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Abstrakt 
 
Bakgrund: Sjuksköterskor har ett särskilt ansvar att samordna vården för äldre boende 
på särskilt boende [SÄBO]. Det är ett arbete som kräver både självständighet och 
förmåga till interprofessionellt samarbete. ÄDEL-avtalet reglerar formerna för 
läkarmedverkan på SÄBO. Ett teamarbete med sjuksköterska och läkare kan bidra till 
ett personcentrerat arbetssätt.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkarmedverkan i arbetet på SÄBO. 
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med sex sjuksköterskor och 
materialet analyserades med kvalitativ induktiv innehållsanalys.  
Resultat: Innehållsanalysen resulterade i sju kategorier och tjugofem underkategorier 
som beskriver dels praktiska aspekter och sjuksköterskans upplevelser av 
läkarmedverkan. Sjuksköterskorna var nöjda med den nuvarande mötesstrukturen för 
läkarmedverkan. Planerade hembesök utfördes i samband med de regelbundna 
mötena. En tydlig struktur, klara kontaktvägar och en fast kontinuerlig läkarkontakt 
var positiva faktorer. När ordinarie läkare inte fanns tillgänglig samt vid jourkontakter 
upplevde sjuksköterskorna problem med samarbetet. Bristande möjligheter till 
oplanerade hembesök vid andra tillfällen uppfattades av sjuksköterskorna som en 
orsak till onödiga transporter av de äldre till akutmottagning. Sjuksköterskorna 
önskade mer tillgång till geriatrisk kompetens hos de läkare som arbetar mot SÄBO. 
Ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och läkaren med fokus på välbefinnande 
skapade trygghet för den äldre personen.  
Slutsats: Det samarbete som beskrevs av sjuksköterskorna var ett interprofessionellt 
teamarbete där professionerna arbetade i parallella processer med integrerade roller. 
Ett fördjupat teamarbete skulle kunna minska belastningen på andra vårdnivåer, öka 
de äldres välbefinnande och förbättra sjuksköterskornas arbetssituation. 
Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre kan vid ett utvecklingsarbete bidra med 
sin fördjupade kompetens inom personcentrerad vård samt interprofessionellt 
samarbete. 
 
 
Nyckelord: 
Intervjustudie, kvalitativ innehållsanalys, primärvård, sjuksköterske-läkare relationer, 
specialistsjuksköterska inom vård av äldre, teamarbete 
 



Abstract 
 
Background: Nurses have a specific responsibility to co-ordinate the care for elderly 
living in nursing homes. This responsibility demands both independence and ability to 
collaborate interprofessionally. The ÄDEL-reform regulates the physician participation 
in nursing homes. Teamwork that includes nurses and physicians can contribute to a 
person-centred care.  
Aim: To describe nurses’ experiences of physician participation in nursing homes 
Methods: Six nurses were interviewed. Qualitative content analysis was used for 
analysis.  
Results: The content analysis resulted in seven categories and twenty-five sub-
categories, describing practical aspects and nurses’ experiences of physician 
participation. Nurses were satisfied with the current structure of meetings with 
physicians. House calls were conducted in connection with the meetings. A well-
known structure, clear ways for communication and a physician responsible for the 
continual care were positive factors. The collaboration failed in contacts with unknown 
physicians, especially on weekends. The lack of opportunity for house calls at all hours 
was seen as a reason for unnecessary transitions to emergency care. Nurses expressed a 
need for physicians with geriatric competence. Good nurse-physician collaboration 
focusing on well-being of the elderly contributed to their sense of safety. 
Conclusion: The nurses described an interprofessional teamwork with parallel work 
processes where professions have integrated roles. A more developed teamwork could 
reduce the need for hospitalization, increase the well-being of the elderly and improve 
the work situation of nurses. Specialist nurses in elderly care can contribute to a 
improved collaboration through their knowledge of person-centred care and 
interprofessional collaboration. 
 
 
Keywords: 
Interview study, nurse-physician relations, primary care, qualitative content analysis, 
elderly care specialist nursing, team working 
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Inledning 

I region Jämtland Härjedalen finns ett geriatriskt stödteam bestående av bland annat 

en specialistsjuksköterska inom vård av äldre samt en geriatriker. I författarnas samtal 

med specialistsjuksköterskan framkom att under våren 2016 genomförs ett projekt som 

ska studera allmänläkares arbetssätt och uppfattningar om arbetet på Särskilt boende 

[SÄBO]. Av denna anledning har vi valt att studera sjuksköterskors erfarenheter av 

läkarmedverkan på SÄBO för att belysa även deras uppfattningar av samarbetet. 

Bakgrund 

Vård av äldre personer kräver ett personcentrerat förhållningssätt och en helhetssyn på 

den äldre personens livssituation. Sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet är att göra 

den äldre patienten delaktig samt att skapa förutsättningar för trygghet. Andra 

grundläggande uppgifter är att bedöma, besluta och sätta mål för vården av den äldre. 

Ett gott teamarbete där sjuksköterskan har en samordnande roll är en förutsättning för 

att sjuksköterskans arbete ska fungera. Inom äldreomsorgen har sjuksköterskan ett 

särskilt ansvar för samordningen av den äldre personens vårdbehov och för att skapa 

en fungerande vårdkedja (Carlson, 2007, s. 11; Nilsson, Lundgren & Furåker, 2009; 

Socialstyrelsen, 2012, s. 13). 

Äldre personer boende på SÄBO omfattas av Socialstyrelsens begrepp “mest sjuka 

äldre” då de har ett omfattande omsorgsbehov. De mest sjuka äldre är 65 år eller äldre 

samt har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada 

eller sjukdom. Personer boende på SÄBO antas ha så stora funktionsnedsättningar att 

de till stor del är beroende av hjälp från andra för att klara vardagliga aktiviteter 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 14). 

I och med att ÄDEL-reformen antogs 1992 blev landets kommuner ensam huvudman 

för äldreomsorgen. Ett syfte med detta var att de sociala aspekterna i de äldres liv 

skulle lyftas fram. I samband med denna reform tog kommunerna över ansvaret för 

sjuksköterskornas anställningar i äldreomsorgen. Ansvaret för läkarinsatser ligger 

även efter ÄDEL-reformen kvar hos landstinget (Socialstyrelsen, 1996, s. 20-21). Från 

att ha arbetat i team inom hälso- och sjukvården blev nu sjuksköterskan ensam i sin 

roll som hälso- och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen. Förändringen innebar att 
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sjuksköterskan får klara sig mer själv, utan möjlighet till stöd, som ensam ansvarig för 

medicinska bedömningar i kommunens verksamhet (Tunedal & Fagerberg, 2001). 

Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) beskriver att arbetet som sjuksköterska på 

SÄBO upplevs som en paradoxal arbetssituation, där sjuksköterskan å ena sidan 

känner sig uppskattad och värdefull, men å andra sidan också har en känsla av att vara 

ensam, nedvärderad och frustrerad. När gränsen mellan hälso- och sjukvårdsfrågor 

och de sociala aspekterna av äldreomsorgen är otydlig minskar sjuksköterskans känsla 

av självständighet och egen kompetens. Sjuksköterskan upplever att hen förväntas 

vara spindeln i nätet i verksamheten för att kunna koppla samman den sociala 

omsorgen, medicinska frågor samt omvårdnaden. Det kräver stort ansvarstagande på 

områden där hen saknar egentligt inflytande. Sjuksköterskan upplever i samarbetet 

med läkare att hen förväntas kunna mer än vad som normalt krävs av en sjuksköterska 

i andra verksamheter. Ofta måste sjuksköterskan självständigt ta ställning och bedöma 

hur akut behovet av läkarkontakt är i olika ärenden. Att arbeta som sjuksköterska på 

SÄBO kräver erfarenhet och mod för att arbeta utan närhet till läkare (Karlsson et al., 

2009). Weman, Kihlgren och Fagerberg (2004) presenterar att två tredjedelar av 

sjuksköterskorna inom äldrevård uttrycker att de känner stor press och höga krav i sin 

arbetssituation utifrån hur organisationen fungerar och vilka förväntningar deras 

teammedlemmar har på deras arbete. Pijl-Zieber et al. (2008) lyfter att när samarbetet 

mellan läkare och sjuksköterska brister bidrar det till ökad stress. Problem kan uppstå 

när professionerna har skilda värderingar som påverkar beslut som tas. Organisationer 

som främjar samarbete med tillit och öppen dialog mellan yrkesgrupperna medför 

mindre stress. Interprofessionellt samarbete möjliggör ett personcentrerat arbetssätt 

med ökad kontinuitet och skapar ömsesidig tillit inom teamet (Pijl-Zeiber et al., 2008).  

