenhet av arbete inom Sundsvalls 

kommun. Åtta stycken distriktssköterskor inkluderades slutligen i studien. 

Föreliggande studie kan ses som en totalundersökning då det inte fanns några fler 

distriktssköterskor att tillgå för studien. 

 

2.3. Genomförande 

Kontakt togs med verksamhetschef för hemsjukvården i Sundsvalls kommun för att få 

tillåtelse att rekrytera distriktssköterskor (bilaga 2). När godkännande givits togs 

personlig kontakt med de utvalda distriktssköterskorna via telefon och mail för 

förfrågan om deltagande i studien samt för bokning av tid och plats för intervju (bilaga 

3). Distriktssköterskorna fick i början av intervjun åter information om intervjuns syfte 

samt att deltagandet var frivilligt och att de när som helst under intervjuns gång kunde 

välja att avbryta sin medverkan. De gav också informerat samtycke.  
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2.4. Intervju 

För datainsamling valdes en semistrukturerad intervju. Danielson (2012a, s.167) 

beskriver den semistrukturerade intervjun som vanligt förekommande då 

intervjuguiden innehåller öppna frågor och bestämda frågeområden. Kvale och 

Brinkmann (2014, s.172) beskriver intervjuguiden som en förlaga till själva 

intervjusituationen. Wibeck (2012, s.198) påtalar också vikten av användandet av 

öppna frågor. Följdfrågorna kan ses som ett komplement om intervjuaren vill få 

deltagaren att utveckla sina tankar kring ett frågeområde ytterligare.  

 

En intervjuguide med semistrukturerade frågor skapades med stöd utifrån syftet 

vilken även delgavs till ÄlSa-teamet (bilaga 4). Därefter bokades och genomfördes en 

provintervju med en frivillig distriktssköterska verksam inom den kommunala 

hemsjukvården. Provintervjun togs inte med i det slutgiltiga materialet. Efter 

provintervjun reviderades en av frågorna i inledningen för att få en klarare bild över 

det totala antalet patienter varje enskild distriktssköterska hade erfarenhet av samt hur 

många aktuella patienter de hade vid intervjutillfället. Därefter följde frågor om 

samarbetets betydelse vad gäller roller, arbetssituation och andra upplevelser. 

Distriktssköterskorna fick prata fritt och följdfrågor ställdes. Efter andra intervjun 

reviderades ordningsföljden på frågorna så att de föll sig mer naturligt under 

intervjuerna. Distriktssköterskorna intervjuades på respektive arbetsplats, i tysta rum 

som de själva valde. Intervjuerna varade mellan 16 minuter och 44 minuter och 

genomfördes under september månad 2016. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

diktafon och skrevs därefter ner ordagrant med noteringar om skratt, tystnad och 

gester vilket hjälpte till att validera ordens innebörd och därmed försöka säkerställa 

tolkningen av materialet. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes samma dag 

som de hade utförts, detta för att ha intervjun aktuellt i minnet och därmed minska 

risken för att något skulle missas. Det transkriberade materialet gav 36 sidor 

komprimerad text. Sju distriktssköterskor hade upp till tre patienter aktiva vardera hos 

ÄlSa-teamet vid tiden för intervjuerna. En distriktssköterska hade ingen patient 

ansluten vid intervjutillfället men hade nyligen avslutat samarbetet kring en patient. 
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Som mest hade två distriktssköterskor haft totalt fyra patienter vardera anknutna till 

teamet. 

 

2.5. Dataanalys 

I den föreliggande studien har det transkriberade materialet analyserats genom en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats för att finna en förståelse av helheten av 

materialet samt för att finna framträdande teman och mönster (Polit & Beck, 2017, s. 

537). Danielsson (2012b, s.333) beskriver kategorier som en grupp koder med liknande 

innehåll. Om det i kategorierna går att finna en djupare innebörd och en röd tråd i 

analysen kan teman skapas. Analysen genomfördes med stöd av Graneheim och 

Lundman (2004). I föreliggande studie valdes att indela materialet i kategorier och 

underkategorier. All intervjutext lästes till en början objektivt. Texten lästes igenom 

flera gånger för att på så sätt skapa en förståelse för materialet på både ett allmänt och 

på ett djupare plan. Skillnader och likheter söktes i textinnehållet och de områden som 

svarade på frågeställningarna relaterat till syftet valdes ut. Efter att materialet lästs 

igenom plockades meningsbärande enheter ut som sedan kondenserades för att få ett 

mer hanterbart textmaterial, dock med det centrala innehållet sparat (Tabell 1). Utifrån 

de kondenserade meningsenheterna skapades koder och koderna med liknande 

innehåll fördes sedan samman till underkategorier och kategorier. Tre kategorier och 

sju underkategorier skapades.  
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Tabell 1. Exempel på kondensering, kodning och indelning i underkategori och kategori av 

meningsbärande enhet. 

 

 

2.6. Etiskt övervägande 

Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460), 2 §, 

behövdes inget etiskt godkännande för studien eftersom studien genomfördes inom 

ramen för högskoleutbildning på avancerad nivå. Enligt Högskolelag (SFS 1992:1434), 

3a §, ska högskolan värna om god forskningssed. 

