
Abstrakt 
 
För att använda vårdresurserna på ett så effektivt sätt som möjligt är 
samarbete mellan olika aktörer viktigt. Särskilt viktigt blev det i 
glesbygdsområden där befolkningsunderlaget är lågt och offentlig 
serviceverksamhet skulle bedrivas. För att kunna ge detta till befolkningen 
behövdes samverkan mellan olika aktörer. I Närvård Frostviken bedrevs 
verksamheten med en samverkan mellan kommun och landsting. Syftet 
med studien var att belysa sjuksköterskornas uppfattning/upplevelse av en 
organisationsmodell där kommun, sjukvård och ambulans är integrerad. 
Studien visade hur sjuksköterskor upplevde en sådan samverkan både som 
arbetsmodell och organisation. En kvalitativ studie gjordes där tre 
sjuksköterskor vid Gäddede hälsocentral intervjuades med ljud och bild via 
webbkamera. Textens innehåll analyserades och ett tema framstod, 
samverkans möjligheter och begränsningar. Tre kategorier framträdde, syn 
på patientomvårdnad, upplevelser av sitt eget arbete och faktiska vårdens 
organisation. Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde 
organisationsformen både positivt och negativt. De upplevde att invånarna 
kände en trygghet i vårdkontakten, de fick en bred kompetens, god 
patientkännedom och var flexibla. Det som upplevdes negativt var 
splittring, otillräcklighet, ostrukturerat arbetssätt samt svårt att bibehålla 
spetskompetensen. Denna arbetsmodell ställde höga krav på medarbetarna 
och de efterlyste en tydligare struktur och bättre organisationsmodell. 
 
Nyckelord: Ambulanssjukvård, Intervjustudie, Organisation, 
Primärvård, Samverkan, Sjuksköterska 
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Introduktion 

 
Primärvård 
Primärvården har en skyldighet att leva upp till landstingets beslut om 

tillgång till primärvård dygnet runt, året om, samt medicinskt omfattande 

sjukvård i hemmet för alla som så önskar. (Hälso- och sjukvårdslagen1982: 

763 § 2; Socialstyrelsen, 2004). Primärvården kan ha problem med att leva 

upp till landstingens beslut på grund av uttalade svårigheter med rekrytering 

av personal samt att det inte finns tillräckligt med distriktsjuksköterskor och 

allmänsjuksköterskor tillgängliga på obekväm arbetstid för 

sjuksköterskebemanning. Detta gäller speciellt i glesbygdsområden. 

(Landstinget Västernorrland, 2005). Enligt lagstiftningen har alla rätt till en 

likvärdig hälso- och sjukvård. (Hälso- och sjukvårdslagen. 1982:763). På 

grund av avstånd och rekryteringsproblem kan landstingen ha svårt att leva 

upp till detta. Dessutom verkar många landsting befinna sig i ett besvärligt 

ekonomiskt läge. (Landstinget Västernorrland, 2003). Med en väl 

fungerande primärvård som är mer utbyggd än idag och med rätt kompetens 

kan hela vårdsystemet bli effektivare. Primärvård fångar problemen tidigt, 

ser till att patienterna tas om hand i rätt instans och samordnar vården kring 

dem som behöver vård hos flera vårdgivare. När knappa resurser ska 

fördelas till ständigt växande behov får en primärvård som vill ha mer 

resurser för att kunna växa i sin roll stark konkurrens av andra 

vårdinstanser, som även de pekar på angelägna patientgrupper och viktiga 

möjligheter. (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Ambulanssjukvård 

Landstingets ambulanssjukvård är en länsgemensam resurs, organiserad i 

en länsövergripande och samordnande funktion. Ambulanssjukvården 

bedrivs i huvudsak utanför sjukhus och övriga vårdinrättningar och har en 

väl avgränsad struktur. 

Den skall ha en hög akut beredskap, vilket innebär en rätt geografisk spridning av 

resurserna i såväl glesbygd som tätort. Förutsättningarna för ambulanssjukvård 

varierar i olika delar av landet på grund av den geografiska strukturen. Hänsyn 
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måste tas till att avstånden mellan invånarna och sjukhusen skiljer sig åt på olika 

platser, att vägförbindelserna kan vara dåliga eller obefintliga, eller att det är en 

liten befolkning på stor yta. Ett varierat väderklimat ställer till exempel stora krav 

på arbetsorganisation och transportfordon. (Socialstyrelsen, 1999). Landstingen 

skall enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda god hälso- och sjukvård till dem 

som är bosatta inom landstinget samt i övrigt verka för god hälsa hos hela 

befolkningen. Landstinget ansvarar även för att det ska finnas en ändamålsenlig 

organisation för sjuktransporter inom ramen för den ordinarie verksamheten, utan 

att göra avkall på den akuta beredskapen. Ambulanssjukvården har under senare 

år förändrats såväl i Sverige som internationellt. (Machen, Dickinson, Williams, 

Widiatmoko, & Kendall, 2007). Nivån på det medicinska omhändertagandet har 

höjts och därigenom har möjligheten att snabbt få hjälp vid akuta olycks- och 

sjukdomsfall förbättrats. I den dagliga verksamheten har allt fler avancerade 

medicinska bedömningar och undersöknings- och behandlingsmetoder införts. 

Den utvecklingen ses även i andra länder, bland annat i England. Detta bekräftas 

också av en engelsk litteraturöversikt (Ball, 2005). Patienternas medicinska behov 

måste säkerställas och allmänhetens förväntningar och krav tillgodoses. Detta 

innebär att krav på kompetens, kvalitets- och utvecklingsarbete inom 

ambulanssjukvård är nödvändig. (Socialstyrelsen, 2003; SOSFS, 1997). Enligt 

Socialstyrelsens meddelandeblad (2002) påtalas värdet med kompetensutveckling 

genom kombinationstjänstgöring alternativt hospitering för 

ambulanssjuksköterskor. Den fortsatta kompetenshöjningen och ny 

medicinteknisk utrustning ska ge möjlighet att slutbehandla vissa patientgrupper 

med tidigare fastställda diagnoser redan i hemmet. Detta för att avlasta den slutna 

sjukvården vid tillstånd som till exempel astma och diabetes (Landstinget 

Västernorrland, 2002).  