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) 26 d § fastställs att Landstinget ska 

avsätta de läkarresurser som behövs för att kunna erbjuda god hälso- och sjukvård till 

de äldre som bor i kommunernas SÄBO. Landstinget ska sluta lokala avtal tillsammans 

med kommunerna om form och omfattning för läkarmedverkan. Ett ÄDEL-avtal är 

tecknat mellan Jämtlands läns landsting (2011) och regionens kommuner i frågor 

gällande reglering av läkarmedverkan. I detta avtal förtydligas att kommunen har 

ansvaret för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå för personer som beviljats plats på 
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SÄBO samt att Landstingets primärvård ansvarar för läkarinsatserna. I avtalets § 3 om 

läkarmedverkan framgår att personer boende på SÄBO har rätt till läkarinsatser på en 

miniminivå av 3,5 minut per vecka samt att insatserna utöver detta ska regleras utifrån 

den enskildes behov. I den avsatta tiden för läkarinsatser ingår planerade hembesök, 

regelbundna möten med ansvarig sjuksköterska, telefonkonsultationer dygnet runt, 

deltagande i vårdplaneringar där läkarens kompetens bedöms nödvändig, råd och 

stöd till kommunens hälso- och sjukvårdspersonal samt planerade läkemedels-

genomgångar. Landstinget ansvarar för läkarkontinuitet och att patienter på SÄBO 

skall ha en namngiven läkare om så är möjligt. Namngiven läkare ska i första hand 

finnas tillgänglig för insatser dagtid. I avtalet förtydligas att varje hälsocentral 

tillsammans med kommunen ska upprätta skriftliga rutiner gällande läkarmedverkan 

avseende träffar med ansvarig läkare och kontaktvägar till läkare under dygnets alla 

timmar (Jämtlands Läns Landsting & Östersunds kommun, 2011). Enligt Östersunds 

kommuns medicinskt ansvariga sjuksköterska är ett nytt ÄDEL-avtal under 

förhandling (personlig kommunikation, B. Toutin, 2016-04-01). 

Sjuksköterskor som arbetar med vård av äldre behöver ha ett personcentrerat 

förhållningssätt. De olika professionerna runt den äldre personen måste samverka för 

att uppnå en gemensam helhetssyn (Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård 

& Svensk sjuksköterskeförening, 2012, s.5). En personcentrerad vård av äldre personer 

boende på SÄBO måste ses både ur ett medicinskt perspektiv och ett 

omvårdnadsperspektiv. Därför är det viktigt att både sjuksköterskor och läkare arbetar 

för att skapa en teamkänsla med ömsesidig tillit och öppen dialog (Karlsson, Nilsson & 

Ekman, 2006). 

Teorianknytning 

Då olika professioner samverkar i team inom vården och dialogen utgår från en 

helhetssyn på patienten uppnås förbättrade resultat för patienters symtomlindring och 

välbefinnande. Genom att arbeta i team stärks patientsäkerheten samtidigt som de 

olika professionernas kompetenser och övriga resurser utnyttjas effektivt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010, s. 10). Berlin, Carlström och Sandberg (2012) beskriver tre 

teoretiska modeller av teamarbete som kan förekomma inom vården. Modellerna 
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beskriver hur team struktureras utifrån medlemmarnas specialisering och roller samt 

hur olika aktiviteter utförs i samarbetet. De tre modellerna presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1. Teoretiska modeller för teamarbete (Berlin, Carlström & Sandberg, 2012). 

Modell ett Modell två Modell tre 

Beskriver integreringen av teamets 
medlemmar som avgörande för om teamet 
klassificeras som multiprofessionellt, 
interprofessionellt eller transprofessionellt. 
Medlemmarna i ett multiprofessionellt team 
har specialiserade roller och fokuserar endast 
på de egna uppgifterna. I det 
interprofessionella teamet har medlemmarna 
specialiserade roller men förväntas 
koordinera sina insatser och samarbeta. I det 
transprofessionella teamet finns 
specialiserade roller men medlemmarna 
samarbetar till den grad att de kan utföra 
varandras insatser. 

Beskriver hur teamet fördelar sina 
insatser genom en sekventiell, parallell 
eller synkron process. I en sekventiell 
process utförs en aktivitet i taget innan 
nästa medlem kan ta vid för att utföra sin 
insats. I en parallell process kan olika 
professioner utföra sina aktiviteter 
simultant. I en synkron process styrs 
aktiviteterna av det gemensamma målet i 
ett prestigelöst samarbete oavsett 
profession.  
 

Beskriver olika roller i teamet och 
benämner dem som differentierade, 
integrerade eller komplementära. I det 
differentierade teamet har medlemmarna 
standardiserade roller och aktiviteter 
utförs stegvis av respektive medlem. I 
det integrerade teamet har 
medlemmarna fortsatt sina 
specialiserade roller men det krävs ett 
samarbete som är tydligt planerat och 
kontrollerat. I det komplementära teamet 
finns ett nära samarbete vilket gör att 
medlemmarna kan utföra varandras 
aktiviteter. Samarbetet är spontant och 
kräver inte en tydlig planering 

 

Problemformulering 

Att vara sjuksköterska på SÄBO är ett arbete som innebär stort ansvar där 

sjuksköterskan ofta känner sig ensam. Den tid som läkare finns tillgänglig på SÄBO är 

begränsad och formerna för läkarmedverkan bestäms lokalt på varje hälsocentral. För 

att de äldre personernas vårdbehov ska kunna tillgodoses krävs ett fungerande 

samarbete mellan de olika yrkesgrupperna och organisationerna. Kunskap om hur 

sjuksköterskor erfar läkarmedverkan är väsentlig för att beskriva hur samarbetet ser ut 

idag samt för att säkerställa att äldre personer boende på SÄBO får sina vårdbehov 

tillgodosedda. 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av läkarmedverkan i arbetet på SÄBO. 

Metod 

Design och kontext 

För att besvara syftet har en empirisk studie med kvalitativa intervjuer valts. Denna 

metod lämpar sig för att få människors beskrivningar och erfarenheter av fenomen och 

situationer (Danielsson, 2012, s.173).  

I Östersunds kommun finns 21 stycken SÄBO:n som vardera har mellan 18 till 60 

lägenheter. På varje SÄBO ansvarar en sjuksköterska som mest för 23 brukare. 

Sjuksköterskan arbetar vardagar dagtid med viss helgtjänstgöring. Övrig tid ansvarar 
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separata kvälls- och nattsjuksköterskor för verksamheten. De SÄBO:n som finns är 

utspridda över hela kommunen och finns i stadsmiljö och på landsbygden. 

Primärvården i Östersunds kommun är fördelad på sex hälsocentraler, vilka ansvarar 

för den läkarmedverkan som ska ske på SÄBO.  

Urval och procedur 

Deltagande i studien erbjöds till samtliga sjuksköterskor, cirka fyrtio stycken, med fast 

placering inom Östersunds kommuns SÄBO, både interna och externa utförare. En 

skriftlig inbjudan (Bilaga 1) skickades ut via mail av kommunens verksamhets-

utvecklare. Muntlig information om studien lämnades av författarna vid två 

yrkesträffar, ett tillfälle före den skriftliga inbjudan skickats ut samt ett tillfälle efter 

utskicket. En påminnelse om studien mailades ut av författarna efter tio dagar.  

För att inkluderas som deltagare i studien krävdes minst sex månaders erfarenhet som 

sjuksköterska på SÄBO. Målsättningen med urvalsförfarandet var att rekrytera 

deltagare som samarbetade med samtliga sex hälsocentraler inom Östersunds 

kommun. Av de tio sjuksköterskor som tackade ja till deltagande gjordes ett strategiskt 

urval (Henricson & Billhult, 2012, s.134). Urvalet gjordes i strävan att uppnå en 

geografisk spridning bland deltagarna relaterat till arbetsplats. Vidare valdes deltagare 

för att skapa en variation i erfarenheterna av läkarmedverkan. Detta gjordes till 

exempel utifrån kön, erfarenhet av arbete på SÄBO, vidareutbildning samt 

arbetsgivare.  

Inom kvalitativ forskning rekommenderas öppna frågor för att undersöka ett fenomen 

då tidigare forskning saknas (Hsieh & Shannon, 2005). En intervjuguide (Bilaga 2) 

utformades med avsikt att täcka in studiens syfte. Därtill formulerades inledande 

frågor för att samla in bakgrundsfakta om deltagarna och deras arbetssituation. För att 

testa intervjufrågor och upplägg kan en provintervju utföras där teknisk utrustning 

provas samt den planerade tidsramen utvärderas (Danielsson, 2012, s.169). 

Intervjuguiden användes vid en provintervju som utfördes av båda författarna. En 

sjuksköterska valdes för provintervju då hen hade möjlighet att delta vid erbjuden 

tidpunkt då båda författarna kunde närvara. Sjuksköterskan som valdes samarbetade 

med en hälsocentral där flera sjuksköterskor visat intresse för att delta i studien. 
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Provintervjun genomfördes innan det var känt hur många sjuksköterskor som 

slutligen skulle visa intresse för att delta. Under provintervjun uppkom fyra nya 

frågor. Intervjuguiden kompletterades efter provintervjun med de nya frågorna. 

Provintervjun bedömdes kunna ingå i studien då den genomfördes på ett 

tillfredsställande sätt och svarade på studiens syfte. Intervjuerna planerades ta 30-60 

minuter, vilket visade sig vara en rimlig tidsplanering. 

Efter fem intervjuer kunde författarna se en tillräcklig informationsrikedom (Henricson 

& Billhult, 2012, s.134) i det insamlade och transkriberade materialet. Ytterligare en 

intervju utfördes för att bekräfta detta. Målsättningen att täcka in samarbete med 

samtliga sex hälsocentraler uppnåddes inte utifrån de deltagare som tackat ja. I studien 

representeras sjuksköterskor med tillgång till läkarmedverkan från fem hälsocentraler. 