Ansträngningar har gjorts för att säkerställa de etiska aspekterna genom hela 

intervjuprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014, s.99). Platsen för intervjuerna valdes ut 

av distriktssköterskorna själva. Intervjuerna genomfördes på respektive arbetsplats i 

enskilda rum vilket hade som syfte att bidra till att den som intervjuades kände sig 

trygg och avslappnad samt för att undvika avbrott. Tiden för intervjun bestämdes 

också av distriktssköterskorna för att minimera risken att de skulle känna sig stressade 

vilket skulle kunna påverka innehållet negativt. I samband med intervjun erhöll 

distriktssköterskorna muntlig information om studiens syfte samt att deras deltagande 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod  Underkategori  Kategori 

...det kan ju vara det 

här att när man 

avslutar ett ärende att 

man kan samtala 

kring hur det har 

varit…det kan ju bara 

vara nån reflektion 

över hur det blev och 

om det blev bra, så 

att man lär sig 

nånting av det…för 

det kan ju vara så att 

dom tänker en massa 

saker om oss 

(hemsjukvården) som 

vi borde göra på ett 

annorlunda sätt… 

När man avslutar 

ett ärende kan 

man samtala och 

reflektera över hur 

det blev så man lär 

sig något, det kan 

ju vara så att 

hemsjukvården 

borde göra något 

annorlunda 

Behov av 

avslut med 

reflektion 

Tydligare 

kommunikation 

Förbättringsmöjligheter 
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var frivilligt med möjlighet att när som helst välja att avbryta. De skrev också under 

samtyckesblankett. För att stärka distriktssköterskornas konfidentialitet uteslöts 

transkriberat material som skulle kunna identifiera specifika distriktssköterskor, ofta 

handlade det då om patientbeskrivningar. Verksamhetschefen i Sundsvalls kommuns 

hemsjukvård godkände studiens genomförande. 

 

3. RESULTAT 

Innehållsanalysen gav tre kategorier som svarade på studiens syfte. Kategorierna var: 

Att vara en del i en större enhet, Att uppleva arbetsro och trygghet samt Att se 

förbättringsmöjligheter. Varje kategori bestod av två till tre underkategorier (Tabell 2). 

I resultatet inbegriper benämningen ”teamet” personal från både ÄlSa-teamet och 

hemsjukvården. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

 

Kategori Underkategori 

Att vara en del i en större enhet Skapande av enighet 

Tillvarata varandras kunskap 

Att fördela arbetsuppgifter 

Att uppleva arbetsro och trygghet Att inte vara ensam 

Att överlämna ansvar 

Att se förbättringsmöjligheter Utveckling av samarbete 

Tydligare kommunikation 
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3.1. Att vara en del i en större enhet 

3.1.1. Skapande av enighet 

Distriktssköterskorna uttryckte att de ofta kände patienterna väl redan innan ÄlSa-

teamet blev inkopplade. Vid den första gemensamma planeringen upplevde de sig 

därför vara ett stöd till både patienten och till ÄlSa-teamet. För det fortsatta samarbetet 

ansåg de att det var viktigt att delta på denna planering och de såg sig själva som 

viktiga medskapare till ett gott samarbetet och en god teamkänsla. Från början av 

samarbetet blev det ofta mer arbete med exempelvis mer fysiska möten, tätare 

kontroller av patienten och mera provtagningar men det betraktades inte som en 

belastning eftersom distriktssköterskorna upplevde att samarbetet hade en 

underlättande inverkan på sikt. Genom teamträffar som gav tillfälle att ”prata ihop” 

sig och genom samordnade individuella vårdplaner (SIP) skapades en gemensam 

planering vilken gjorde att de tillsammans med ÄlSa-teamet kunde hålla en enad linje i 

mötet med patient och anhöriga. Även när ÄlSa-teamet delgav deras planering till 

distriktssköterskorna under samarbetets gång styrktes känslan av enighet.  

 

...vi hade en SIP då...men de hörde av sig om det var någonting de tyckte att jag skulle göra...vi 

kunde planera ihop, det tyckte jag var bra…(3) 

 

...det är ju mycket deras (anhörigas) ångest och rädsla och så då // då är det ju väldigt bra att 

man är flera i ett team och dom vet att vi samarbetar // att dom hör samma från flera håll för det 

är ju viktigt att man har samma linje…(8) 

 

3.1.2. Tillvarata varandras kunskap 

Tillvaratagandet av varandras kunskap förekom kontinuerligt. Ibland saknade 

patienten förmåga att delge information om sig själv och då kände 

distriktssköterskorna att deras kunskaper om patienten togs tillvara av ÄlSa-teamet. 

Därigenom upplevde distriktssköterskorna att de kunde påverka vilka beslut som togs 

för patientens del och detta stärkte ytterligare känslan av att vara en del i teamet. 

Kunskapsutbytet kunde också gälla praktisk vård vid medicinska tillstånd som tips vid 
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omläggningar och råd om lägesförändringar vid andningsproblem. Utbytet 

underlättades om det fanns en tillit mellan professionerna, en distriktssköterska 

uttryckte att ”man måste känna på varandra för att kunna lita på varandra” och detta var 

speciellt viktigt när behov av snabba läkemedelsordinationer uppstod. En 

distriktssköterska såg sin roll som en förmedlande länk mellan patienten, hemtjänsten 

och ÄlSa-teamet där hon överförde viktig information mellan de inblandade parterna. 

  

...alltså när man skickar den här varselblanketten så måste man ju skriva jättemycket, vad är det 

för problem (patienten besväras av)? Åtminstone har jag skrivit liksom vad jag tycker hur det 

ska vara...de tog tillvara på de kunskaperna…(3) 

 

...å just att man diskuterar, har ett utbyte...ja men det är...för man kan inte liksom bara lyssna 

och tro på sig själv i allt. Man måste ju...det förändras ju, det finns ju saker jag inte har 

hört...(6) 

 

3.1.3. Att fördela arbetsuppgifter 

Alla roller i teamet ansågs vara viktiga för helheten. Upplevelsen som 

distriktssköterskorna hade var att teamet hade en ömsesidig förståelse för varandras 

arbetsbörda där alla i teamet var varandra behjälpliga och den som hade tid utförde 

arbetet. Genom att samordna besöken kunde fördelningen av arbetsuppgifter minska 

den totala arbetsbördan. Även om rollerna kring vem som gjorde vad kunde vara 

bestämda i en SIP upplevde distriktssköterskorna att rollerna vid behov var flytande 

och flexibla. Vid oklarheter kontaktade teamet varandra för att klargöra vem som 

skulle göra vad. Distriktssköterskorna hade en förståelse för ÄlSa-teamets specifika 

uppgifter likväl som distriktssköterskorna upplevde att ÄlSa-teamet hade en förståelse 

för deras arbete vilket gjorde att teamet, om det var möjligt, underlättade för varandra.  

