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Sammanfattning 

Introduktion: Multisjuka patienter är individer med många sjukdomar och komplexa vårdbehov. För 
denna grupp är vikten av kontinuitet 0ch känsla av trygghet stor.  
 
Syfte med förbättringsarbetet:  Att skapa en trygg och möjlig ASIH-vård för multisjuka äldre 
genom att utveckla arbetssätt som möjliggör anslutning och en trygg utskrivning för multisjuka äldre. 
 
Syftet med studie av förbättringsarbetet: Att undersöka och analysera medarbetares 
gemensamma erfarenheter. 
 
Metod: Förbättringsarbetet genomfördes med stöd av Nolans förbättringsmodell. Studien av  
förbättringsarbetet genomfördes med en fallstudie med kvalitativ innehållsanalys. 
 
Resultat: Förbättringsarbetet resulterade i ett jämnt inflöde av remisser och kortare anslutningstid till 
ASIH. Patientens upplevelse av trygghet skattades i en enkät till 76%.   
Möjlighet till återanslutning till ASIH fick 7 patienter mellan 1-7 gånger under förbättringsprojektet.  
 
Studien av förbättringsarbetet sammanfattades i temat: ”Villkor för samverkan mot det gemensamma 
målet” då ett tydligt mönster framkom i fokusgruppsintervjuerna. Följande villkor sågs som 
betydelsefulla: kontinuitet, lärande, samarbete och kommunikation. 
 
Diskussion: ASIH är en vårdform som kan bidra till att skapa trygghet och underlätta övergången till 
hemmet för gruppen multisjuka äldre. I bästa fall också minska behov av  vård på akutsjukhus vid 
försämring. För att möjliggöra denna vård krävs återkoppling som skapar lärande genom tydliga mål 
och mätbara resultat. 
 
Nyckelord: Sköra äldre, Avancerad sjukvård i hemmet, trygghet, kontinuitet, förbättringsarbete 
 



 
 

Summary  

Introduction: Patients with multiple illnesses are individuals with complex needs of care. For this 
group of patients, continuity of care and their sense of security is of great importance.  
 
Improvement work objective: To create secure and accessible ASIH for elders with multiple 
illnesses by develop ways of working to enable re-admittance and secure discharges for this group of 
patients. 
 
Case study objective: To Investigate and analyze team members’ common experiences.  
 
Method: Implementation using Nolan’s improvement model. A case study using qualitative contents 
analysis examined the improvement work.  
 
Result: The improvement work resulted in an even flow of referrals and shortened admission times to 
ASIH. Patients’ sense of security rated 76%. Seven patients were re-admitted 1-7 times. 
 
Case study summary: ”Conditions for cooperation for a common goal”. A clear pattern with the 
following significant conditions emerged from the focus groups interviews: continuity, learning, 
cooperation, and communication.  
 
Discussion: ASIH can be an option to facilitate the transition home for elderly patients with multiple 
illnesses. ASIH provides a sense of security and may prevent re-hospitalization. This model of 
cooperation requires clear, common goals and opportunities for feedback to enable learning which in 
turn create a sense of purpose for the team members. Combined, this contributes to measurable results.  
 
Keywords: Fragile elderly, Advanced Home Care, security, continuity, improvement work 
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Inledning 