Datainsamlingsmetod 

I en kvalitativ intervju är det viktigt att låta deltagarna tala fritt och öppet utifrån 

frågorna i intervjuguiden. Författaren ska inte styra utfallet. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades ordagrant (Polit & Beck, 2012, s. 557). Transkriberingen 

gjordes inom ett par dagar efter intervjun utförts. Semistrukturerade individuella 

intervjuer (Polit & Beck, 2012, s. 537) utfördes på deltagarnas arbetsplatser under deras 

arbetstid. Intervjuerna genomfördes avskilt med avbrott för eventuella störningar. 

Möjlighet att avbryta intervjun fanns om deltagarens arbete så krävde. Inför varje 

intervju gavs muntlig information om att intervjun skulle spelas in, transkriberas och 

att presenterat material skulle avidentifieras i resultatsammanställningen. 

Intervjuguidens alla frågor ställdes i samtliga intervjuer, dock ej ordagrant eller i exakt 

ordning. Följdfrågor ställdes av författarna i de fall då det upplevdes kunna ge ett 

större djup i det insamlade materialet. Intervjuerna varade mellan 33 till 49 minuter.  

Provintervjun utfördes av båda författarna (AC & SL). Den ena författaren (SL) utförde 

sedan fyra intervjuer och den andra författaren (AC) utförde en intervju. Den slutliga 

fördelningen berodde på författarnas möjligheter att utföra intervjuer utifrån praktisk 

synpunkt samt utifrån att intervjuerna skulle utföras inom en begränsad tid.  
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Analys 

Delar av det transkriberade intervjumaterialet analyserades med kvalitativ induktiv 

innehållsanalys (Elo & Kyngäs, 2007). Endast det manifesta innehållet i det 

transkriberade materialet analyserades på en deskriptiv nivå (Graneheim & Lundman, 

2004). Samtliga intervjuer analyserades av båda författarna gemensamt. Utifrån 

studiens syfte plockades meningsenheter ur det transkriberade materialet. Varje 

intervju analyserades var för sig och meningsenheterna kondenserades och kodades. 

När materialet abstraherats till kodnivå fortsatte processen genom att kategorier och 

underkategorier formulerades. Under arbetets gång fick dessa kategorier och 

underkategorier ifrågasättas och omstruktureras tills de slutligen fastställdes. Under 

analysprocessen framträdde tidigt två områden kring läkarmedverkan som användes 

för att strukturera kategorierna i praktiska aspekter respektive sjuksköterskans 

upplevelser av läkarmedverkan. I datamaterialet identifierades 523 stycken 

meningsenheter som fördelades i sju kategorier och 25 underkategorier. Exempel på en 

del av analysprocessen för en kategori och dess underkategorier visas i Figur 1. 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
Jag har två alternativ där. Akutare 
ärenden då ringer jag distrikts-
sköterskorna [på hälsocentralen] 
och då kan de förmedla en 
snabbare kontakt då. Annars 
ringer jag till reception till 
sekreterarna och så lägger de in i 
systemet att de [läkaren] ska ringa 
upp mig. #5 

Vid oplanerade kontakter med 
läkare finns alternativa 
kontaktvägar beroende på hur 
snabb kontakt som önskas 

Fungerande 
kontaktvägar 
 

Kontaktvägar  
 
 
 
 
Organisation av 
läkarmedverkan 

Jag tycker att det funkar otroligt 
bra på den här hälsocentralen och 
det verkar vara en 
verksamhetschef också som är mån 
om att det här funkar. #2 

Samarbetet med hälsocentral och 
verksamhetschefen fungerar 
mycket bra 

Organisation av 
hälsocentral skapar 
gott samarbete 

Samarbete med 
hälsocentraler 

Läkare vid [vårdplanering] nej det 
har aldrig förekommit det har 
aldrig ens känts vara ett behov. #1 

Läkare medverkar inte vid 
vårdplanering, sjuksköterskan 
känner inget behov 

Sjuksköterskan 
saknar inte 
läkarmedverkan vid 
vårdplanering 

Vårdplanering 

Figur 1. Exempel på meningsenheter, kondenserade meningsenheter, koder, underkategorier och kategori. 

Etiska överväganden 

För föreliggande studie krävdes ingen etisk prövning via etikprövningsnämnd (SFS 

2003:460). Informerat samtycke inhämtades av alla studiens deltagare, både muntligt 

och skriftligt. Skriftligt samtycke (Bilaga 3) inhämtades i samband med intervjuerna. 

Deltagarna avidentifierades i resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 158). I den skriftliga 

informationen om studien förtydligades att deltagande är frivilligt och när som helst 
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kan avbrytas. Samtycke till studien inhämtades från chef för sektor SÄBO i Östersunds 

kommun samt från verksamhetschefer för berörda externa utförare.  

Författarnas förförståelse 

Förförståelse grundar sig i att författarna är bekanta med det område som undersöks. 

Förförståelse kan både underlätta och begränsa författarnas tolkning av det resultat 

som kommer fram. En god kännedom om den kontext där studien genomförs 

underlättar författarnas möjligheter att ställa relevanta frågor. Författarnas 

förväntningar och erfarenheter kan medföra en omedveten påverkan på deltagarna vid 

intervjutillfällena. Genom att författarna är medvetna om risken för påverkan och 

kritiskt reflekterar över sina förväntningar och erfarenheter kan trovärdighet och 

pålitlighet för resultatet stärkas (Nyström & Dahlberg, 2001; Polit & Beck, 2012, s.176).  

Författarna av denna studie har god kännedom om den verksamhet där studien utförts 

vilket gav goda förutsättningar att utforma intervjustudien. Personliga relationer till 

deltagarna beaktades vid planeringen av intervjuerna för att minska risken för 

påverkan i intervjusituationen. I analysprocessen har författarna strävat mot att vara 

objektiva och öppna inför data som framkommit under studien. 

Resultat 

I denna studie kommer begreppet läkarmedverkan att användas för samtliga kontakter 

mellan sjuksköterskor arbetande på SÄBO och läkare inom primärvården. Äldre 

personer boende på SÄBO kommer att benämnas brukare 1.  

Av studiens deltagare var fyra kvinnor och två män, medelåldern var 50 år (34-64 år). 

Samtliga deltagare var legitimerade sjuksköterskor, en person hade 

specialistutbildning. Fyra av sjuksköterskorna arbetade inom kommunalt driven 

verksamhet, två sjuksköterskor var anställda av externa utförare av kommunal vård. 

Personerna hade i medel varit yrkesverksamma i 26 år (7-44 år) som sjuksköterskor och 

hade i medel arbetat på SÄBO under 12 år (7mån- 24 år). Alla deltagare utom en 

arbetade ensam som sjuksköterska på sin arbetsplats. På de SÄBO:n där deltagarna 

arbetade bodde i snitt 21 äldre personer (18-26 brukare).  

                                                        
1 Begreppet brukare är det samlande begrepp som Socialstyrelsen (2013) rekommenderar för alla personer som får individuellt 
behovsprövade insatser från socialtjänsten. 
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I de genomförda intervjuerna framkommer en del bakgrundsfakta om hur 

läkarmedverkan på SÄBO praktiskt är organiserat. Vid de planerade mötena deltar 

läkare och sjuksköterska, då sjuksköterskan bedömer att det är nödvändigt kan även 

omvårdnadspersonal närvara. Mötena hålls i fem fall av sex på plats på SÄBO:t, i det 

sjätte fallet tar sig sjuksköterskan till hälsocentralen. Mötena hålls regelbundet en gång 

i veckan men en av sjuksköterskorna har valt att ha ett längre möte varannan vecka. 

Ingen av sjuksköterskorna uttrycker att de känner sig stressade under läkarmötena på 

grund av tidsbegränsning. Mötestiderna motsvarar ca 45 till 90 minuter per vecka. 

Samtliga sjuksköterskor uppger att det finns möjlighet till planerade hembesök hos 

brukare i samband med mötestiden. Endast två sjuksköterskor samarbetar med läkare 

som använder regionens journalsystem och ordinationsverktyg via kommunens 

datorer. Övriga läkare utför denna del av läkarmedverkan på hälsocentralen efter 

mötet. I det fall sjuksköterskan och läkaren träffas på hälsocentralen utförs uppgifterna 

direkt vid mötet. Att denna hälsocentral inte förlägger möten på plats på boendet 

förklaras delvis med att det inte går att skapa tillgång till regionens journalsystem via 

kommunens datorer. Sjuksköterskorna tillfrågades vid intervjun om den lokala rutin 

för läkarmedverkan som respektive hälsocentral ska ha upprättat enligt ÄDEL-avtalet. 

Endast en sjuksköterska känner till sin hälsocentrals rutin. 

Kategorier Underkategorier 
Former för läkarmedverkan Mötesstruktur  

Förberedelse 
Efterarbete  
Planerade hembesök 
Oplanerade hembesök  

Organisation av läkarmedverkan Samarbete med hälsocentraler 
Kontaktvägar 
Vårdplanering 

Betydelsen av fast läkarkontakt God kontinuitet  
Personlig relation 
Bristande kontinuitet  
Kompenserande faktorer 

Sjuksköterskans och läkarens fördelning 
av ansvar 

Professionernas roller 
Delat ansvar 
Ofrivilligt ansvar 
Läkares ovilja att ta ansvar 
Kontakter med anhöriga 

Sjuksköterskans och läkarens 
kommunikation 

God kommunikation 
Bristande kommunikation 
Situationsberoende kommunikation 

Kompetensens betydelse Läkarens kompetens 
Sjuksköterskans kompetens 

Samarbetets betydelse för vården Gott samarbete 
Välbefinnande  
Teamarbete 

Figur 2. Översikt över kategorier och underkategorier.  