 

…så man får ju försöka hitta något samarbete och då kan det ju vara att de bestämmer att de ska 

ta de här proverna…ja men då kan de ringa och be mig göra det…men ibland åker de dit själv 

om de har möjlighet. Har de tid och möjlighet så ändrar de i dosetterna eller så ringer de till 

mig...de ser alltid till att det är ordinerat från doktor med aktuella ordinationshandlingar…(2) 
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...man förstår ju också, dom kan inte ha helheten...jag menar det kanske är jag som måste se till 

att det kommer hem en madrass eller näringsdryck, dom har ju sina specifika uppgifter...man 

förstår att ska dom kunna jobba optimalt så kan dom kanske inte ha helheten kring varje patient 

men att de gör de bitar de ska…(5) 

 

3.2. Att uppleva arbetsro och trygghet 

 

3.2.1. Att inte vara ensam 

Att inte vara ensam innebar att distriktssköterskorna upplevde att det fanns en resurs 

som hade tid och kunskap att ta hand om de mest komplexa patienterna som de 

tidigare hade fått lägga mycket arbete på. Känslan av frustration som uppkom då 

distriktssköterskorna upplevde att de stod ensamma med svårt sjuka patienter ersattes 

av en känsla av stöd och trygghet när samarbetet med ÄlSa-teamet påbörjades. Ibland 

kunde enbart tanken på tillgången till ÄlSa-teamet utgöra en trygghet då 

distriktssköterskorna visste att möjligheten fanns att anmäla en svårt sjuk patient till 

dem. Distriktssköterskorna fick någon att vända sig till, någon att rådgöra med och 

som kunde komma hem till patienten. Sammanfattningsvis gjorde detta att arbetet 

upplevdes roligare och mer tillfredställande. En distriktssköterska uttryckte att ”det 

underlättar att man har någon bakom sig”. 

 

…nytta av det (samarbetet) och då framförallt av läkarkompetensen som man behöver och 

känner är så viktigt...man är ju ganska ensam i sin roll, det känns jättebra att det här har 

kommit till…(5) 

 

...det som underlättas väldigt mycket, för oftast de här patienterna som är ÄlSa-patienter, det är 

ju de som är multisjuk och behöver mycket läkarkontakt och då är det ju oftast vi som har suttit 

och ringt till vårdcentralen, man har gått till vårdcentralen, man har ringt runt på olika ställen 

på sjukhuset...det underlättar ju jättemycket…(7) 
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3.2.2. Att överlämna ansvar 

Upplevelsen av att överlämna ansvar uppstod när ÄlSa-teamet uppfattades som en 

ansvarstagande resurs. Det uppstod när ÄlSa-teamet själva följde upp patienterna 

exempelvis när det gällde medicinjusteringar men även genom att ÄlSa-teamet gjorde 

hembesök när de bedömde att behov fanns. Distriktssköterskorna kände ibland att de 

behövde hjälp i sin bedömning av patienterna och då togs kontakt med ÄlSa-teamet. 

Vid hembesöket kunde ÄlSa-teamet då exempelvis ta ett beslut om behov av 

inläggning på sjukhus och verkställa detta, då upplevde distriktssköterskorna att 

ansvaret lättade. En distriktssköterska uttryckte att förmågan att släppa ansvaret 

kunde kopplas till det egna kontrollbehovet.  

 

...man är väl olika som person, ju starkare kontrollbehov man har desto jobbigare blir det här 

jobbet...och jag har inte det, jag är inte sån...då får jag lita på att de gör vad de ska och att jag 

gör vad jag ska…(2) 

 

...på en av dom som dom har tagit över har det varit väldigt struligt och många hembesök, 

många telefonsamtal..så där har det förändrats mycket för min del…man var där stup i ett…// 

...då sa ju dom där på ÄlSa-teamet (till patienten) att är det nånting då hör du av dig till 

oss…(7) 

 

3.3. Att se förbättringsmöjligheter 

 

3.3.1. Utveckling av samarbete 

Distriktssköterskorna uttryckte att de upplevde att samarbetet med ÄlSa-teamet var av 

stor betydelse för dem. De önskade en utökning av ÄlSa-teamet eftersom de upplevde 

att patienterna hade ett stort behov av deras kunskap och resurser. Om behovet av 

ÄlSa-teamets vård skulle öka ytterligare så hoppades de att verksamheten skulle vara 

följsam och kunna utvidga kapaciteten. En distriktssköterska uttryckte att det skulle 

underlätta om ÄlSa-teamet tog över hela patienten eftersom hon hade upplevt att det 

ibland var svårt att hålla en enad linje inom teamet.  
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...jag menar ÄlSa-teamet kan ju bara ha visst många (patienter) dom också, dom måste hinna 

till alla...man hoppas att om behovet blir högre...att dom verkligen anställer folk och att det 

fortsätter fungera så att inte folk hamnar utanför...(7) 

 

...ja då är det ju mer tillgänglighet alltså, att de kan ta fler patienter, visst skulle man lätt kunna 

dubbla dem…det skulle man lätt...(1) 

 

3.3.2. Tydligare kommunikation 

Upplevelsen var att det saknades en del återkoppling inom teamet. 

Distriktssköterskorna ville ha en ökad kommunikation med ÄlSa-teamet både genom 

träffar utan patienter och genom träffar där patienten var närvarande. Vid träffar utan 

patienten närvarande ville de förbättra rutinerna inom teamet vilket kunde gälla 

samsynen på när det var dags att anmäla en patient till ÄlSa-teamet. Upplevelsen av de 

gemensamma träffarna med patienten närvarande var att dessa var få och att det var 

långt mellan gångerna efter den första gemensamma SIP:en. De tyckte att det vid 

samarbetets avslut fanns behov av ett avslutande möte med utrymme för en 

gemensam reflektion för att få en återkoppling om vad som skulle kunna ha gjorts 

bättre. De olika journalsystemen begränsade informationsöverföringen och gjorde det 

svårt att få en samlad bild av patienterna. Då blev det viktigt att kommunicera och 

återkoppla på andra sätt. De beskrev att de ville bli kontaktade på olika sätt via mail, 

telefon och Prator (kommunikationsverktyg mellan landsting och kommun) 

 

...man ska ha mer kommunikation, mer rapportering, så att man är mer insatt båda två // så då 

kan det vara mer att man vill veta vad som händer...just när man arbetar med samma 

patient...ibland tycker jag att det kan vara långt mellan gångerna...(4) 

 

...det kan ju vara det här att när man avslutar ett ärende att man kan samtala kring hur det har 

varit...det kan ju bara vara nån reflektion över hur det blev och om det blev bra, så att man lär 

sig nånting av det...för det kan ju vara så att dom tänker en massa saker om oss 

(hemsjukvården) som vi borde göra på ett annorlunda sätt…(5) 
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4. RESULTATDISKUSSION 

I den föreliggande studien var syftet att undersöka hur distriktssköterskor i den 

kommunala hemsjukvården upplevde samarbetet med ÄlSa-teamet. 