Internationellt ses en liknande utveckling. England har av tradition haft 

ambulanssjukvårdare tjänstgörande i sina ambulanser. Ett projekt har 

genomförts där sjuksköterskor och vårdare arbetat tillsammans. Där visar 

resultatet att patienter i vissa fall kunnat vårdas i hemmet i stället för att 

transporteras till sjukhus (Machen, et al. 2007).  

Ambulanssjukvården måste satsa på ett vetenskapligt dokumenterat och 

standardiserat omhändertagande av svårt sjuka eller skadade patienter. 

Detta för att få en obruten vårdkedja med en genomtänkt strategi från 
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hämtplats till vårdavdelning. (Landstinget Västernorrland, 2002). Det 

prehospitala omhändertagandet börjar redan vid samtalet till SOS alarm.  På 

vissa enheter har sjuksköterskor tillsatts som larmoperatörer för att höja den 

medicinska kompetensen. Larmoperatören har en viktig roll för att göra 

bedömningar och prioriteringar. En svensk studie visar att larmoperatörer 

och sjuksköterskor i samverkan kompletterar varandra (Forslund, Kihlgren, 

& Sorlie, 2006). Ambulanssjukvården arbetar enligt särskilda riktlinjer som 

speciellt inriktas på livshotande tillstånd inom bland annat följande 

områden: svåra luftvägssjukdomar, svåra hjärtsjukdomar, tillstånd med 

cirkulatorisk svikt, traumasjukvård och akuta medicinska och kirurgiska 

tillstånd (Landstinget Västernorrland, 2002). 

 

 

Medicinskt omfattande hemsjukvård 

Hemsjukvård är en öppenvård som genom huvudmannens åtagande och 

ansvar ges i patientens bostad, eller där patienten vistas. Målsättningen för 

primärvårdens hemsjukvård är att de personer som vill bo kvar i det egna 

hemmet ska få tillgång till omvårdnadsinsatser och riktade 

sjukvårdsinsatser.(Beck-Friis, Strang, 2005) Den mer omvårdnadsinriktade 

hemsjukvården kallas ofta basal eller allmän. Studier visar att många 

människor vill dö i sitt eget hem.  Mer avancerad hemsjukvård ersätter 

ibland sjukhusvård. Verksamheten benämns som avancerad sjukvård i 

hemmet, ASIH. Exempel på denna vårdform är hemdialys och vård i livets 

slut där omvårdnadsbehovet är specifikt och medicinskt mera avancerat. 

(Socialstyrelsen, 2006).  Palliativ vård kräver ofta samverkan mellan flera 

olika professioner. De flesta kommuner har utarbetat riktlinjer för 

hemsjukvården, som bygger på en gemensam vårdplanering mellan 

kommun och landsting.(Socialstyrelsen, 2007) 

 

 

Samverkan 

En viktig uppgift inom ambulanssjukvården är att skapa enkla rutinmässiga 

samarbetsformer gentemot övriga sjukvårdande verksamheter både inom 

det egna landstinget, länets kommuner och med andra landsting 
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(Landstinget Västernorrland, 2002). En samverkan ska främja 

kompetensutveckling och kvalitet genom att säkerställa den medicinska 

vården. Den ska kännetecknas av långsiktighet och nytänkande genom att 

finna en övergripande organisationsform med samverkan mellan 

ambulanssjukvård och primärvård som en förutsättning för en vård på lika 

villkor, som till slut kan bli ett överlevnadsverktyg i glesbygden. Modellen 

för samverkan kännetecknas av ett gränsöverskridande som resulterar i ett 

användande av all sjukvårdskompetens i ett glesbygdsområde för att 

utveckla infrastrukturen. Gränsöverskridande hälso- och sjukvård pågår i ett 

flertal län i Sveriges glesbygd, men kan även ses mot närliggande länder 

som Finland och Norge. (Jämtlands läns landsting, 2007). 

Även i andra länder med stora glesbygdsområden pågår arbeten för att 

utforma en väl fungerande hälso- och sjukvård till lokalbefolkningen. 

Samverkan mellan olika yrkeskategorier är därmed nödvändigt (O´ Meara, 

P., Burley, M., & Kelly, H. 2002) Med samverkan mellan primärvården och 

ambulanssjukvården kan betydande vinster göras med att tidigt identifiera 

patienters vårdbehov och så att rätt vård på rätt nivå kan utföras i hemmet 

eller inom primärvården. På så sätt kan patienten få mer kvalificerad vård 

och omvårdnad utan att behöva komma till slutenvården. Det är känt att 

utnyttjandet av sjukvårdens totala resurser är mycket ojämnt fördelat över 

populationen. Femtio procent av vårdens resurser konsumeras av tre och en 

halv procent av befolkningen. (Socialstyrelsen, 2004). När detta är känt kan 

samordningsvinsterna lättare förstås. Den primärvårdssjuksköterska och 

ambulanssjuksköterska som arbetar inom ett geografiskt begränsat område 

tillsammans med distriktsläkaren har på detta sätt en god förmåga att få en 

bra och personlig patientkännedom av de som konsumerar sjukvård. 

(Socialstyrelsen, 2004). 

Mycket betydelsefullt är att kunna utnyttja de gemensamma och befintliga 

ambulansresurserna i anslutning till de olika länsgränserna. Inom det egna 

länet ska det bedrivas ett bra samarbete mellan ambulanssjukvården och 

den kommunala räddningstjänsten och där mottot skall vara samverkan. 

Detta skall även gälla samarbetet med den statliga räddningstjänsten. SOS-

alarm är för ambulanssjukvården en mycket viktig länk från larm till dess 
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patienten anländer till sjukhus/vårdinrättning (Landstinget Västernorrland, 

2003). 

 

 

Vårdsamverkan i västra delarna av Sollefteå kommun                                                                                                                                                                  

Sjukvård på kvällar, nätter samt helger i glesbygd är ett angeläget uppdrag 

att klara för både landsting och kommun. Landstinget Västernorrland 

påbörjade år 2002 en översynsutredning och diskussioner genomfördes med 

tjänstemän och politiker. Kommun och landsting fattade beslut att påbörja 

samarbete mellan ambulans, kommun och primärvård med start i oktober 

2005. Samarbetet innebär att det är sjuksköterskorna i 

ambulansverksamheten som täcker upp områden där det tidigare varit 

problematiskt att få de befintliga sjuksköterskorna att räcka till. 