 10 

Innehållsanalysen av resterande material resulterade i sju kategorier och 25 

underkategorier som har sammanställts i Figur 2. De två första kategorierna berör 

praktiska aspekter av läkarmedverkan. Resterande fem kategorier handlar om 

sjuksköterskans upplevelser av läkarmedverkan. Resultat presenteras fortsättningsvis 

med kategorier som rubriker. Underkategorierna är kursiverade i texten. Citat har 

valts ut för att ge en trovärdig bild av innehållet i kategorierna. Citaten har anpassats 

till skriftspråkets normer och markerats utifrån vilken deltagare som gjort uttalandet. I 

de fall förtydliganden samt avidentifiering av citaten gjorts har författarnas ändringar 

satts inom hakparentes. 

Former för läkarmedverkan 

Samtliga sjuksköterskor uttrycker i intervjuerna att de är nöjda med den mötesstruktur 

som finns för läkarmedverkan. En klar struktur för arbetet som både sjuksköterskan 

och läkaren känner till ses som positivt. Mötet sker på utsatt tid vilket ger en 

regelbundenhet i kontakterna. Vissa sjuksköterskor beskriver att de tillsammans med 

läkaren i förväg kan avboka det planerade mötet om behov inte finns. Detta innebär att 

läkarresursen kan utnyttjas bättre på hälsocentralen. I de flesta fall hålls mötena på 

SÄBO:t vilket upplevs positivt av sjuksköterskan. I de fall då mötet är förlagt till 

hälsocentralen önskar sjuksköterskan att detta skulle ändras och mötet hållas på 

boendet för att underlätta läkarens kontakt med brukarna. I mötet är det först läkaren 

och sjuksköterskan som diskuterar de ärenden och frågeställningar som är aktuella. 

Det finns vissa rutiner för vilka ärenden som ska tas upp med läkare till exempel 

läkemedelsgenomgångar. Vissa läkare har teknisk möjlighet att logga in i regionens 

datasystem på boendet, vilket ger förutsättningar att både ta del av journaler samt 

utföra ändringar under mötets gång. I de fall läkaren ej har möjlighet att använda 

datasystemen upplever sjuksköterskorna det som negativt då det fördröjer arbetet som 

istället måste utföras efter mötet då läkaren är tillbaka på hälsocentralen.  

Förberedelsen inför mötet sköts av sjuksköterskorna genom att de bedömer och går 

igenom brukarna för att identifiera relevanta frågeställningar. I de flesta fall skickas en 

lista med frågeställningar till läkaren i förväg så att både läkaren och sjuksköterskan  
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kan vara förberedda. Sjuksköterskorna upplever att läkaren oftast är insatt i ärendena  

när hen kommer till mötet. 

Så det blir att de har ett underlag redan från början och det blir mycket lättare då än att man ska ta bådas tid i anspråk för att läsa in 
sig på småsaker. #6 

Läkarens möjlighet att utföra vissa ärenden i samband med mötet påverkar efterarbetet 

positivt då exempelvis läkemedelslistor kan skrivas ut direkt på boendet vid 

förändringar. Även i de fall då läkaren inte utför åtgärderna under mötet upplever 

sjuksköterskorna att det som bestäms vanligen utförs inom rimlig tid. I ärenden där 

det krävs återkoppling från läkaren så sker också detta inom rimlig tid. Vid enstaka 

tillfällen kan sjuksköterskan behöva påminna om exempelvis receptskrivning. 

I samband med mötena kan brukarna få planerade hembesök av läkaren. Hembesöken 

utförs då sjuksköterskan anser att det behövs, exempelvis då brukarens hälsa är 

försämrad. I de flesta fall är läkaren informerad i förväg om att hembesök önskas. 

Sjuksköterskan och läkaren diskuterar ärendet innan hembesöket hos brukaren samt 

gör en avstämning efter besöket. 

Jag faxar till doktorn att jag önskar ett hembesök. Och sen när vi gått igenom alla patienter så går vi hem till den här boende och då 
har vi ofta pratat om [ärendet] innan, om vad vi ska titta på. #2 

I enstaka fall kan även läkaren ta initiativ till hembesök. Detta kan till exempel ske då 

en brukare är nyinflyttad. Det finns även möjlighet för anhöriga att närvara vid 

hembesöken. Sjuksköterskorna upplever inga svårigheter att få tid för planerade 

hembesök i samband med läkarmötet på SÄBO:t. Däremot upplevs svårigheter att få 

läkare att komma på oplanerade hembesök hos brukarna vid andra tidpunkter då det 

saknas resurser för detta. Sjuksköterskan upplever då att hen får ta för stort ansvar att 

förmedla brukarens situation till läkaren och blir en ersättning för en direktkontakt. 

Undantagsvis kan brukare istället för hembesök erbjudas besök på hälsocentralen. De 

brukare som inte klarar av transport till hälsocentralen kan vid enstaka tillfällen få 

oplanerade hembesök till exempel i samband med vård i livets slutskede. Samtliga 

sjuksköterskor uttrycker en önskan om att lättare kunna få oplanerade hembesök för att 

kunna erbjuda bättre omvårdnad på boendet. Bristen på möjlighet till läkarbesök 

utanför den planerade mötestiden skapar frustration hos sjuksköterskorna.  

Läkaren har absolut inte tid att komma och den boende är för dålig för att åka till hälsocentralen och jag måste skicka in [den] boende 
istället [för att] den får vara kvar [på SÄBO:t]. Sådana gånger känner jag mig lite otillräcklig. #2 
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När oplanerade hembesök ej är möjliga är det vanligaste alternativet att brukaren skickas 

till akutmottagningen. Sjuksköterskorna tror att vissa transporter till akutmottagning 

skulle kunna undvikas om det funnits bättre tillgång till hembesök från läkare. På 

jourtid upplever sjuksköterskorna att det är ännu svårare att få läkare att komma på 

oplanerade hembesök. 

Organisation av läkarmedverkan 

Sjuksköterskorna beskriver varierande grad av samverkan med hälsocentralerna. Med 

en tydlig struktur för samarbetet med hälsocentralerna upplever sjuksköterskorna inga 

hinder eller bristande resurser. När sjuksköterskan bemöts med respekt och erbjuds 

påverka samarbetet skapas en trygghet. De sjuksköterskor som inte blir involverade 

och informerade vid förändringar av läkarmedverkan känner otrygghet. I det fall 

mötena inte hålls på boendet upplever sjuksköterskan att det finns ett organisatoriskt 

motstånd från hälsocentralen att lyssna till sjuksköterskornas önskan om förändring.  

Hälsocentralernas förmåga att bemanna läkartjänster påverkar sjuksköterskornas 

arbetssituation. Svårigheter att erbjuda fasta läkarkontakter på SÄBO medför osäkerhet 

för sjuksköterskorna även om de är väl medvetna om problemen att bemanna 

läkartjänsterna på hälsocentralerna. Sjuksköterskorna uttrycker en önskan om att ha 

ökad tillgång till läkarmedverkan och det finns en uppfattning om att fler ärenden 

skulle kunna hanteras på plats på SÄBO:t med förbättrat läkarstöd. 

Att få behandling här gör att de känner personalen, de känner en trygghet. Ofta blir de ju mycket mer förvirrade (...) oroliga ja, men 
det kan ju också ibland vara nödvändigt. Men i den mån det går så upplever jag att finns det möjlighet att behandla dem här så mår 
de mycket bättre av det. Det är jobbigt för dem att åka in. #2  

Till största delen upplever sjuksköterskorna att kontaktvägarna till läkare på 

hälsocentralen fungerar bra. I första hand kontaktar sjuksköterskorna sin ordinarie 

läkare vilket upplevs vara det bästa alternativet. I annat fall hänvisar hälsocentralen till 

någon annan läkare. Klara rutiner för kontaktvägar ger snabb återkoppling vilket skapar 

en trygghet för sjuksköterskorna. Flera sjuksköterskor beskriver att de har olika 

kontaktvägar beroende på hur akut de bedömer att kontaktbehovet är. 

Jag har två alternativ där. Akutare ärenden då ringer jag distriktsköterskorna [på Hälsocentralen] och då kan de förmedla en snabbare 
kontakt då. Annars ringer jag till reception till sekreterarna och så lägger de in i systemet att de [läkaren] ska ringa upp mig. #5 

Det nämns att kontaktvägarna ibland brister och att det kan vara svårt att komma fram 

till hälsocentralens personal för att etablera en kontakt. Bristande kontaktvägar och 

situationer där sjuksköterskan får lägga mer tid än nödvändigt för att nå fram skapar 
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frustration. Det kan även innebära att ärendet som legat till grund för kontakten måste 

läggas över på de sjuksköterskor som arbetar jourtid. Vid behov av läkarkontakter 

under jourtid kvarstår problemet att få kontakt med tjänstgörande läkare. 