Frågeställningarna utgjordes av vad innebörden av samarbetet med ÄlSa-teamet var, 

hur synen på rollerna i samarbetet var samt vilka förbättringsmöjligheter som 

eventuellt fanns i samarbetet. Resultatet svarade till studiens syfte och redogjorde för 

både upplevelsen och betydelsen av samarbetet med ÄlSa-teamet och dess syn på 

roller. I resultatet framkom att distriktssköterskorna var nöjda över samarbetet med 

ÄlSa-teamet. Upplevelsen var att de ofta såg sig tillsammans som ett övergripande 

team och betydelsen av att vara flera yrkeskategorier (distriktssköterskor, läkare, 

undersköterskor) omkring en svårt sjuk patient innebar att distriktssköterskorna inte 

kände sig ensam i sitt arbete. Vidare uttryckte distriktssköterskorna att de ville ha mer 

träffar med ÄlSa-teamet för att få möjlighet att utvärdera och förbättra samarbetet.  

 

Distriktssköterskan i hemsjukvården hade ofta haft en längre relation till patienten 

innan de anmälde patienten till ÄlSa-teamet. Detta gjorde att distriktssköterskan kände 

patienten väl avseende dennes sjukdomsförlopp och komplexa vårdbehov. Enligt 

Kirkevold (2000, s.135) menar Travelbee att genom interaktion med patienten kan 

distriktssköterskan skapa sig en uppfattning om patientens upplevelse av sin situation. 

När patienten drabbas av sjukdom, förlust av integritet och kontroll så innefattar det 

olika grader av lidande för denne vilket distriktssköterskan genom sin profession ska 

kunna identifiera och uppmärksamma. I studien framkom det att distriktssköterskorna 

upplevde att deras kunskap om patienten respekterades och togs tillvara och genom 

ett kontinuerligt kunskapsutbyte med ÄlSa-teamet kände de sig lyssnade på. Detta kan 

också ses som att distriktssköterskorna upplevde att de hade en stödjande roll, både åt 

ÄlSa-teamet och patienterna. En fysisk gemensam planering, eller om inte detta kunde 

ske, att ÄlSa-teamet delgav sin planering till distriktssköterskorna gjorde att de 

upplevde en teamkänsla internt såväl som externt. Upplevelsen var också att det fanns 

en förståelse för varandras arbete och att när teamet hade möjlighet var de flexibla och 

försökte underlätta för varandra. Larsen, Broberger och Petersson (in press) har funnit 

att samarbetet mellan olika professioner från kommunen och landstinget påverkas av 
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känslor som tillit och misstro, säkerhet och osäkerhet. När personalen utnyttjar 

varandras kompetens för att fokusera på patientens behov skapas ett ömsesidigt 

förtroende. När komplexa förhållanden leder till svårigheter i bedömningen om vilka 

symptom som ska behandlas av vem, hjälper det att hitta lösningar som klargör vem 

som ska göra vad.  

 

Flera distriktssköterskor i studien uttryckte att de utgjorde en länk bland annat mellan 

patient, anhöriga och ÄlSa-teamet, i ett av resultaten som presenteras är även 

hemtjänsten involverad. Det resultatet ingick också eftersom distriktssköterskans 

upplevelse av hur kunskaperna tillvaratogs och förmedlades belystes utifrån en 

intressant aspekt, som inte var utan betydelse, eftersom alla distriktssköterskor 

samarbetade med hemtjänstgrupper. Detta kan ses som att distriktssköterskorna 

upplevde sin roll i samarbetet som förmedlande mellan olika yrkesgrupper. ÄlSa-

teamet, och framför allt deras geriatriker, var av stor betydelse och ansågs vara en 

trygg resurs med möjlighet att ge stöd i vården av de mest komplexa patienterna. 

Distriktssköterskorna uttryckte att de innan starten av samarbetet med ÄlSa-teamet 

upplevde att de hade varit ensamma i vården av de äldre multisjuka patienterna. De 

hade ofta använt en stor del av sin arbetstid till att ringa olika läkare för att få hjälp, 

dock utan långsiktiga resultat för patienternas del vilket resulterade i att patienternas 

problem återkom. Detta gav känslor av frustration. När distriktssköterskorna fick 

någon att vända sig till för att få råd och som kunde göra hembesök blev patientarbetet 

mer tillfredställande. Enligt Kirkevold (2000, s.138) beskriver Travelbee att 

distriktssköterskan systematiskt måste arbeta för att finna åtgärder som kan tillgodose 

patientens omvårdnadsbehov. Larsen et al. (in press) har funnit att läkare från 

landstinget, i ett liknande samarbete i södra Sverige, tycker att det är positivt att kunna 

ge distriktssköterskor i den kommunala hemsjukvården en känsla av trygghet och 

säkerhet genom sin egen specialistkunskap. Nancarrow et al. (2013) beskriver att inom 

ett team ska klimatet inge engagemang och stöd. Genom goda värderingar och en 

tydlig målsättning som styr verksamheten ges teamet en möjlighet att utföra vård av 

god kvalitet i komplexa situationer.  
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Distriktssköterskorna i studien upplevde även att ÄlSa-teamet vid behov tog stort 

ansvar för patienten och dennes vård vilket gjorde att de kunde släppa taget om det 

egna ansvaret. Detta kunde ses ur perspektivet att distriktssköterskorna uttryckte att 

de tidigare hade upplevt att det var svårt att få ett tillräckligt stöd för att kunna 

tillgodose behovet av den vård som dessa patienter behövde. En studie av Wissendorff 