Ambulanspersonalens uppdrag i kommunen innebär att bistå vid 

förfrågningar från personalen på de särskilda boendena samt göra 

personliga bedömningar. Ambulanssjukvården står för 

sjuksköterskeinsatser kl. 17.00-08.00 varje dygn. Sjuksköterskegruppen i 

västra delarna av kommunen arbetar inte längre kvällstid eller natt, däremot 

arbetar de helger dagtid. Uppdraget gentemot primärvården är att på 

sjukvårdsupplysningens inrådan göra bedömningar eller vårdinsatser. 

Ambulanssjukvården tar emot patienter på vårdcentralen eller så gör de 

hembesök. Dessutom har de kvar sina ordinarie arbetsuppgifter för 

ambulanstransporter. För primärvården innebär det att distriktssköterskorna 

inte behöver ha beredskap under kvällar och helger. Primärvården och 

kommunen (äldreomsorgen) som helhet upplevde samarbetet positivt när 

det gäller tillgänglighet och organisation. Sjukvårdupplysningen har också 

upplevt samarbetet positivt men med en del inkörningsproblem med bland 

annat informationsöverföring och organisation. För ambulanspersonalen har 

samarbetet upplevts positivt och stimulerande men i efterhand har man 

tyckt sig behöva mer inskolning för att vara bättre rustad inför uppgifterna. 

(Landstinget Västernorrland, 2005) 
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Vårdsamverkan i Närvård Frostviken 

Projektet ViSam- Vård i samverkan- påbörjades i november 1998 

Ansvariga för utvecklingsarbetet var primärvården och hemvården i 

Strömsund tillsammans med länssjukvården. Utgångspunkten var att uppnå 

syftet att se på vilket sätt ett förändrat förhållnings- och arbetssätt kunde 

tillgodose individens samlade behov av insatser ”på rätt vårdnivå”.   I 

början av 2000 beslutade Jämtlands läns landsting och Strömsunds 

kommun att bilda ett samverkansorgan vars uppgift var att utveckla 

samverkan och samarbete mellan kommun, primärvård och länssjukvård i 

riktning mot en närvårdsmodell. En arbetsgrupp utsågs och lade så 

småningom fram ett förslag om att bilda en gemensam nämnd för Närvård i 

Frostviken. I juni 2004 beslutade kommunfullmäktige att Strömsunds 

kommun och Jämtlands läns lansting skall bedriva närvård inom 

Frostvikenområdet i gemensam regi och med gemensamma resurser. 

(Strömsunds kommun, 2003). I januari 2005 kom Strömsunds kommun och 

Jämtlands läns landsting överens om att inrätta en gemensam nämnd kallad, 

Gemensam nämnd för närvård i Frostviken. Båda parters syfte med den 

gemensamma nämnden var att åstadkomma kostnadseffektiv vård och 

omsorg i Frostviken med hög kvalitet. Närvård är en grundläggande 

vårdnivå och omfattar basal medicinsk vård, omvårdnad, förebyggande 

verksamhet och rehabilitering. Vården utförs geografiskt nära patienten 

(Sveriges kommuner och landsting, 2006). Med Frostvikenområdet avses 

det geografiska området för Frostvikens församling. (Jämtlands läns 

landsting, 2005).  

                                                                                  
Beskrivning av arbetsorganisationen vid Gäddedes hälsocentral  
Hälsocentralens upptagningsområde har 1020 invånare varav 281 personer 

är äldre än 65 år. 95 personer är över 80 år. Det är ett litet 

befolkningsunderlag på ett stort upptagningsområde, 44 kvadratmil. Det 

innebär att en resa till länets enda sjukhus, Östersund, tar cirka åtta timmar. 

Genomsnittslängden per ambulansuppdrag är 297 kilometer. Ambulansen 

kör cirka 60 000 kilometer per år.  En gemensam nämnd för närvård i 

Frostviken bildades 2005-01-01 syftet med uppdraget var att ge en 
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kostnadseffektiv vård och omsorg med hög kvalitet. (Jämtlands läns 

landsting, 2005). Redan 1998 påbörjades ett projekt som kallades ViSam- 

Vård i samverkan. Tanken var att se på vilket sätt ett förändrat förhållnings- 

och arbetssätt kunde tillgodose invånarnas samlade behov av insatser ”på 

rätt vårdnivå”. Under år 2006 hade Hälsocentralen 1948 läkarbesök, 

distriktssköterskorna hade 1679 mottagningsbesök. Hemsjukvårdsbesök är 

inte inräknade i detta. Sjukgymnasten hade 364 och psykosociala enheten 

hade 42 besök. Barnavårdscentralen hade cirka170 besök, 

mödravårdscentralen cirka 145 besök. Vid Hälsocentralen finns en 

läkartjänst vilken bemannas med stafettläkare till 80 procent som arbetar 

fyra dagar per vecka. Under jourtid finns läkare i Strömsund som ligger 135 

kilometer från Hälsocentralen. I Gäddede finns en distriktssköterska i 

beredskap, samt ambulansen. Det finns fyra distriktssköterskor med olika 

arbetsuppgifter som skolhälsovård, enhetschef på boendena, chef på 

hälsocentralen, distriktssköterska i hemsjukvården. Tre sjuksköterskor 

arbetar med kombinerade tjänster mellan ambulans, mödravård, 

barnhälsovård, diabetes och mottagningsarbete samt 

hemsjukvårdsuppgifter. Förutom grundutbildningen som sjuksköterska har 

en av dem ett flertal vidareutbildningar inom akutsjukvård och som 

barnmorska samt administrativ utbildning. De har arbetat som 

sjuksköterskor mellan 10-27 år. Ambulansen bemannas även av tre 

ambulanssjukvårdare som förutom ambulansuppdrag arbetar som 

läkarsekreterare, röntgenassistent samt hjälper till på äldreboenden. Vid 

behov ansvarar de för tvätten på ett äldreboende. Under dagtid är 

ambulansen placerad på Hälsocentralen. Jourtid finns den i ett garage i 

närheten av ambulanspersonalens tjänstelägenhet. 