I ÄDEL-avtalet lyfts att läkare ska medverka vid vårdplanering då det bedöms att deras 

kompetens är nödvändig. Denna del av avtalet känner ingen av sjuksköterskorna till 

och ingen av dem har varit med om att en läkare medverkat vid en vårdplanering. Ingen 

har saknat denna aspekt av läkarmedverkan. Det uttrycks att läkarmedverkan vid 

vårdplanering i samband med att brukare flyttar in på SÄBO skulle kunna vara positivt 

då en tidig kontakt med brukare samt anhöriga skulle etableras. Även medverkan vid 

vårdplanering när livets slut närmar sig lyfts som positivt av sjuksköterskorna. 

Betydelsen av fast läkarkontakt 

Samtliga sjuksköterskor upplever att när samma läkare under längre tid är ansvarig 

skapas god kontinuitet. De känner en trygghet när de vet vilken läkare som kommer och 

besöken sker regelbundet. Sjuksköterskan ser också att brukare som själva kan önska 

läkarkontakt känner en trygghet i att veta vilken läkare som kommer till boendet.  

Det är ju en väldig trygghet i att veta att det är en och samma doktor som kommer och det är fastställda tider. #1 

God kontinuitet underlättar sjuksköterskans arbete exempelvis genom att ärenden kan 

följas upp och utvärderas på ett bra sätt när både sjuksköterskan och läkaren känner 

till situationen och brukarna. Att läkarna har god kännedom om brukarna och 

verksamheten gör att de har en egen uppfattning om situationen, vilket gör att 

sjuksköterskorna inte behöver återupprepa information i ett ärende vid varje tillfälle. 
Hon var väldigt påläst om alla vårdtagare. Det behövdes bara ett samtal så kunde man få hjälp kring vårdtagaren. Man behövde inte 
ta hela den här harangen. #6 

En djupare personlig relation kan utvecklas mellan sjuksköterska och läkare då de får 

arbeta tillsammans under längre tid. Det innebär att sjuksköterskan vet vilka 

förväntningar som finns och kan förbereda sig bättre inför läkarkontakten. Det innebär 

också att sjuksköterskan lättare kan ställa krav på läkaren. Sjuksköterskorna upplever 

också att det påverkar läkarens arbete då läkarna i den personliga relationen känner 

förtroende och tillit till sjuksköterskan. Även en ytlig personlig relation till läkaren kan 

underlätta arbetet exempelvis på jourtid. Då sjuksköterskan känner till den läkare hen  
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får kontakt med vid jourkontakter är läkarens förväntningar kända och sjuksköterskan 

kan då anpassa informationsutbytet. 

Det är vissa namn man känner igen, känns ju alltid lite tryggare om det är någon man känner till och har pratat med förut och då 
varierar det väldigt mycket hur (...) det blir i fråga om dialog och respons. #1 

En bristande kontinuitet där ordinarie läkare inte är tillgänglig alla dagar eller då fast 

läkare saknas påverkar sjuksköterskans arbete negativt. Vid bristande kontinuitet 

omöjliggörs ett långsiktigt arbete med brukarna då läkarna inte kan göra annat än 

punktinsatser. En oerfaren sjuksköterska är mer beroende av läkarkontinuitet. När 

sjuksköterskan har ett välfungerande samarbete med en läkare eller hälsocentral 

orsakar byte av läkare oro och otrygghet inför det fortsatta arbetet. Sjuksköterskorna 

upplever otrygghet och osäkerhet då förutsättningarna för deras arbete blir instabila 

och de inte vet vad som förväntas av dem.  
Jag var jättefrustrerad som sagt. Att jag har samma klientel vecka ut och vecka in men när det kommer tre olika läkare och har tre 
olika diagnoser och nivån var helt, helt olika. #4 

En bristande läkarkontinuitet kan till viss del kompenseras av kontinuitet och erfarenhet 

hos sjuksköterskorna i verksamheten.  

Eftersom jag jobbat så länge som sjuksköterska och har ganska god erfarenhet att det kan kompensera lite grann. #2 

Vid frekventa läkarbyten kan läkarna själva kompensera detta genom att föra över 

relevant information och på så sätt förbereda den kollega som tar över. Oerfarna läkare 

kan delvis kompensera sin brist på erfarenhet genom ett ökat engagemang. I de fall en 

annan läkare på hälsocentralen blir involverad i ärenden kan överrapportering till 

ordinarie läkare kompensera en bristande kontinuitet. 

Sjuksköterskans och läkarens fördelning av ansvar 

Sjuksköterskorna är tydligt medvetna om de olika professionernas roller och 

ansvarsområden. Då det gäller omvårdnadsfrågor styr sjuksköterskorna själva vilka 

åtgärder som görs, ibland informeras läkaren om omvårdnadsåtgärder men ger då 

sällan respons. I bedömningen och prioriteringen av ärenden är det alltid 

sjuksköterskan som avgör när läkare ska bli involverad.  
Sen så tänker jag det här är någonting för doktorn. Det här är ingenting som jag ska mixtra med (…) [läkaren] har ju sitt bestämda 
område. Vi ska inte ställa diagnoser eller hitta på saker utan de ska [läkaren] göra. #1 

Sjuksköterskornas professionella bedömningar och prioriteringar bygger på att de har en 

god kännedom om brukarna och är väl insatta i deras situation. 
Mycket hänger det ju på oss sköterskor (...) att vi är insatta och vi gör korrekta och bra beskrivningar. #5 
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Kännedomen om brukarna gör att sjuksköterskorna tar initiativet i kontakten med 

läkaren och leder samtalen. Då sjuksköterskorna arbetar på jourtid har de hand om fler 

brukare än i det vardagliga arbetet. Detta innebär att de saknar kännedom om vissa 

brukare och inte kan ta samma ledande roll i kontakten med läkaren. 

Sjuksköterskorna beskriver att de tar ställning till hur länge de kan avvakta med 

läkarkontakt, om de kan vänta till det planerade mötet eller om det krävs en direkt 

kontakt. Vissa beslut måste tas av läkaren och i de fall sjuksköterskan har andra åsikter 

finns en medvetenhet om att det yttersta ansvaret ligger i läkarens profession. Då 

sjuksköterskan ställs inför en situation där brukarens hälsa försämrats och 

ställningstagande kring transport till sjukhus behöver tas anser sjuksköterskan att 

läkaren måste ta sitt ansvar för att sjuksköterskan ska kunna känna trygghet. I de fall 

sjuksköterskan inte får kontakt med primärvårdens läkare blir det ibland aktuellt att 

skicka in brukaren till akutmottagningen för att få en bedömning av en läkare. Detta 

kan skapa ett etiskt dilemma för sjuksköterskan när hen känner att brukaren skulle må 

bättre av att få slippa transport till akutmottagningen och vara kvar på boendet. 

Ja då hamnar jag ju i ett dilemma därför att om jag inte har [en ordination] svart på vitt. Då känner jag mig nog kanske tvingad i 
varje fall då om jag, om det inte finns ordinationer som skulle kunna hjälpa dem. Då blir det ju en resa i varje fall, tyvärr. #5 

Att läkare är tillgänglig skapar trygghet för sjuksköterskorna då de kan få råd och stöd 

i ärenden de inte kan hantera på egen hand. Det är ibland viktigare att ärenden blir 

utförda än vilken läkare som utför ärendet. Sjuksköterskan lyfter vikten av att läkare är 

villiga att konsultera specialister i mer komplicerade ärenden. 

När han insåg att han inte klarade av det och hon fortfarande hade besvären så skickade han remiss (…) och så skrev han att hjälp 
behövdes snabbt. Ja och hon har fått hjälp fort och mår mycket bättre. #3 

Även i frågor där det är tydligt att läkarprofessionen bär ansvaret till exempel 

läkemedelsordinationer upplever sjuksköterskorna att de själva är med och delar 

ansvaret genom att påverka besluten. Sjuksköterskorna kan i vissa lägen uppleva att 

läkaren kräver för mycket av dem och de upplever att de ofrivilligt får ta ansvar utanför 

sin profession. Detta kan gälla läkemedelsordinationer eller bedömningar som 

sjuksköterskan saknar kompetens för. En anledning att sjuksköterskorna ofrivilligt tar 

på sig ansvar kan vara att de vill upprätthålla ett fungerande samarbete med läkaren. 

Tar på sig kanske man också kan säga för bekvämlighetens skull. Det får jag nog erkänna att jag gör. #1 

Sjuksköterskorna upplever att de ibland möts av läkares ovilja att ta ansvar. Det kan 

gälla vissa typer av arbetsuppgifter i det vardagliga arbetet som till exempel 
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brytpunktssamtal vid vård i livets slutskede. Vanligare är dock att sjuksköterskorna 

möts av läkares ovilja att ta ansvar i kontakter med okända läkare på jourtid.  

Det är en del läkare som säger bara ”skicka in dem”, [läkarna] ids inte engagera sig och det tycker jag är tråkigt. #6 

Sjuksköterskan upplever att läkarna i dessa situationer vill skjuta ifrån sig ansvaret och 

lägga över det på ordinarie läkare när de åter är i tjänst. Antingen får sjuksköterskan i 

dessa lägen vänta till ordinarie läkare kan ta ställning i frågan eller så krävs det att  

sjuksköterskan kan stå på sig så att läkaren tar det ansvar som åligger hen.  
Man ju ofta bemött av läkaren, ”men jag känner ju inte den här patienten”. Jag behöver ändå en läkare, ett beslut eller en ordination, 
eller vad det nu är. Så det är väl det som kan vara lite frustrerande kan jag tycka. #4 

Ett område där sjuksköterskorna tar ett stort ansvar är i kontakter med anhöriga. De flesta 

kontakter som läkarna tar med anhöriga initieras av sjuksköterskorna även på 

områden där det uppenbart är läkarens ansvar, som till exempel vid brytpunktssamtal. 