Ekdahl, Hellström, Andersson och Friedrichsen (2012) har visat att läkare inom 

slutenvården ser omhändertagandet av de multisjuka äldre som en utmaning. De 

upplever att de har svårt att ge dessa patienter en god vård då det ofta uppfattas som 

för komplext och tidsslukande. Dini, Sarganas, Heintze och Braun (2012) har beskrivit 

att primärvården kan ha svårt att hinna med exempelvis hembesök, som ofta är 

nödvändiga för multisjuka patienter, och tror att detta kan bero på bristen och 

felfördelningen av primärvårdsläkare. En orsak till att samarbetet med ÄlSa-teamet, 

deras kompetens och personcentrerade vård, har upplevts som så positivt och 

eftertraktat av distriktssköterskorna i studien kan vara att den övriga vården har haft 

svårt att kunna tillgodose vårdbehovet hos de mest sjuka äldre som bor hemma. 

Distriktssköterskorna uttryckte en viss oro att ÄlSa-teamets resurser skulle minska 

eller dras in vilket också kan visa att behovet av och tillgången till en läkare är stort när 

komplexa situationer uppstår för de multisjuka patienterna som bor hemma.    

 

Förbättringsutrymmena som framkom under intervjuerna handlade om utökade 

träffar både inom teamet såväl som med patienten närvarande, för att få tillfällen att 

utvärdera och kommunicera med varandra. I studien framkom att en 

distriktssköterska upplevde att hon ville känna mer säkerhet i när hon skulle anmäla 

en patient till ÄlSa-teamet. Förutom att det utgör en önskan om fler träffar, skulle det 

också kunna tolkas som en strävan i att underlätta för varandra och göra rätt, genom 

att ta hänsyn till ÄlSa-teamets arbetsbelastning och prioritera mellan vilka patienter 

som anmäls till ÄlSa-teamet. Förbättringsutrymmena handlade också om att förenkla 

de övriga kommunikationskanalerna som fanns tillgängliga. I studien framkom 

beskrivningar om att det finns ett behov av gemensamma rutiner angående hur man i 

första hand ska ta kontakt med varandra, och att kommunikationskanalerna skulle 

vara enkla så att de inte störde i det dagliga arbetet. Ett gemensamt journalsystem i 
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arbetet med gemensamma patienter tycks också vara en självklarhet som dock inte 

existerar för närvarande. Kirkevold (2000, s.136) menar att kommunikation enligt 

Travelbee är en förutsättning för att uppnå det som är målet med omvårdnaden, 

nämligen att hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande. Jones och Jones (2011) 

har funnit att kollegial trygghet är av stor betydelse i ett team och det uppnås när 

deltagarna i teamet träffas ofta och vet att kollegorna gör det de säger att de ska göra. 

Regelbundna teamträffar kan ge viktiga tillfällen att skapa närmare arbetsrelationer, 

vilket leder till ett förbättrat teamarbete och till att trygghet inom gruppen utvecklas. 

När deltagarna inom teamet delar målsättningen att förbättra teamarbetet kan detta 

resultera i ett ökat fokus på patienten. Även Müller et al. (2015) fann i sin studie att 

regelbundna möten mellan de professioner som är involverade i patienten är viktiga. 

Vidare är kommunikationen viktig för utvecklingen av samarbetet mellan olika 

professioner och det innefattar all kommunikation.  

 

Kirkevold (2000, s.137,140) menar att enligt Travelbee är ett av målen med 

omvårdnaden att förebygga lidande och att arbeta hälsofrämjande. Travelbee anser 

även att interaktionen med patienten är lika viktig och relevant som den rent fysiska 

omvårdnaden, och all form av samspel bidrar till att tillgodose omvårdnadsbehovet. 

Genomgående under intervjuerna i studien framkom att samarbetet inom teamet hade 

som mål att göra det bästa för patienten i dennes situation. Det uttalades muntligt men 

var också den underliggande meningen under alla intervjusituationer.  

 

...jag tycker det är jättebra faktiskt...nu låter jag så här jättepositiv, men jag är verkligen det, det 

är jätteskönt för de här patienterna och för oss då vi får hjälp av dem…(1)  

 

4.1. Metoddiskussion 

Giltigheten i föreliggande studie styrktes av att distriktssköterskorna som intervjuades 

var de som kunde ge bäst svar relaterat till studiens frågeställningar och syfte. Vad 

gäller urvalet av deltagare så gjordes dessa av ÄlSa-teamet själva. 

Distriktssköterskorna som uppgavs var alla de som hade haft patienter tillsammans 

med ÄlSa-teamet de sista tre månaderna och det förfarandet borde säkerställa 
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neutraliteten så att inte distriktssköterskor med exempelvis uttryckt negativ 

uppfattning om samarbetet valts bort. Förutsättningen är enligt Henricson och Billhult 

(2012, s.134) att deltagarna ska ha upplevt situationen som studeras, för att kunna 

berätta om den.  

 

Anledningen till att deltagarna endast bestod av distriktssköterskor som var aktuella 

för samarbete med ÄlSa-teamet vid studiens start, alternativt hade haft patienter 

aktuella under de sista tre månaderna, beror på att projektet endast hade varit igång i 

ett år och att det fanns uppgifter om att projektet den första tiden hade haft otydliga 

rutiner och att samarbetet då tycktes ha fungerat sämre. Förförståelsen om att 

samarbetet mellan ÄlSa-teamet och hemsjukvården hade fungerat sämre i starten hade 

skapats från tidigare arbetslivserfarenheter, samtal med kollegor, under 

verksamhetsförlagd utbildning samt under provintervjun. Denna förförståelse 

bekräftades även av distriktssköterskorna under intervjuerna varför material som 

innehöll uppgifter om hur samarbetet tidigare hade fungerat selekterades bort. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.197) menar att genom att utnyttja 

förförståelsen kan möjligheten öppnas för att få en djupare förståelse och ny kunskap. 