 

 

Problemformulering 

 
För att använda vårdresurserna på ett så effektivt sätt som möjligt är 

samarbete mellan olika aktörer viktigt. Särskilt viktigt blir det i 

glesbygdsområden där befolkningsunderlaget är lågt och offentlig 
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serviceverksamhet ska bedrivas. För att kunna ge detta till befolkningen 

behövs samverkan för att utnyttjandegraden av servicens olika grenar ska 

fylla verksamheten och kostnaderna per insats ska blir försvarbara. I 

Närvård Frostviken bedrivs verksamheten med en samverkan mellan 

kommun och landsting. Vår studie belyser hur sjuksköterskorna upplever en 

sådan samverkan både som arbetsmodell och organisation. 

 

  

Syfte 

 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskornas uppfattning/upplevelse 

av en organisationsmodell där primärvård, kommunsjukvård och ambulans 

är integrerade. 

 

 

Frågeställningar 
 

Hur upplever sjuksköterskorna patientomvårdnaden när ambulans och 

primärvård integreras? 

 

Hur upplever sjuksköterskorna den nuvarande arbetsorganisationen? 

 

Hur upplever sjuksköterskorna att patienterna upplever integrerad 

ambulanssjukvård och primärvård? 

 

Upplever sjuksköterskorna någon kompetenshöjning med denna 

organisationsmodell? 

 

Upplever sjuksköterskorna någon samordningsvinst med denna 

organisation? 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 12

Metod 
 

Intervju 

En intervjuundersökning har genomförts på Gäddede hälsocentral, där tre 

sjuksköterskor arbetar integrerat inom primärvård och ambulans på så 

kallade kombinationstjänster. Vi började med att kontakta 

verksamhetschefen på hälsocentralen för att presentera arbetet och för att 

förmedla förfrågan om deltagande till intervjuerna. Samtliga sjuksköterskor 

tackade ja till deltagande i studien efter att ha delgivits information om 

anonymitet och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

(Rättsväsendet,2003). Då avståndet till Gäddede är långt övervägdes en 

alternativ lösning med distansintervjuer via internet. Målet var att kunna 

återge bild och ljud för att få så god kontakt som möjligt med de 

intervjuade. Vi kontaktade studiecentrum i Kramfors som använder en 

plattform/programvara vid namn Marratech, som möjliggör att via 

webbkamera göra intervjuer och spara ned dessa. Detta för att senare kunna 

se intervjun som sparats på hårddisk och DVD. För att kunna genomföra 

detta krävdes att en ADSL förbindelse fanns med en överföringshastighet 

på minst 2 megabits per sekund. För att sedan kunna se detta krävdes 

tillgång till Marratechs programvara vid senare återgivning. Denna 

programvara fick vi via studiecentrum samt även teknisk support. I 

Gäddede var en it-tekniker oss behjälplig att via Internet ladda ned 

Marratechs programvara efter loggin som erhållits från studiecentrum samt 

installerade den webbkamera som senare användes. Intervjuerna som bestod 

av semistrukturerade frågor utifrån en frågeguide, se bilaga (Polit & Beck, 

2004.s, 341) Tid bokades med respektive sjuksköterska. Varje 

sjuksköterska intervjuades enskilt. Samtliga uppsatsförfattare var 

närvarande varav en av oss i bild som då även förde intervjun, övriga kunde 

lämna inlägg och kompletteringar. Därefter sparades dessa ned på hårddisk 

samt en säkerhetskopia på DVD. Efter intervjuerna överfördes ljudet till 

diktafon och en anlitad läkarsekreterare överförde samtalen ordagrant till 

textfiler. Om behov fanns efter genomförda intervjuer kunde 

kompletterande frågor ställas via telefon (Polit & Beck, 2004.s 348). 
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Analys 

Enligt Graneheim & Lundman (2003) läses intervjuerna igenom några 

gånger för att få en helhetsbild. Därefter slås samtliga intervjutexter ihop 

och koncentreras till bärande meningsenheter. Meningsenheterna 

komprimeras och benämns med en kod som beskriver innebörden. Koderna 

sorteras i olika grupper som bildar subkategorier som i sin tur leder fram till 

en övergripande rubrik vilken benämns med ordet kategori. Slutligen 

framträder ett övergripande tema som beskriver studiens innehåll. 

 

Kopia av de utskrivna intervjuerna skickades till respektive sjuksköterska 

för att säkerställa att innehållet uppfattats korrekt och gav dem en möjlighet 

att komma med förtydliganden. När intervjuerna var lästa av samtliga tre 

sjuksköterskor påbörjades arbetet med att läsa varje intervju enskilt. När 

texten var genomläst träffades vi för diskussion och genomgång. Texten 

sorterades utifrån innehåll i olika ämnesområden, vilka byggde på 

frågeställningarna i intervjun. Texten till samtliga intervjuer slogs ihop 

under respektive ämnesområde. Varje mening diskuterades för att 

identifiera dess innebörd och bärande text. Till hjälp användes 

överstrykningspennor med olika färger.  Textmassan kunde då 

komprimeras och kodades enligt figur nedan. 

 

 

        Meningsenhet                         kondenserad mening            kod                                       

Ambulanspersonalen har 

alltid varit integrerad i 

vården. Så 

patienterna/befolkningen 

här är ju van vid att vi 

tjänstgör på båda 

ställena, så det är inget 

ovanligt 

Van vid att vi 

tjänstgör på båda 

ställena. 

samverkan 

Dom känner ju oss från Känner oss från Kännedom. 
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mottagningen. Så på så 

vis är det ju bra för 

patienternas skull 

mottagningen. 

Bra för 

patienternas 

skull. 

Nackdelen är att när vi 

åker iväg är vi ju borta 

länge. 

Åker iväg, är vi 

ju borta länge. 

Långa 

transporter. 

 

Figur 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad mening och kod vid 

analys av texten. 

 

Den kodade texten sorterades i kategorier och subkategorier utifrån likheter 

och skillnader. Slutligen framträdde ett tema som beskriver 

samverkansmöjligheter och begränsningar (Graneheim & Lundman, 2003). 

 

 

Etisk granskning 

 
Vår bedömning var att en etisk granskning inte behövdes eftersom studien 

riktade sig sjuksköterskor, som frivilligt deltog i intervjuerna. Ingen enskild 

patient har granskats. 

 

”Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras 

med respekt för människovärdet och att mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter alltid skall beaktas vid etikprövningen. Människors 

välfärd skall ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov. 