Anhöriga vänder sig i första hand till sjuksköterskan då de har en närmare relation. 

Sjuksköterskan får sedan informera läkaren om att kontakt ska tas. Det kan förekomma 

att läkarna på eget initiativ kontaktar anhöriga. Sjuksköterskorna önskar att mer 

direktkontakt mellan läkare och anhöriga skulle förekomma. Sjuksköterskan kan också 

få stöd i anhörigkontakter av läkare då sjuksköterskan upplever att de egna insatserna 

inte räcker till för att tillfredsställa de anhöriga. 

I vissa fall när jag har haft några anhöriga som jag känner att jag inte klarar av att ge mer och de fortfarande är lite otillfredsställda. I 
dessa fall har jag bett läkaren ringa upp dem. #2 

 

Sjuksköterskans och läkarens kommunikation 

Sjuksköterskan beskriver att god kommunikation grundas i gemensamt resonemang i 

olika frågor. En öppen och förutsättningslös dialog där olika åtgärder och lösningar 

diskuteras innan beslut tas upplevs som positivt av sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

uppskattar att läkaren frågar efter hens åsikter och bedömningar. När läkaren lyssnar 

till sjuksköterskans åsikter och värdesätter dem känner hen sig uppskattad.  
De är lyhörda för det jag säger och gör förändringar och det brukar bli jättebra i slutändan. #2 

Det framkommer också exempel på bristande kommunikation där sjuksköterskan skulle 

önska mer dialog. I enstaka fall finns specifika frågor där läkaren och sjuksköterskan 

inte alls kan föra ett öppet resonemang. Även när dialog förts under ett möte kan 

sjuksköterskan i efterhand känna tveksamhet om vad som beslutats, då inväntas  
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läkarens journalkopior innan åtgärder utförs. När sjuksköterskan inte blir lyssnad till 

och läkaren inte själv känner brukaren kan det resultera i att vården försämras. 

Ibland kan man känna att jag har ju sagt det här om den här tabletten. Det blir inte bra när ni sätter ut den, men vi kör väl den 
rundan en gång till då, lite så. #4 

Sjuksköterskorna kan anpassa sitt sätt att kommunicera beroende på situation. Vid 

jourkontakter upplever sjuksköterskorna att det finns mindre tid att diskutera ärenden. 

Fokus ligger mer på praktiska frågor och endast de aspekter ur anamnesen som är 

relevanta för det aktuella problemet lyfts vid kontakten. Vid dessa kontakter upplever 

sjuksköterskorna inte att det är möjligt att diskutera välbefinnandefrågor.  

Kompetensens betydelse 

Sjuksköterskorna upplever att läkarens kompetens påverkar vården av brukarna. En 

ökad geriatrisk kompetens hos läkarkåren som arbetar mot SÄBO efterfrågas då de 

arbetar med en grupp bestående av multisjuka och sköra äldre. En jämnare vårdnivå 

och mer jämlik vård skulle uppnås om fler specialister arbetade mot SÄBO. En ökad 

kompetens hos läkarkåren skulle också kunna underlätta processen då brukarna måste 

skickas till sjukhuset då en specialist har en helhetssyn på brukaren och vårdkedjan. 
En brukare med en misstänkt höftfraktur ja då arbetade [specialistläkaren] igenom situationen på boendet. Skrev in en röntgenremiss, 
såg till att alla prover var tagna. Arbetet gick ju så vansinnigt mycket snabbare. #6 

Det finns exempel på situationer då sjuksköterskor mötts av läkare som uppenbart 

saknat kompetens att arbeta inom äldrevård. 

Det som jag är mest fascinerad över detta är att det är lika vård på lika villkor till alla enligt HSL. Är det så när det finns geriatriker 
[på ett område] och inte i resten av den här kommunen? Det kan man ju undra. #6 

Även sjuksköterskans kompetens kan påverka behovet av läkarmedverkan. Om en 

sjuksköterska har förskrivningsrätt kan hen utföra vissa ärenden och avlasta läkaren. 

Samarbetets betydelse för vården 

Sjuksköterskorna upplever generellt sett att de har ett gott samarbete med de ordinarie 

läkarna och strävar efter att behålla det. Ett gott samarbete upplevs positivt och skapar 

trygghet för sjuksköterskan även om det inte alltid löser de svåra situationer de ställs 

inför. Även ett samarbete som inte alltid fungerar väl kan vara värt att bevara.  

Man väljer sina strider, helt enkelt. Och man måste ju värna om att man har ett samarbete som inte bottnar i någon osämja. Det är 
ju så lite så måste jag erkänna att det är, det måste ju fungera. #1 

Ett gott samarbete mellan sjuksköterskan och läkaren med fokus på välbefinnande 

skapar trygghet för brukaren. Ett fördjupat samarbete där läkaren engagerar sig och  
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ser till en helhet påverkar omvårdnaden. När sjuksköterskan och läkaren tillsammans 

utformar en gemensam vårdplan med brukarens välbefinnande i fokus påverkas både 

omvårdnaden och den medicinska vården positivt.  

Då tittar vi på välbefinnandefrågor för vårdtagaren, vad mår den bäst av? Vi alla vet vi kan inte trolla bort alla sjukdomar, men vi 
kan jobba med välbefinnandet, glädje, livskvalitet helt enkelt. #6 

Det finns endast en sjuksköterska som beskriver samarbetet kring brukarna med 

termen teamarbete där hen inkluderar sig själv som sjuksköterska, läkaren samt 

omvårdnadspersonalen. Med ett gemensamt fokus på brukarens välbefinnande kan de 

olika professionerna stödja varandra i komplicerade ärenden. 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Valet av problemområde gjordes utifrån författarnas kliniska erfarenheter inom 

äldreomsorg i samråd med en specialistsjuksköterska inom vård av äldre från 

regionens geriatriska team. För att kunna studera valt problemområde bedömdes en 

empirisk studie som den mest lämpliga metoden då syftet var att studera 

sjuksköterskors erfarenheter. Studien utfördes inom Östersunds kommun då 

författarnas kännedom om organisationen gjorde det möjligt att få hjälp via redan 

existerande kontaktvägar att nå ut med information om studien vid rekrytering av 

deltagare. Östersunds kommun valdes även av praktiska skäl då den geografiska 

närheten till kommunens olika SÄBO:n underlättade utförandet av studien. En studies 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012, s. 584-585) stärks av att kontext, deltagare och design 

valts på lämpliga sätt så att syftet kan besvaras. 

För att undersöka sjuksköterskors erfarenheter valdes enskilda intervjuer som 

tillvägagångssätt för datainsamling. Fokusgruppsintervjuer hade kunnat användas då 

gruppen som skulle undersökas var homogen (Polit & Beck, 2012, s. 537). Med tanke 

på potentiella deltagares möjligheter att få tid att träffas i grupp ansågs fokusgrupper 

inte vara ett praktiskt genomförbart alternativ.  

Vid kvalitativa studier kan frågeguider utvecklas under arbetets gång. Efter 

provintervjun beslutades att frågeguiden inte skulle förändras ytterligare då en fortsatt 

utveckling av frågorna skulle gjort det svårt att uppnå pålitliga stabila data från alla 

intervjuerna. Intervjuguidens alla frågeområden togs upp vid samtliga intervjuer för 
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att garantera att alla områden täcktes, vilket också stärker stabiliteten i datamaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

Deltagarna i studien valdes strategiskt utifrån flera aspekter för att skapa en stor 

variation i den insamlade informationen. Urvalet baserades dels på samarbete med 

olika hälsocentraler men även på erfarenhet av den studerade verksamheten, 

utbildningsnivå, kön samt arbetsgivare. Henricson & Billhult (2012, s. 134) beskriver att 

ett strategiskt urval görs för att välja deltagare som kan ge en informationsrikedom i 

beskrivningen av fenomenet. En tillräcklig informationsrikedom i det insamlade 

datamaterialet krävs för att svara på studiens syfte.  

De deltagare som anmälde intresse att delta i studien kan antas vara verbala, 

reflekterande och villiga att dela med sig av sina erfarenheter, vilket är centralt i en 

kvalitativ studie. Då urvalet av deltagare i en kvalitativ studie inte är slumpmässigt 

kan resultatet snedvridas då de som frivilligt anmält intresse kan ha andra åsikter än 

de som väljer att inte delta (Polit & Beck, 2012, s. 516-517). De frågor som ställdes vid 

intervjutillfällena var inte av personlig karaktär vilket annars hade kunnat hämma 

deltagarna och påverkat den information de lämnade. En trygg och ostörd 

intervjusituation utan utlämnande frågor kan bidra till att färre informanter krävs för 

att uppnå tillräcklig djup och bredd i det insamlade materialet för att kunna beskriva 

och belysa olika aspekter av det studerade fenomenet (Polit & Beck, 2012, s. 521). Ingen 

av deltagarna valde att avbryta sitt deltagande i studien. 