 

Giltigheten kan vidare styrkas av att enbart dagtjänstgörande distriktssköterskor 

valdes ut för att dessa hade en god helhetssyn på patienten och var patientansvariga 

vid omvårdnaden i hemsjukvården. Via ÄlSa-teamet erhölls nio namn på 

distriktssköterskor varav åtta ingick i inklusionkriterierna. Den nionde exkluderades 

då hon hade mindre än två års erfarenhet av arbetet inom hemsjukvård. Anledningen 

till detta exklusionskriterium var att otillräcklig erfarenhet av arbete inom 

hemsjukvård kunde ge en orättvis bild av vad samarbetet med ÄlSa-teamet hade 

inneburit för arbetsrollen. Att vara ny på jobbet kan innebära svårigheter att 

strukturera sin dag så att den ger en jämn arbetsbörda vilket kunde leda till svårigheter 

att svara adekvat på frågorna i intervjuguiden. Studiens distriktssköterskor hade haft 

ett varierat antal patienter anslutna till ÄlSa-teamet, från en till fyra patienter, och detta 

kunde leda till en begränsad erfarenhet av samarbetet med ÄlSa-teamet hos enskilda 

distriktsköterskor. Distriktssköterskor kan dock anses ha vana av att arbeta och 
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samarbeta med andra professioner vilket kan vara en styrka i denna studie och kan 

bidra till studiens trovärdighet.  

 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s.198) är det viktigt för en studies 

tillförlitlighet att olika ställningstaganden har verifierats. I föreliggande studie delgavs 

intervjuguidens första utkast till ÄlSa-teamets medarbetare för att de skulle ges en 

möjlighet att påverka innehållet. Detta då ÄlSa-teamet har ett intresse av studiens 

utformning och omfattning då det är ett pågående projektarbete. En kompletterande 

fråga lades därefter till utifrån ÄlSa-teamets önskemål som gällde huruvida 

distriktssköterskorna och ÄlSa-teamet tillförde varandra kunskaper genom att ha 

gemensamma patienter. I samband med rekryteringen av distriktssköterskor till 

intervjun skickade ÄlSa-teamet ut den ej helt klara intervjuguiden till de utvalda 

distriktssköterskorna. Det skedde utan att det kunde förutses och ledde till oklarheter i 

om detta kunde påverka resultatet. Då flertalet av distriktssköterskorna arbetade på 

samma arbetsplats skulle de ha kunnat påverka varandra i en eventuell diskussion av 

frågorna innan intervjutillfället. Efter diskussion med handledaren ansågs det dock att 

tillgången till intervjuguiden också kunde ses ur en positiv synvinkel. Enligt 

Danielsson (2012, s.171) bör forskaren sörja för att intervjun blir så bra som möjligt. De 

som intervjuats kan tycka att det är roligt och spännande så väl som oroande och 

nervöst. Utskicket av intervjuguiden till distriktssköterskorna kunde således vara till 

fördel för distriktsköterskorna då detta gav dem en tidig förståelse för ämnet som 

skulle undersökas.  

 

Fördelen med provintervjun var att den gav ett tillfälle att få träna på intervjuteknik för 

att förbättra samspelet och följsamheten med den som intervjuades samt för att prova 

frågeguidens relevans mot studiens syfte. Även det tekniska handhavandet av 

diktafonen fick testas. Vid provintervjun samt vid de efterföljande två första 

intervjuerna uppfattades det att frågorna till viss del gick in i varandra, förutom att 

frågornas ordningsföljd ändrades, reviderades inte frågorna i övrigt då svaren tycktes 

bli mer djupgående i de enskilda frågorna. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, 
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s.199) beskriver att genom att vara en medskapare till texten under intervjun blir 

forskaren oundvikligen delaktig i resultatet.   

 

Intervjuernas olika längd som varade mellan 16 till 44 minuter kan relateras till 

distriktssköterskornas olika personligheter utifrån förmågan att svara mer eller mindre 

kärnfullt på de frågor som ställdes. Vid de kortare intervjuerna fanns risken att all 

information inte kom med och därmed kunde innehållet bli mer sparsamt. Vid längre 

intervjuer kunde innehållet bli mer rikligt men risken var också att materialet kunde bli 

mindre kärnfullt. Intervjuernas olika längd kunde också bero på distriktssköterskornas 

olika erfarenheter av samarbetet med ÄlSa-teamet. Efter intervjuernas genomförande 

och transkribering ansågs det att de åtta distriktssköterskorna givit rikligt med 

material för att en analys skulle kunna ge svar på syftet. Det bedömdes också vara ett 

tillräckligt antal distriktssköterskor relaterat till studiens omfattning samt 

examensarbetets nivå. Kvale och Brinkmann (2014, s.32) nämner att det inom kvalitativ 

intervjuforskning inte finns några standardregler när det gäller antalet deltagare.  

 

När en text läses sker alltid en viss grad av tolkning, därför kan tillförlitligheten i en 

kvalitativ innehålls analys diskuteras (Granheim och Lundman, 2004). I föreliggande 

studie, vid tolkningen av intervjuerna, fanns en medvenhet om risken vad gäller 

objektivitet relaterat till förförståelsen av ämnet. Detta kunde dock också ses som en 

styrka då arbetslivserfarenhet från hälso- och sjukvård inom både landsting och 

kommunal regi fanns vad gäller sjukdomsförlopp, teamarbete och arbetsfördelning. I 

analysfasen när det nedskrivna materialet skulle tolkas fanns en risk för tolkningar 

som inte överensstämmer med det faktiska uttalade. I viljan att finna det 

underliggande budskapet i samtalet kan slutsatser dras som inte speglar verkligheten. 