 
Karin var född 1928 och en stolt kvinna som var van att sköta sig själv men det sista året hade det 
blivit svårare. Hon hade allt oftare känning av sin hjärtsvikt som gjorde att båda benen svullnade upp 
och andningen blev tyngre. Dessutom hade hon blivit mer ostadig på benen som ofta gav vika. Karin 
fick nu också återkommande urinvägsinfektioner och hon hade svårt att hålla tätt vilket var förargligt. 
Karin ville helst inte ha hemtjänst mer än en gång i veckan då de hjälpte henne med handling och 
städning men distriktssköterskan från vårdcentralen och hennes dotter hade försökt övertala henne 
att ta emot mer hjälp. Karin ville inte ha något spring i sitt hem så hon tackade nej. När andningen 
blev för tung så ringde Karin sin dotter som vid det här laget var trött och less på att mamman inte 
tog emot mer hjälp. Dottern ringde då ambulansen som körde Karin till akuten och ofta lades hon in 
på hjärtavdelningen eller på geriatriken ett par dagar för att vätskas ur. Geriatriken hade skrivit en 
remiss till vårdcentralen för uppföljning av hjärtsvikten i hemmet men trots detta fortsatte Karin åka 
in till akuten. Det sista halvåret hade det skett vid minst tre tillfällen och nu senast hade Karin också 
fallit i hemmet. När läkaren på geriatriken frågade Karin vad hennes största bekymmer var så 
berättade hon att de vätskedrivande tabletterna var jobbiga att ta för då blev hon kissnödig och yrseln 
och de svaga benen gjorde det jobbigt att ta sig till toaletten. Karin ville helst inte åka in till sjukhus 
men hennes distriktssköterska hade inte möjlighet att behandla Karins svåra hjärtsvikt i hemmet och 
försämringen kom plötsligt så inläggning var den enda möjlighet som kvarstod.   
 
Karin är ett fiktivt exempel på en skör multisjuk äldre. Denna grupp utgör ca 10 % av befolkningen men 
förbrukar ca 80 % av sjukvårdsresurserna med många akutbesök och sjukhusinläggningar (Stockholm 
läns Landsting & Scandinavian Health Partner, 2009). Samma gäller internationellt, i England utgör 
äldre multisjuka sköra patienter den grupp som har flest oplanerade akuta sjukhusinläggningar (Hunt, 
2016). För att möta den multisjuka patientens vårdbehov och minimera onödiga sjukhusinläggningar 
behöver landsting och kommun samverka utifrån patientens behov i mycket högre utsträckning och 
resurser måste omfördelas mellan akutsjukvården och primärvården (Statens offentliga utredningar, 
2016:2). En proposition runt samverkan mellan kommun och landsting finns sedan 2002 
(Socialdepartementet, 2002 /03:20). Detta har i sin tur lett till en samverkansöverenskommelse mellan 
kommun och landsting i Stockholm men samverkan berör i första hand vårdövergång mellan 
akutsjukvård och primärvård vars implementeringsarbete med olika projekt nu är igång (Stockholm 
läns Landsting & Scandinavian Health Partner, 2009). Dessutom är de medicinska resurser som erbjuds 
i dessa projekt ofta tillgängliga dagtid och inte dygnet runt. 
 
En åtgärd för att förbättra vården för gruppen multisjuka genomfördes redan 2013 när vårdval infördes 
för den avancerade sjukvården i hemmet i Stockholms och då kom att inkludera även denna grupp 
(Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, 2016). Detta har i sin tur lett till att kostnaderna för den avancerade 
hemsjukvården ökat dramatiskt då patienterna i hög utsträckning fortsatt att vårdas inom den 
avancerade hemsjukvården trots att den basala hemsjukvården skulle kunna ta vid och vårda dem då 
det akuta behovet minskat (Health Navigator, 2015). Behov finns att skapa kunskap om gruppen 
multisjuka till remittenter och vårdgrannar så att vården blir mer jämlik över hela Stockholms Läns 
Landsting vilket Hälso- och sjukvårdslagen betonar (Författningssamling, 1982:763). Dessutom 
behöver den avancerade sjukvården utveckla samverkan och interna arbetssätt med andra vårdgivare 
för att på ett smidigare sätt ansluta och skriva ut gruppen multisjuka äldre men samtidigt på ett sätt som 
gör att kvalitén på vården och patientens upplevelse av vården i hemmet inte försämras (Health 
Navigator, 2015). 