Den inledande provintervjun utfördes av båda författarna för att utvärdera 

frågeguiden samt för att skapa en samsyn på intervjusituationen. En författare utförde 

flertalet intervjuer. För en större stabilitet i materialet hade det möjligen varit bättre att 

fördela intervjuandet jämnare mellan författarna alternativt att en författare utfört 

samtliga intervjuer.  

Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades av intervjuaren själv inom 

några dagar innan nästa intervju utfördes, vilket minskade risken för misstolkning i 

transkriptionen och ökar studiens pålitlighet (Graneheim & Lundman, 2004). I 

resultatet har citat anpassats till skriftspråkets normer för att göras mer läsvänliga 

(Danielsson, 2012, s. 204). 
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Innehållsanalys är en metod som lämpar sig för att bearbeta kvalitativa data. Studiens 

syfte avgör om en induktiv eller deduktiv analys är lämpligt. När det saknas tidigare 

vetenskapligt underlag om det fenomen som ska studeras rekommenderas en induktiv 

ansats där insamlade materialets delar sammanställs till en större helhet (Elo & 

Kyngäs, 2007). Då ingen tidigare forskning fanns angående sjuksköterskors 

erfarenheter av läkarmedverkan på SÄBO valdes en induktiv innehållsanalys för att 

skapa ny kunskap om det studerade fenomenet. Analysen utfördes med fokus på det 

manifesta innehållet då de studerade erfarenheterna uttrycktes konkret och kunde 

förstås utan djupare tolkning. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 199) 

beskriver att viss grad av abstraktion och tolkning krävs även i en manifest analys för 

att göra helheten i resultatet meningsfull. Analysarbetet som beskrivs i metoden och 

presenteras i Figur 1 ger intryck av att vara linjär, men processen gick fram och tillbaka 

mellan delar och helheten. Författarna har utfört analysen tillsammans och reflekterat 

över olika tolkningsmöjligheter och abstraktionsnivåer i processen, vilket ökar studiens 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 198).  

Studiens trovärdighet stärks av tydlighet i beskrivning av kontext, urval, deltagarnas 

karakteristika, datainsamlingen och analysprocessen, vilket gör det möjligt att bedöma 

resultatets överförbarhet till andra sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

läkarmedverkan på SÄBO. I resultatet framkommer att sjuksköterskorna är nöjda med 

formen för de planerade mötena när läkaren kommer till boendet. Sjuksköterskornas 

och läkarnas samarbete fungerar bra när det sker under kända förutsättningar. När det 

finns kontinuitet och tydlighet om vilken läkare som ansvarar för boendet skapas 

förutsättningar för en personlig relation. Dessa förutsättningar underlättar 

sjuksköterskornas arbete och ger en känsla av trygghet då förhållandena är kända. 

Sjuksköterskorna uppskattar en öppen kommunikation som sker i dialog.  

Den planerade läkarmedverkan som sjuksköterskorna beskriver kan utifrån de 

teoretiska modellerna (Tabell 1) för teamarbete (Berlin et al., 2012) benämnas som ett 

interprofessionellt team som arbetar i en parallell process med integrerade roller. 
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Sjuksköterskan och läkaren arbetar utifrån sina professioner men koordinerar sina 

insatser genom kommunikation och anpassning till varandra och utgör därför ett 

interprofessionellt team. Arbetsinsatserna utförs av respektive profession parallellt 

men det finns ett ömsesidigt beroende mellan individerna för att processen ska kunna 

genomföras. De arbetsroller som finns är integrerade men professionerna har sina 

individuella roller och samarbetet styrs av fastställda riktlinjer.  

Inte enligt någon av modellerna (Tabell 1) uppfyller det beskrivna samarbetet de mest 

djupgående stegen av teamsamarbete. Thylefors, Persson och Hellström (2005) 

beskriver att ju närmre samarbete som finns i ett team desto mer effektivt blir arbetet 

och det upplevda arbetsklimatet förbättras. I en verksamhet med begränsade resurser 

är ett djupgående teamarbete inte alltid möjligt då det kräver mycket tid, samordning 

samt social kompetens. Berlin et al. (2012) visar att arbetsuppgifternas typ och dess 

sammanhang är avgörande för vilken form av teamarbete som är lämpligast. 

På jourtid när sjuksköterskor tar kontakt med läkare kan professionernas roller 

beskrivas som differentierade (Berlin et al., 2012). Sjuksköterskan och läkaren agerar 

helt utifrån sina standardiserade roller och uppgifter utförs stegvis utan samarbete.  

Det samarbete som finns angående läkarmedverkan i Östersunds kommun är reglerat i 

ÄDEL-avtalet. Författarna anser att formen för planerad läkarmedverkan i nuläget är 

på en relevant nivå för teamarbete utifrån de förutsättningar som finns. Ett djupare 

teamarbete är ej möjligt då resurserna är begränsade samt att sjuksköterskor och läkare 

tillhör skilda organisationer. Enligt utredningen Effektiv vård (SOU, 2016:2, s. 459-462) 

fanns det vid införandet av ÄDEL-reformen en medvetenhet om att avståndet mellan 

organisationerna skulle kvarstå. I denna utredning föreslås att kommuner framöver 

ska kunna anställa läkare i de fall det behövs för att uppnå en sammanhållen hälso- 

och sjukvård och socialtjänst. För att undvika otydlig ansvarsfördelning krävs att 

anställningar av kommunläkare regleras i avtal mellan landsting och kommun.  

Författarna anser att det vore önskvärt att kommunen anställer läkare med geriatrisk 

kompetens som samarbetar med samtliga SÄBO:n. En sådan organisation skulle 

möjliggöra en likvärdig vård på lika villkor i enlighet med HSL §2 (SFS 1982:763). Varje 

persons okränkbara människovärde oberoende av ställning i samhället garanterar dess 
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rätt till lika behandling (Sandman & Kjellström, 2013, s. 263). En förändrad 

organisation skulle kunna förbättra förutsättningarna för en personcentrerad 

omvårdnad där de äldre personerna boende på SÄBO skulle få sina vårdbehov 

tillgodosedda.  

Sjuksköterskorna uttrycker att det är viktigt för dem att läkarna litar på bedömningar 

och prioriteringar de gjort. Sjuksköterskorna vill uppfattas som insatta och vill kunna 

svara på frågor som ställs under läkarkontakterna. Det förutsätter att det finns en 

läkarkontinuitet så att sjuksköterskan kan förutse vilken information som önskas. 

Karlsson et al. (2006) beskriver hur läkare ser på sjuksköterskor inom äldreomsorgen. 

Läkarna förväntar sig att sjuksköterskan ska ersätta deras närhet till brukaren då de 

själva saknar både tid och fysisk närvaro. I läkarnas förväntningar ligger att 

sjuksköterskan utifrån sin kunskap och erfarenhet ska kunna göra tillförlitliga 

observationer och bedöma behovet av när och hur läkarmedverkan krävs. När läkaren 

och sjuksköterskan litar på varandra, är engagerade i arbetet och har en dialog utifrån 

sina respektive perspektiv med brukarens behov i fokus skapas en vi-känsla. Läkarna 

uttrycker ett behov av att sjuksköterskan kan arbeta självständigt och ser sig själva som 

en stödfunktion för att sjuksköterskan oberoende ska utföra omvårdnad.  

Läkarna önskar att sjuksköterskan tar en roll som teamledare i arbetet på boendet så att 

de själva kan distansera sig från brukarna och överlämna ansvaret för anhörig-

kontakter (Karlsson et al. 2006). I resultatet presenteras att sjuksköterskorna ibland 

upplever att de ofrivilligt får ta för stort ansvar, exempelvis gällande anhörigkontakter. 

Det gäller även då läkaren inte kan utföra hembesök för att skapa en egen uppfattning. 

Sjuksköterskorna saknar då stöd, vilket läkarna enligt ÄDEL-avtalet ska erbjuda. 

Thylefors et al. (2005) konstaterar att transprofessionellt teamarbete ger ett signifikant 

bättre arbetsklimat med nöjda teamdeltagare då en stödjande atmosfär skapas genom 

att teamet arbetar nära tillsammans mot ett gemensamt mål. Författarna anser att 

transprofessionellt teamarbete skulle kunna vara ett sätt att skapa en bättre och 

tryggare arbetsmiljö för sjuksköterskor på SÄBO då det skulle minska deras känsla av 

utsatthet. Svensk sjuksköterskeförening (2014) lyfter teamarbete som en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser som är viktig för att kunna utveckla 

omvårdnadsarbetet. När sjuksköterskan tar en roll som teamledare fokuseras arbetet 
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på personcentrerad omvårdnad och skapas en helhetssyn som främjar omvårdnaden 

samt stärker patientsäkerheten. 

Sjuksköterskorna har en uppfattning om att fler ärenden skulle kunna hanteras på 

plats på SÄBO med en utvecklad läkarmedverkan. När punktinsatser utförs då 

brukaren försämras akut finns stor risk att åtgärderna som görs inte utgår ifrån ett 

personcentrerat perspektiv. Lopez (2009) beskriver att sjuksköterskor upplever att det 

kan vara svårt att utforma vårdplaner som både tar hänsyn till brukarens behov samt 

anhörigas och läkares åsikter. Att utforma dessa vårdplaner kräver att sjuksköterskan 

har en välutvecklad klinisk bedömningsförmåga och kan kommunicera och samarbeta 

på ett bra sätt.  