Därför får bland annat ett samtycke till att delta i forskning när som helst 

tas tillbaka med omedelbar verkan.”   

(Rättsväsendet, 2003) 
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Resultat 
 

Intervjuerna resulterade i ett tema som benämns samverkansmöjligheter och 

begränsningar. Tre kategorier framträdde, syn på patientomvårdnad, 

upplevelser av sitt eget arbete och faktiska vårdens organisation. Nio 

subkategorier identifierades; hur personalen används, effekter för 

patienterna, kännedom, kompetens, otillräcklighet, splittring, effekter för 

personal, arbetsmiljö på hälsocentralen och geografisk arbetsmiljö. Nedan 

följer en beskrivning av innehållet i subkategorierna med belysande citat 

från intervjuerna. 

 

 

Figur 2. Tema, kategorier, subkategorier och koder i resultatet av studien. 

  

 

 

 

 

Tema Samverkans möjligheter och begränsningar 

Kategorier Syn på 

patient 

omvårdnad 

Upplevelser 

av sitt eget 

arbete 

Faktiska 

vårdens 

organisation 

Subkategor

ier 

Kännedom 

Hur 

personalen 

används 

Effekter för 

patienterna 

Splittring 

Kompetens 

Otillräcklig

het 

Effekter för 

personal 

Geografi 

Arbetsmiljö 

på 

Hälsocentra

len 
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Syn på patientomvårdnad 
 

Hur personalen används 

Sjuksköterskorna uttrycker att det är lite speciellt i Gäddede med att man går in i 

varandras roller. Ambulanspersonalen har alltid varit integrerad i vården säger de. 

Befolkningen är van vid att de tjänstgör på båda ställena, det är inget ovanligt. När 

de inte är ute på ambulanslarm så ingår samtliga sjuksköterskor i Hälsocentralens 

arbetsstyrka med arbetsuppgifter på mottagningen eller med 

distriktssköterskeuppgifter.  

 

” Man kan säga att under lugna perioder då vi inte har någon körning så är det 

ju distrikt och hälsocentralen som är första prioritet, att vi ska ingå i 

arbetsstyrkan. Att vi ska hjälpa till i bästa möjliga mån” 

 

Det kan innebära att ambulanstjänstgöringen kan upplevas komma i andra hand 

till viss del, men man betonar att akutlarm alltid får högsta prioritet. Resultatet 

visar att de upplever att mottagningsarbetet är för mycket beroende av att 

ambulanspersonalen finns på plats.  

Enligt resultatet får sjuksköterskorna genom denna arbetsform göra flera 

patientbedömningar än om de enbart arbetat med ambulanssjukvård.  

 

”Vi får åka ut och göra fler patientbedömningar än om vi bara fått 

ambulanslarm” 

 

Invånarna är införstådda med att personalen används på detta sätt men har även 

uttryckt att det verkar onödigt att använda ambulanspersonal på ströjobb, genom 

att till exempel överlämna en dosett.  

 

 

Effekter för patienterna 

I resultatet framkommer att sjuksköterskorna upplever att integreringen är en 

trygghet för invånarna och att befolkningen sedan tidigare är vana vid att de 

tjänstgör på båda ställena.  Sjuksköterskorna uttrycker att de ibland kan ge vård i 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 17

hemmet istället för en transport till sjukhuset. Med stöd av den bedömning läkaren 

gjort på dagen och som de själv varit insatta i, har de kunnat hjälpa patienten i 

hemmet. Analysen visar också att man snarare upplever en ökning av 

ambulanstransporterna sedan Närvård Frostviken tog över. Det förklarar man dels 

med att den kortvårdsavdelning som tidigare funnits har lagt ned och att 

patienterna är hemma längre, de är sjukare vid transporterna.  

Resultatet visar också att bokade patientbesök fått flyttas fram eller avbokats på 

grund av att sköterskan varit ute på ambulansuppdrag, samtidigt som någon säger 

att ingen behövt åka hem i oförättat ärende. 

 

 ”Att vi ingår i den ordinarie bemanningen gör att patienterna kan drabbas om vi 

är ute och åker”.  

”Dom blir upplysta om att vi har ambulansjour” 

”Det händer ju såklart att patienter fått åka hem utan att ha fått träffa 

vederbörande eftersom vi varit ute på ett uppdrag” 

 

 

Kännedom 

Enligt resultatet har sjuksköterskorna i de flesta fall kännedom om de patienter de 

träffar. Man uttrycker att denna kännedom är oavsett integrering och att det till 

stor del beror på att det är en liten ort. De uppskattar att de känner cirka 50 

procent av patienterna sedan förr. Denna kännedom upplevs som en trygghet. Har 

man kännedom om patienten har man hjälp av det vare sig det är i hemsjukvård, 

ambulanssjukvård eller på hälsocentralen. 

 

 ” Jag tycker att man får en större patientkännedom i och med att man träffar 

patienterna på Hälsocentralen. Man har hjälp av det i ambulanssjukvården 

sedan” 

 

Fördelarna med att känna patienterna är att de vet vad de ska fråga efter, de 

slipper fråga sådant de redan känner till. Sjuksköterskorna har också sett hur de 

mått när de har varit friska, man har något att jämföra med. Det är lättare att göra 

bedömningar med hjälp av redan känd sjukdomshistoria 
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Analysen visar att patientkännedom till största delen upplevs som positivt, att man 

har stöd av det i sitt arbete men man ser också risker med att ha förutfattade 

meningar. Resultatet visar att det upplevs både positivt och negativt. 

Sjuksköterskorna tror att patienterna känner trygghet med redan etablerad kontakt. 

 

 ”Skönt att nu kommer det personal som vi känner och dom vet vad jag behöver” 

”Det blir lite avdramatiserat att vi ingår i den vanliga vården” 

 

De upplever dock inte att det blivit färre ambulanstransporter trots att de känner 

patienterna. 

 

Upplevelser av sitt eget arbete 

 

Kompetens 

Sjuksköterskorna ser ingen mätbar kompetenshöjning med nuvarande arbetssätt 

men de upplever en kompetenshöjning genom att de oftare är ute och bedömer 

patienter, deras kompetens blir därigenom också bredare tycker man.  