För att undvika detta lades stor vikt vid att båda författarna skulle delta under 

intervjuerna samt att materialet tolkades och diskuterades tillsammans för att komma 

fram till en ömsesidig förståelse. Under arbetet med resultatdelen, i analysfasen, togs 

fyra meningsbärande enheter bort då de vid en närmare granskning visade sig att 

distriktssköterskorna svarat utifrån patienternas perspektiv. Genom noggrann 

beskrivning av urval av deltagare, datainsamling, analys och övriga omständigheter 



 
 

23 
 

har överförbarheten i föreliggande studie försökt säkerställas. Syftet med att redovisa 

två citat vid varje underkategori var att stärka resultatets sammanlagda trovärdighet. 

 

4.2. Förslag till vidare forskning 

Fortsatta studier beträffande samarbetet mellan ÄlSa-teamet och hemsjukvården skulle 

kunna fokusera på samarbetet utifrån ÄlSa-teamet uppfattning. Detta skulle kunna 

leda till ytterligare insikter om hur samarbetet kan förbättras utifrån att synpunkter då 

erhålls från båda håll. Det skulle kanske också vara av intresse med en jämförande 

studie mellan ÄlSa-teamet och Närsjukvården i västra Skaraborg vad gäller området 

kommunikation och återkoppling mellan dess verksamhet och hemsjukvården.  

 

4.3. Slutsats 

Distriktssköterskor verksamma inom den kommunala hemsjukvården upplevde att 

samarbetet mellan ÄlSa-teamet och hemsjukvården hade en stor betydelse för dem i 

arbetet att tillgodose omvårdnadsbehovet hos de multisjuka äldre med komplexa 

vårdbehov. Distriktssköterskorna upplevde en övergripande teamkänsla där ett 

kontinuerligt kunskapsutbyte förekom mellan ÄlSa-teamet och distriktssköterskorna. 

Genom en ömsesidig förståelse för varandras arbete försökte båda parter att vara 

flexibla i sina roller och underlätta arbetet för varandra. Samarbetet innebar också att 

distriktssköterskan i sin roll kunde vara stödjande för ÄlSa-teamet och för patienten. 

Rollen kunde också upplevas förmedlande när information och kunskap delgavs 

mellan de olika yrkeskategorierna som var inblandade i patienten. 

Distriktsköterskorna upplevde trygghet och arbetsro när ansvaret lättade. 

Förbättringsmöjligheterna som framkom handlade om både kommunikation och 

möjligheten till fler fysiska träffar och visade att distriktssköterskorna ville 

vidareutveckla omvårdnadsarbetet utifrån patienternas bästa. ÄlSa-teamet och 

hemsjukvården kunde anses arbeta preventivt då möjligheten att förutse försämringar 

i sjukdomstillstånd och förhindra lidande hos patienterna ökade. I ett samhälleligt 

perspektiv innebar det lägre kostnader då antalet sjukhusinläggningar och akuta 

sjukvårdsbesök kunde minska. Denna studie kan ha betydelse för projektets 

fortgående, för det fortsatta samarbetet och dess utveckling då studien presenterar de 
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förbättringsmöjligheter som framkommit under intervjuerna men också lyfter fram det 

positiva som samarbetet innebär för de kommunala distriktssköterskorna
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 Till Verksamhetschefen för hemsjukvården vid Sundsvalls kommun 

 

FÖRFRÅGAN – beträffande tillstånd att rekrytera deltagare via hemsjukvården  

Att undersöka hur distriktssköterskan eller sjuksköterskan i den  

kommunala hemsjukvården upplever samarbetet med ÄlSa-teamet 

För att kunna ge en optimal vård till de boende inom Sundsvalls kommun blir det allt viktigare 

med samarbete mellan kommun och landsting. Landstinget Västernorrland startade hösten 

2015 ÄlSa-projektet. Detta team, som består av läkare och distriktssköterskor, har som mål att i 

samarbete med den kommunala hemsjukvården skapa trygghet och öka livskvaliteten för den 

multisjuka patienten och dennes anhöriga, i deras hemmiljö.  
 
Syftet med studien är att belysa upplevelsen av samarbetet utifrån de kommunala 

distriktssköterskornas/sjuksköterskornas perspektiv. Studien kommer bland annat att fokusera 

på upplevelser av roller samt vilka förbättringsutrymmen som kan finnas.  
 
Denna förfrågan avser erhållande av tillstånd att få rekrytera och intervjua 

distriktssköterskor/sjuksköterskor verksamma inom Sundsvalls kommunala hemsjukvård. 

Deltagarna ska ha arbetat minst två år inom kommunen och ha minst en patient som varit eller 

är ansluten till ÄlSa-teamet. Urval av lämpliga deltagare att intervjua sker efter kontakt och 

information från ÄlSa-teamet; projektledare Eva Oskarsson samt distriktssköterskorna Anna 

Gamvik och Anna-Karin Nordling-Widén. 
 
Medverkan till intervjun är frivillig och deltagarna kan välja att avbryta sitt deltagande när som 

helst under studien utan att ange orsak. Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter och om möjligt 

ske på respektive arbetsplats. Konfidentialitet gäller från oss mot de enskilda 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna som deltar i intervjun. Ingen enskild deltagare kommer 

att kunna identifieras och under arbetets gång kommer neutralitet råda för att få fram en rättvis 

analys av det som förmedlas under intervjuerna.  
 
Intervjuerna sker efter att godkännande har lämnats och genomförs under september och 

oktober månad hösten 2016. Studien kommer att ske under handledning från Mittuniversitetet 

och resultatet kommer att redovisas som en magisteruppsats om 15 högskolepoäng vid 

distriktssköterskeutbildningen. Handledare är universitetslektor Britt Bäckström. 
 

Vänligen   
 

Jennie Eriksson 

Leg. Sjuksköterska 

Mittuniversitet, 

Omvårdnad 

0738472244 

erspens@hotmail.com 
 

 

Marlene Lindström 

Leg. Sjuksköterska 

Mittuniversitet, 

Institutionen för Omvårdnad 

0702077388 

marroli@hotmail.com 
 

  

Britt Bäckström 

Leg. Sjuksköterska, 

Doktor i Hälsovetenskap 

Universitetslektor 

Institutionen för Hälsovetenskap 

0101428508 

britt.backstrom@muin.se 

  



 
 

 

 

 

 
 

 

 
Kvalitativ intervjustudie: 
Att undersöka hur distriktssköterskan eller sjuksköterskan i den  

kommunala hemsjukvården upplever samarbetet med ÄlSa-teamet. 
 