I den regionala studie som undersökt läkares uppfattning om arbetet på SÄBO 

framkommer många liknande erfarenheter som sjuksköterskorna uttrycker i 

resultatdelen. Läkarna beskriver att de har en konsultativ roll på boendet och därför är 

beroende av sjuksköterskornas bedömningar. Läkarna skulle önska mer direktkontakt 

med brukarna och deras anhöriga, gärna redan från inflytt på boendet. Den viktigaste 

faktorn för att uppnå bästa möjliga vård på SÄBO är enligt läkarna att det finns en god 

kontinuitet med erfarna sjuksköterskor (Eurenius, 2016). 

Slutsats 

Denna studie visar att sjuksköterskorna inom SÄBO inte känner till alla delar av 

ÄDEL-avtalet och således inte vet fullt ut vad de har rätt att kräva av den 

läkarmedverkan som landstinget ska tillhandahålla. Specialistsjuksköterskan inom 

vård av äldre kan genom att medvetandegöra sjuksköterskorna om ÄDEL-avtalets 

innehåll bidra till bättre förutsättningar för samverkan mellan olika professioner vilket 

kan bidra till en utveckling av omvårdnadsarbetet.  

Författarna anser att en tänkbar utveckling av läkarmedverkan skulle vara ett ökat 

arbete med vårdplaner där brukarna tydligt sätts i fokus utifrån både ett medicinskt 

och ett omvårdnadsperspektiv. Ett teaminriktat arbete skulle kräva mer tid och 

närvaro av läkarna på SÄBO men skulle kunna minska behovet av andra insatser som 

till exempel jourläkarkontakter, akutbesök och inläggningar inom slutenvården. 

Förutom en minskad belastning på andra vårdnivåer skulle ett ändrat arbetssätt öka 
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brukarnas välbefinnande och förbättra sjuksköterskornas arbetssituation. 

Specialistsjuksköterskan inom vård av äldre kan bidra till detta utvecklingsarbete då 

hen har en fördjupad kompetens att arbeta både personcentrerat och 

interprofessionellt. Vidare forskning krävs för att undersöka om ett fördjupat 

teamarbete kan minska avståndet mellan de olika organisationerna.  
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Information om intervjustudie gällande sjuksköterskors erfarenheter av 
läkarmedverkan på särskilt boende [SÄBO] 
 
Att arbeta som sjuksköterska på SÄBO är ett arbete med stort ansvar där 
sjuksköterskan ofta känner sig ensam. ÄDEL-avtalet reglerar hur regionens 
läkarmedverkan ska se ut och beskriver hur mycket läkartid varje SÄBO ska tilldelas. 
Avtalet beskriver också att kommunens hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna få råd 
och stöd samt ha möjlighet till telefonkontakt dygnet runt. 
 
En studie planeras under våren 2016 för att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 
läkarmedverkan på SÄBO. Studien kommer att göras genom intervjuer med 
sjuksköterskor som arbetar inom Östersunds kommun och har fast placering på SÄBO 
sedan minst sex månader.  
 
Vi vill med denna studie lyfta sjuksköterskans perspektiv av detta samarbete och ta del 
av era erfarenheter av hur läkarmedverkan fungerar. Under samma period kommer en 
studie som undersöker distriktsläkares arbetssätt och uppfattningar om arbetet på 
SÄBO att genomföras. Samtidigt pågår ett arbete inom det geriatriska stödteamet med 
att ta fram riktlinjer för läkarmedverkan på SÄBO. Vi hoppas att resultatet från studien 
kan påverka de riktlinjer som tas fram.  
 
Med detta brev inbjuds du till deltagande i studien. Vår målsättning är att intervjua 6-8 
sjuksköterskor. Intervjuerna beräknas ta ca 30 till 60 minuter.  
Urval av deltagare kommer att ske med syfte att inkludera samarbete med alla 
hälsocentraler i Östersunds kommun. Det innebär att även om du tackar ja till 
deltagande är det inte säkert att du kommer bli intervjuad.  
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Deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan 
utan motivering. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas, under intervjun 
kommer stödanteckningar att föras. I samband med att intervjuerna skrivs ut kommer 
namn och platser som nämns att avidentifieras för att inte kunna kopplas samman med 
dig. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del 
av dem. Under studiens genomförande kommer material med kontaktuppgifter att 
hanteras enligt personuppgiftslagen. Materialet till studien kommer att kasseras när 
uppsatsen är färdig. Skriftligt samtycke till deltagande i studien kommer att inhämtas i 
samband med intervjuerna.  
 
Studien är en del av vår utbildning till sjuksköterska med specialistexamen inom Vård 
av äldre. Den kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid 
Mittuniversitetet Östersund. Vi arbetar nu som sjuksköterskor på SÄBO. För 
ytterligare information, frågor eller om du vill ta del av den färdiga studien kan du 
kontakta någon av oss genom nedanstående kontaktuppgifter.  
 
Är du intresserad av att delta i studien, svara till anch0100@student.miun.se 
stfa1300@student.miun.se eller kontakta oss via telefon 073-275 50 32.  
 
Handledare: Monica Eriksson, lektor monica.eriksson@miun.se  
tel: 010-142 88 20 
 
 
 
 
Östersund 2016-02-16 
 
Anette Chikaonda & Stina Landgren 
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Bakgrundsfrågor 
Kvinna / Man                                      Ålder 
  
Hur länge har du jobbat inom denna typ av verksamhet? 
   -på SÄBO dagtid 
   -år som sjuksköterska 
 
Vilken utbildning har du? 
  
Hur många brukare bor på detta SÄBO? 
 
Hur många sjuksköterskor arbetar på detta SÄBO? 
  
Hur ofta har du planerat möte/telefonmöte med läkare? 
 
   -Hur sker denna kontakt? Telefon/besök av läkare på plats/ möte på hälsocentral 
   -Hur lång tid finns avsatt för mötet? 
   -Vilka medverkar? 
 
Finns det en skriftlig rutin för läkarmedverkan på din enhet? 
  
Analysfrågor 
Berätta hur det går till vid planerade möten med läkare? 
 
Berätta hur du förbereder dig för mötet? 
    -hur har du valt de ärenden som tas upp 
 
Berätta hur du uppfattar att läkaren är förberedd? 
    -tar läkaren upp egna ärenden 
  
Berätta vad ni talar om under mötet? 
  
Finns det en kontinuitet i er läkarmedverkan? 
   -Berätta hur detta påverkar ditt arbete? 
 
Berätta om era roller under mötet? 
   -Varför fungerar det på detta sätt, rutin/gammal vana? 
   -Vem leder samtalet under mötet? 
   -Vem styr besluten 
 
Har läkaren egna kontakter med anhöriga?  
   -Berätta hur det fungerar  
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Berätta vad som fungerar bra med det samarbete som finns? 
Berätta om hinder du upplever finns för ett gott samarbete 
   -kommunikation 
   -teknik/vpn-dosa 
   -tid 
 
Upplever du att det som bestäms på mötet utförs som bestämt inom rimlig tid? 
 
Kan brukarna få planerade hembesök? 
   -hur fungerar dessa 
   -Berätta hur du agerar om brukaren inte kan få ett hembesök 
 
Berätta hur kontakten fungerar de vardagar du inte har planerat möte/telefonmöte 
med läkare 
   - är det möjligt för brukarna att få hembesök utanför den planerade tiden?   
   -Berätta hur du agerar om brukaren inte kan få ett icke planerat hembesök 
 
Berätta hur kontakten fungerar jourtid, dagtid då du jobbar helg 
   -är det möjligt för brukarna att få akuta hembesök? 
   -Berätta hur du agerar om brukaren inte kan få ett akut hembesök 
 
 Presenterar du ärenden olika på vardagar respektive jourtid? 
   -Berätta vad som skiljer sig åt 
 
Enligt ÄDEL-avtalet ska läkare vid behov medverka i vårdplanering. Berätta hur det 
fungerar? 
 
Berätta om hur ditt arbete med brukarna påverkas av hur samarbetet med läkare 
fungerar? 
-vardagar/jourtid 
-upplever du att omvårdnaden påverkas av samarbetet? 
  
Berätta om ett tillfälle då samarbetet fungerat bra. 
  
Berätta om ett tillfälle då samarbetet fungerat dåligt. 
  
Berätta om hur samarbetet skulle se ut om du fick önska fritt. 
 
Finns det resurser som du saknar?  
 
Har du något övrigt du vill berätta om hur samarbetet fungerar. 
 
Om jag har ytterligare frågor som inte kommit med vid detta tillfälle, finns det 
möjlighet att jag kan ställa dessa vid ytterligare ett intervjutillfälle? 
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Svarstalong till förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 
Jag har fått information om studien och är intresserad av att delta som intervjuperson. 
Jag är medveten om att deltagandet i studien är frivilligt och att jag kan avbryta 
medverkande när som helst utan närmare förklaring. 
 
 
 

  □  Ja tack, jag vill medverka i studien. 
 
 
 
 
 
Namn:____________________________________________________________________   
  
Telefon:___________________________________________________________________ 
 
E-post:____________________________________________________________________ 
 
Hälsocentral:_______________________________________________________________ 
 
Ort och datum:_____________________________________________________________ 
 

 

 
 