”Man tappar ju kompetens inom ambulanssjukvården om man har få transporter, 

men den kan jag ju upprätthålla i och med att jag jobbar här på mottagningen”  

 

Det riktigt akuta får de lite träning på, med anledning av för få 

ambulanstransporter. Det framkommer också att en del av arbetsuppgifterna de 

blir ålagda att göra inte är så kompetenshöjande, till exempel städning 

 ”De arbetsuppgifter som vi många gånger blir satta på är ju kanske inte så 

kompetenshöjande” 

 

 

Otillräcklighet 

Sjuksköterskorna uttrycker en otillräcklighet i vissa situationer eftersom de ingår i 

den ordinarie bemanningen. När de är ute på uppdrag upplever de att 

verksamheten inte fungerar tillfredställande på mottagningen.  
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”Vi är inte alltid som en resurs utan vi ingår i den ordinarie bemanningen lite, 

vilket gör att det kan drabba väldigt mycket om vi är ute och åker och det är 

synd” 

 

De känner en stor press på sig när de har många arbetsuppgifter både på 

hälsocentralen och ute på distriktet, ambulansen kommer mer i andra hand då. 

Man uttrycker en oro över de arbetsuppgifter som de är skyldiga att utföra, till 

exempel mödrahälsovård och föräldrautbildningar. 

. 

 

Splittring 

Sjuksköterskorna upplever att de arbetar ostrukturerat och ”hattigt”. De beskriver 

att de har fasta arbetsuppgifter på Hälsocentralen och att dessa blir kvar ogjorda 

när de är ute på ambulansuppdrag, vilket upplevs negativt.  

 

”Nu är det från dag till dag att man kan bli skickad runt överallt och det tycker 

jag inte är så bra” 

 

 De känner sig splittrade och uttrycker önskemål om mera struktur i sitt arbete.  

”Vi jobbar väldigt ostrukturerat upplever jag det som” 

 

 

Effekter för personal 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor uttrycker att verksamheten blir lidande när de 

är ute på ambulansuppdrag. Deras fasta arbetsuppgifter är kvar ogjorda när de 

kommer tillbaks från ambulanskörningen.  

 

”Mottagningsarbetet är för mycket beroende av att vi som ambulanspersonal 

finns på plats” 
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Faktiska vårdens organisation 

 
Arbetsmiljö på hälsocentralen 

Sjuksköterskorna tycker att det finns många positiva effekter av att jobba 

integrerat förutsatt att organisationen är väl strukturerad. 

 

 ”Jag tycker att det hade varit bra om man på sådana här småorter kan 

jobba ihop, men det krävs ju också en ordentlig organisation och det är väl 

där lite vi tycker att det saknas en hel del.” 

 

Man uttrycker att samordningsvinsten ligger på arbetsgivarens sida. 

En annan del som påverkar arbetsmiljön är att det inte finns några ordinarie 

läkare utan man anlitar stafettläkare. Det leder, anser sjuksköterskorna till 

sämre kontinuitet och att specialområden som mödrahälsovård och 

barnhälsovård ibland blir undermåliga. En av sjuksköterskorna önskar 

istället att man hyrde in specialister en gång i månaden till dessa 

mottagningar. Under jourtid finns ansvarig läkare i Östersund och den 

kontakten tycker de fungerar bra.  

 

”Man kan alltid ringa dit när man undrar över något och den kontakten är 

jättebra” 

Geografisk arbetsmiljö 

Sjuksköterskorna upplever stor nackdel med långa ambulanstransporter. 

Det finns cirka 1000 invånare på väldigt stor yta ungefär 44 kvadratmil och 

det är 24 mil enkel resa till Östersund.  

 

 

Diskussion 

 
Resultatdiskussion 

Studien visar att Gäddede är unikt, det är en liten ort där de flesta känner 

varandra. Kännedom till och om patienterna blir därför hög oavsett 

arbetsorganisation. Deras arbetssätt, med integrerad sjukvård där 
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mottagning, distrikt, kommunalomsorg och ambulanssjukvård, är en och 

samma organisation så kallad närvård. Det framkommer under intervjuerna 

att befolkningen är van vid att samma personal kommer när de behöver 

ambulans, såväl som när de behöver hjälp med exempelvis dosettdelning. I 

intervjuerna framkommer att invånarna vid ett flertal tillfällen uttryckt en 

trygghetskänsla över att de känner personalen som kommer. Det stämmer 

överens med ett av målen, att patienten ska uppleva en god kontinuitet i 

vårdprocessen. (Jämtlands läns landsting, 2005). Enligt oss kan denna 

trygghetskänsla även utgöras av hög befolkningskännedom, vilket nämnts 

tidigare.  

 

Sjuksköterskorna uttrycker både positiva och negativa effekter med 

integrerat arbetssätt. En fördel kan vara att de har god patientkännedom och 

därigenom har lättare att göra bedömningar utifrån förändringar av 

patientens hälsotillstånd. En studie från USA visar att sjuksköterskor med 

sin omvårdnadsprofession ser till helhetsbehovet hos de personer de möter 

och fungerar på så sätt som ”spindeln i nätet” (Apker, Propp, Ford, & 

Hofmeister, 2006) Det finns även en risk för förutfattade meningar med 

denna kännedom som sjuksköterskorna själva nämner. Sjuksköterskorna 

nämner även att de får göra flera patientbedömningar vilket är en 

förutsättning för att upprätthålla kompetensen av deras yrke. Vi befarar att 

en organisation med enbart ambulanstjänstgöring skulle innebära ett 

underutnyttjande av resurserna och kompetensen skulle vara svår att 

upprätthålla. Dessutom skulle en sådan organisation inte vara ekonomiskt 

försvarbar med långa perioder utan arbetsuppgifter. Akuta ambulanslarm är 

dock svåra att få träning på oavsett organisation. Enligt det samarbetsavtal 

som finns mellan Landstinget och Strömsunds kommun ansvarar nämnden 

för att verksamheten bemannas med personal med adekvat utbildning, 

kompetens och erfarenhet. De ansvarar även för att personalen får 

kontinuerlig fort och vidare utbildning i den storlek som krävs för att god 

och säker hälso- och sjukvård ska kunna bedrivas (Jämtlands läns landsting, 

2005). Ett sätt för att detta skulle kunna upprätthållas, förutom utbildning, 

är hospitering på någon ort med större ambulansverksamhet, i vilken 

omfattning är svårt för oss att uttala oss om.  
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Samtliga sjuksköterskor har olika arbetsuppgifter på Hälsocentralen 