Studien utgår från Mittuniversitetet Sundsvall, Institutionen för Omvårdnad 

 

Medgivande ges härmed till att rekrytera deltagare till en studie via den kommunala 

hemsjukvården i Sundsvalls kommun. 

 
………………………………………………………         

Ort, datum                         
 
………………………………………………………            
Namnteckning 
Verksamhetschef, Hemsjukvården Sundsvalls kommun                               
 
………………………………………………………           
Namnförtydligande                                         

mailto:britt.backstrom@miun.se
mailto:britt.backstrom@miun.se


 
 

 

 
Bilaga 3 

 
 

Till dig som blivit utvald att medverka i en forskningsstudie 

 
Att undersöka hur distriktssköterskan/sjuksköterskan i den kommunala 

hemsjukvården upplever samarbetet med ÄlSa-teamet 

 
För att kunna ge en optimal vård till de boende inom Sundsvalls kommun blir det allt 

viktigare med samarbete mellan kommun och landsting. Landstinget Västernorrland 

startade hösten 2015 ÄlSa-projektet. Detta team, som består av läkare och 

distriktssköterskor, har som mål att i samarbete med den kommunala hemsjukvården 

skapa trygghet och öka livskvaliteten för den multisjuka patienten och dennes 

anhöriga, i deras hemmiljö.  

 
Syftet med studien är att belysa upplevelsen av samarbete utifrån de kommunala 

distriktssköterskornas/sjuksköterskornas perspektiv. Studien kommer bland annat att 

fokusera på upplevelser av roller samt vilka förbättringsutrymmen som kan finnas.  

 
Förfrågan gäller intervju av dig som distriktssköterska/sjuksköterska verksam inom 

Sundsvalls kommunala hemsjukvård. Du ska ha arbetat minst två år inom kommunen 

och ha minst en patient som varit eller är ansluten till ÄlSa-teamet.   

 
Medverkan till intervjun är frivillig och du kan välja att avbryta ditt deltagande när 

som helst under studien utan att ange orsak. Intervjun kommer att ta cirka 45 minuter 

och om möjligt ske på din arbetsplats. Konfidentialitet gäller från oss mot dig som 

enskild distriktssköterska/sjuksköterska som deltar i intervjun. Ingen enskild deltagare 

kommer att kunna identifieras och under arbetets gång kommer neutralitet råda för att 

få fram en rättvis analys av det som förmedlas under intervjuerna.  

 
Studien kommer att ske under handledning från Mittuniversitetet och resultatet 

kommer att redovisas som en magisteruppsats om 15 högskolepoäng vid 

distriktssköterskeutbildningen. Handledare är universitetslektor Britt Bäckström. 

 
Vänligen   

 
Jennie Eriksson 

Leg. Sjuksköterska 

Mittuniversitet, 

Omvårdnad 

0738472244 

erspens@hotmail.com 
 

 

Marlene Lindström 

Leg. Sjuksköterska 

Mittuniversitet, 

Institutionen för Omvårdnad 

0702077388 

marroli@hotmail.com 
 

  

Britt Bäckström 

Leg. Sjuksköterska, 

Doktor i Hälsovetenskap 

Universitetslektor 

Institutionen för Hälsovetenskap 

0101428508 

britt.backstrom@muin.se 

mailto:erspens@hotmail.com
mailto:marroli@hotmail.com
mailto:britt.backstrom@muin.se
http://www.miun.se/


 
 

 

                   
 

   
 

 

 

Svarstalong ------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- 

 
Jag har tagit del av informationen och ger mitt samtycke till att delta i studien 

 

………………………………………………………         

Ort, datum                         

 
………………………………………………………         ………………………………………… 
Namnteckning                           Namnförtydligande 

 
………………………………………………………        ………………………………………... 
Telefon                               Mailadress 
 

  

http://www.miun.se/
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INTERVJUGUIDE 

 
INLEDNING 

 
Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården? 
Vilken utbildning har du? 
Hur många patienter har du haft anslutna till ÄlSa-teamet? 

Hur många patienter har du anslutna till ÄlSa-teamet i dagsläget? 
 
HUVUDFAS 
 

Berätta om hur du upplever samarbetet mellan hemsjukvården och ÄlSa-teamet? 
Kan du ge exempel på när samarbetet har fungerat väl? 
Nämn en situation när samarbetet har fungerat bra? 
Hur känner du när samarbetet har fungerat bra respektive dåligt? 
Nämn en situation när samarbetet har fungerat dåligt? 
Varför tror du att..? 

 

Vilken betydelse har samarbetet med teamet för din arbetssituation? 
Berätta om en situation där samarbetet lett till konsekvenser för din arbetsdag. 
Varför tror du att det blev så? 

 

 

Har ditt arbete förändrades sedan ÄlSa-teamet startade sitt projekt? 
Vilka konsekvenser i form av fördelar kan du se av samarbetet? 
Vilka konsekvenser i form av nackdelar kan du se av samarbetet? 
Kan du berätta om en situation där Älsa teamet påverkade ditt arbete? 

 
 

Hur ser du på din roll i samarbetet med teamet? 
 

Hur ser du på teamets roll i samarbetet med dig? 
Vad skulle du önska.. 
Finns det något du skulle vilja ändra på? 
Är rollerna tydliga? Hur skulle rollerna kunna bli tydligare? 
Varför tror du att det är så? 
 

Kan du berätta om du upplever att ÄlSa-teamet tar tillvara dina kunskaper om 

patienten? 
Upplever du att du lär dig något av ÄlSa-teamet? 

 

AVSLUTNINGSFAS 
 
Vilken betydelse har ÄlSa-teamet för patienten och anhöriga? 
Hur kan samarbetet förbättras mellan ÄlSa teamet och hemsjukvården? 
Finns det något mera som du vill tillägga som inte framkommit i frågorna? 