förutom ambulanstjänstgöring. Enligt vår tolkning från intervjuerna innebär 

detta arbetssätt en bred kompetens med många olika och skiftande 

arbetstuppgifter, men det framkommer även att någon spetskompetens inom 

specifika arbetsmoment är svårt att upprätthålla. Som exempel från 

verksamhetsberättelsen, 2004 kan nämnas att nio kvinnor var inskrivna på 

mödrahälsovården och endast tre nyfödda barn under året. Enligt uppgifter 

från nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom 

barnhälsovården (2007)  bör barnhälsovårdens sjuksköterska ansvara för 

minst 25 nyfödda barn per år. Om detta inte kan tillgodoses ska 

kompletterande stöd och handledning ges. Avtalets riktlinjer anger att 

Landstingets barnhälsovård och mödrahälsovård ska följa särskilt 

fastställda program. Även här skulle hospitering på större orter kunna bidra 

till mer erfarenhet. Särskilt att beakta är att sjuksköterskan inte på ett 

tillfredsställande sätt kan upprätthålla sin kompetens inom barnhälsovården. 

De stafettläkare som kommer till hälsocentralen har inte 

specialistutbildning inom barnhälsovård. Sjuksköterskan uttrycker här en 

frustration att i bland behöva handleda läkaren som formellt har ansvaret 

och ska kunna stötta sjuksköterskan i sitt arbete. En möjlighet för att 

underlätta arbetet och följa uppgjorda program är att stafettläkarnas 

kompetens svarar emot hälsocentralens behov. Resultatet visar att risken är 

uppenbar för att dessa program inte kan följas, utan att föranleda mer 

och/eller dubbelarbete för sjuksköterskorna. Ett alternativ skulle vara att 

anlita specialister inom barnhälsovård för regelbundna mottagningsdagar. 

En av sjuksköterskorna anser att en dag i månaden skulle räcka för att täcka 

detta behov på ett tillfredsställande sätt. På så sätt skulle målen uppfyllas 

för kontinuitet och kvalitet och troligtvis även till en lägre kostnad om 

specialisten tas från det egna landstinget. 

 

Under intervjuerna framkommer det att sjuksköterskorna ofta känner en 

otillräcklighet inför sina olika arbetsuppgifter. De beskriver att de har 

beredskap för ambulansen samtidigt som de ska utföra planerade 

arbetsmoment och bokade besök både på mottagningen och i 
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hemsjukvården. Resultatet visar att vissa besök fått avbokas och/eller 

ombokas på grund av ambulansuppdrag. Samtliga sjuksköterskor betonar 

att ambulansuppdrag alltid kommer i första hand men att detta många 

gånger leder till splittring i arbetet. Någon sjuksköterska uttrycker att arbete 

blir kvar ogjort tills de kommer hem. Förutom att detta kan ge en känsla av 

otillräcklighet så riskeras kontinuiteten i vårdkedjan, vilket inte är förenligt 

med uppdraget att patienten ska uppleva en god kontinuitet i vårdprocessen. 

(Jämtlands läns landsting, 2005). Detta kan i sin tur leda till brister, 

exempelvis fördröjande av hälso- och sjukvårdsinsatser. Arbetsmodellen 

med att ständigt vara i beredskap kan leda till stress (Cullberg, 2000). 

Vetskapen om att den planerade verksamheten kan kullkastas genom 

ambulansuppdrag ställer stora krav på flexibilitet. Resultatet visar att 

patienterna verkar ha en stor acceptans för denna organisation som ändå kan 

innebära att deras besök blir ombokat med kort varsel, kanske med förlorad 

arbetsinkomst för den enskilde.  

 

Närvård Frostvikens organisationsmodell ställer stora krav på flexibilitet 

hos medarbetarna där flera arbetsuppgifter pågår parallellt. I intervjuerna 

framkommer att denna arbetsmodell kräver en tydlig struktur och de 

efterlyser en bättre organisationsmodell, dock framkommer det inte hur 

denna modell ska se ut. Någon av sjuksköterskorna upplever att de används 

många gånger på fel sätt ” vi ska städa överallt, vilket inte är så 

kompetenshöjande” (citat från intervju) de upplever sitt arbete ostrukturerat 

och ”hattigt” många gånger. Samtidigt kan vi reflektera över om det är rätt 

att använda sjuksköterskor med en bred och hög kompetens till lokalvård. 

Detta kan tolkas som resursslöseri när dessa uppgifter kan lösas av annan 

personal. Sjuksköterskorna kan då istället ägna sig mera åt primärt och 

sekundärt hälsopreventivt arbete och kan därigenom på sikt minska det 

tertiära behovet som ingår i primärvårdens uppdrag (Medin & 

Alexanderson, 2000;Jämtlands läns landsting, 2005). Enligt 

verksamhetsberättelsen från 2004 finns ett efterfrågat behov av utökad 

företagshälsovård. Vi anser att sjuksköterskan här har en central roll och det 

är även en inkomstbringande verksamhet till Hälsocentralen. Det kan 

generera medel till verksamheten så att exempelvis lokalvårdare kan 
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finansieras och därigenom skulle rätt kompetens användas på rätt sätt. 

Samtidigt som sjuksköterskan arbetar med externt finansierade tjänster 

bidrar hon till det primära och sekundära hälsoarbetet i samhället. 

 

Med samverkan och integrering kan patientens diagnoser, vårdstrategier 

och behandling göras åtkomliga för ambulansens sjuksköterska. Den 

tjänstgörande ambulanssjuksköterskan kan då med stöd av patientjournalen 

och i vissa fall jourläkaren bedöma patientens vårdbehov och hon kan då 

behandla eller avvakta till distriktsläkaren åter är i tjänst. Detta kan leda till 

färre transporter för patienten och det sparar även på vårdresurser, utan att 

patientens omvårdnad och säkerheten åsidosätts. 

Vid en jämförelse mellan närvård Frostviken och vårdsamverkan Västra ses 

en klar skillnad. Närvård Frostviken bedriver närvård där alla olika aktörer 

integrerats kring en gemensam organisation med patienten i centrum. 

Denna organisation har också en gemensam dokumentation och en naturlig 

närhet i arbetslagen. Samarbetet i Västra kom till stånd på grund av 

svårigheter att rekrytera sjuksköterskor i tillräckligt antal för att uppfylla 

kravet på god och säker vård dygnet runt (Hälso- och sjukvårdslagen, 

1982:763). Det bygger på tre organisationer som samverkar. Var och en har 

sin plattform, man har ingen gemensam dokumentation. Patienten har inte 

en lika central roll som en fullt integrerad närvård.  

 

 

Metoddiskussion 

Vi önskade undersöka hur en organisationsplattform där gränserna suddats 

ut och verksamheten integrerats skulle kunna fungera. Det kom till vår 

kännedom att Gäddede Hälsocentral ingick i ett samverkansavtal mellan 

Strömsunds kommun och Jämtlands Läns Landsting med projektnamn 

Närvård Frostviken. När idén väcktes att intervjua sjuksköterskorna i 

Gäddede funderade vi på hur detta praktiskt skulle kunna genomföras med 

tanke på det långa geografiska avståndet. Iden att intervjua via webben 

började ta form och efterforskningar gjordes om detta skulle vara möjligt att 

genomföra. Efter att ha samtalat med flera it tekniker framkom att det var 

betydligt mer tekniskt komplicerat mot vad vi först trodde. En videointervju 
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kräver relativt stor och dyr teknisk utrustning. Närmast tillgängliga 

utrustning i Gäddede fanns i Strömsund och dit är det 130 km enkel väg.  

Förfrågningar och undersökningar gjordes och vi fick hjälp och stöd via 

studiecentrum i Kramfors där de använder en web baserad studiepattform 

med programvaran Marratech. Denna möjliggör att man spelar in samtal 

med både ljud och bild i realtid där båda parter syns och hörs. Tekniken har 

enligt vår kännedom och från Mittuniversitet tidigare aldrig använts i 

liknande sammanhang. Vi ser det som en nydaning där det geografiska 

avståndet saknar betydelse och där både nationell och internationell 

forskning kan bedrivas. Fördelarna kan ses ur flera perspektiv, det är 

tidsbesparande och miljövänligt men även trafiksäkerheten måste belysas.  

Trots att vi arbetar på distans är detta med dagens teknik det närmaste vi 

kan efterlikna en fysisk kontakt. Detta är specifikt för vårt arbete, men 

denna teknik öppnar upp även för andra som vill gå vidare med 

forskningsarbete som tidigare begränsats av geografiska avstånd och 

ekonomiska förutsättningar. Fördelar med en regelrätt intervju är den 

interaktion som uppstår i mötet där det verbala och kroppsspråket också har 

betydelse för tolkningen (Juhlin, 1999). Vi använde oss av 

semistrukturerade frågor där respektive sjuksköterska fick möjlighet att i 

förväg ta del av och fundera över frågorna. Nackdelen är då att man får en 

lägre grad av spontanitet men fördelen är att svaren är mer genomtänkta. Vi 

uppmanade dem också att inte diskutera frågorna med varandra före 

intervjun för att minimera risken för att påverka varandras synsätt och 

åsikter. Under intervjun gavs även möjlighet att själv utveckla sina svar. 

Efter att ha tagit ut ljudfilerna och överfört till diktafon skrevs intervjuerna 

ut och respektive sjuksköterska fick läsa igenom sin intervju och kontrollera 

att vi inte missuppfattat varandra. Genom att ordagrant få texten i skrift 

framträder nyanser och innebörd som kanske inte skulle ha uppfattats om vi 

enbart fört egna anteckningar och stödord. I bildkontakten kunde vi spegla 

varandras ansiktsuttryck och detta påverkar interaktionen i samtalet på ett 

konstruktivt sätt (Juhlin, 1999). Vi har dock valt att inte särskilt analysera 

kroppsspråket gentemot text och person. Vi upplevde att varje 

sjukvårdsenhet arbetar relativt autonomt och att patienten överlämnas 

mellan de olika vårdgivarna. Varje enhet har en klar gräns mot de övriga 
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vårdinstanserna och uppfattningen var att de olika organisationerna hade 

ringa samverkan mellan varandra. Uppsatsförfattarna i studien har olika 

arbetsbakgrund med erfarenheter från kommun samt sluten- och 

primärvård. Vi har samtliga lång erfarenhet inom sjuksköterskeyrket, 

mellan 14-21 år. Under dessa år har många organisationsförändringar 

genomförts på de arbetsplatser vi tjänstgjort på. Inte så sällan har dessa 

förändringar upplevts som krävande och resultatet ofta som en försämring. 

Motivet till förändring har många gånger handlat om rationaliseringar och 

verksamheten har slimmats av ekonomiska skäl. Vi är medvetna om att 

resultatet kan ha färgats av den erfarenheten samt att vi själva befunnit oss i 

en organisationsförändring under arbetets gång. Fördelen med att vara tre 

personer är att diskussionerna blivit mer givande och breda eftersom olika 

infallsvinklar belysts och fördjupats. Varje deltagare har sin bakgrund och 

erfarenhet, vilket kan ha påverkat tolkningen av intervjuerna. Vi är en 

jämställd grupp där alla kommer till tals. Gruppen representeras av personer 

från båda könen, en positiv aspekt gällande genusperspektiv. Vi studerade 

intervjuerna var för sig och hade på så sätt bildat oss en uppfattning om 

dess innebörd innan diskussionen i gruppen. Diskussionen blev på detta sätt 

mera innehållsrik där tolkningarna speglades mot varandra. Tolkningar 

stärktes och nya framkom. Risken är dock att den enskildes åsikt inte 

utkristalliseras lika tydligt. Vi tror dock att gruppens gemensamma 

tolkningar blivit mera nyanserade än den enskildes tolkningar och 

värderingar.  

 

Ett fortsatt studiearbete kan vara att titta djupare på hur denna 

organisationsform påverkar medarbetarnas upplevelse av 

arbetstillfredsställelse. Likaså hur kommunikation och 

kompetensutveckling kan stödja sjuksköterskorna i sin yrkesutövning. 

Ytterligare en frågeställning är hur organisationsformen Gemensam nämnd 

i Frostviken jämfört med samverkansavtal i Västra delarna, Sollefteå 

påverkar medarbetares och patienters upplevelse av vård. 
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