Bakgrund 

Den multisjuka äldre patienten 
Gruppen multisjuka äldre har definierats av både socialstyrelsen och Äldrecentrum och i denna ingår 
gruppen sköra äldre och de som har störst vårdbehov som benämns ”mest sjuka äldre”. Totalt omfattar 
gruppen cirka 300 000 personer som är 65 år eller äldre. Avgränsningen för gruppen innefattar 
personer med multisjukvård och/eller hög vårdkonsumtion samt omfattande äldreomsorg och ofta 
långa vårdtider på sjukhus eller många besök i sluten- och öppen specialistvård. Vid multisjuklighet har 
patienten två eller flera sjukdomar samtidigt (Socialstyrelsen, 2011; Stiftelsen Stockholms Läns 
Äldrecentrum, 2013). 
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Inom hälso- och sjukvården står gruppen multisjuka och de med kroniska sjukdomar för en stor del av 
vårdkonsumtionen, ca 80–85 procent av de totala sjukvårdskostnaderna. Kronisk sjukdom förekommer 
hos nästan halva befolkningen. En person med kronisk sjukdom har i genomsnitt fyra till sex gånger så 
hög sjukvårdskostnad jämfört med en person utan kronisk sjukdom (Statens offentliga utredningar, 
2016:2). 
 
Vid multisjuklighet ses ett ökat sjukvårdsbehov vilket innebär att ett flertal kroniska diagnoser ökar 
sjukvårdskostnaderna per person. Överlag stiger antalet kliniker som varje person besöker under ett år 
med antalet kroniska diagnoser som hen har. Personer med kronisk sjukdom har i genomsnitt både fler 
vårddygn och fler öppenvårdsbesök än de utan kronisk sjukdom. Var femte person med kronisk sjukdom 
vårdas i slutenvården under ett år. En stor andel av personer med kronisk sjukdom har någon 
specialistvårdskontakt, men över hälften av läkarbesöken görs i primärvård och en tredjedel av 
personerna har endast primärvårdskontakt under ett år. Det innebär att merparten av vården av de 
kroniska sjukdomarna görs av patienter och närstående själva. Akutmottagningarna spelar dock en stor 
roll i vården av kronisk sjukdom; vart tionde läkarbesök av personer med kronisk sjukdom görs på 
akutmottagning, och var tolfte person med kronisk sjukdom har haft två eller fler akutbesök under ett 
år. I gruppen 65–74 år har 56 procent fler än en kronisk sjukdom, i gruppen 75 till 84 år 77 procent, och 
i gruppen över 85 år 81 procent. Personer med kommunala omsorgsinsatser har i ännu högre grad (90 
procent) kronisk sjukdom. Av de mest vårdfrekventa patienterna under 2008, var ca 20 000 multisjuka 
och hos dessa var hjärt-kärlsjukdomar kraftigt överrepresenterade. Båda könen var lika representerade 
i gruppen (Statens offentliga utredningar, 2016:2). 
 
I England redovisas liknande siffror för gruppen sköra äldre och då syftar man på kroniskt sjuka och de 
som befinner sig i livets slut när det gäller oplanerade akuta sjukhusvistelser: den ökade med 7.1% under 
2014/15 med den största ökningen i den äldre gruppen (7.3% ålder 75-84 år, 9% i ålder över 85). I den 
studien kopplar man oplanerade sjukhusinläggningar till den äldre patientgruppen med mer komplexa 
vård- och sociala behov och skörare (Hunt, 2016). Studien menar vidare att om förutsättningarna var 
annorlunda i kommunen och förbättrad för denna grupp sköra individer skulle de inte behöva läggas in 
på sjukhus i samma omfattning, det skulle både individen och samhället tjäna på. Sköra äldre som har 
risk för att falla, immobilitet, förvirring, inkontinens och en eller flera kroniska sjukdomar ingår i 
gruppen. Det här påvisar behovet av att hela det multiprofessionella teamet samverkar runt patienten 
och hens behov (Hunt, 2016). 

Trygghet och kontinuitet 
Trygghet är ett mångfasetterat begrepp och det finns minst två olika beskrivningar av trygghet. Den ena 
är grundtryggheten som påverkas av personliga egenskaper som tros skapas tidigt i livet. En annan form 
av trygghet är situationsanpassad trygghet som påverkas av yttre faktorer, till exempel att vid behov ha 
tillgång till vård (Segesten, 1994). Petersson och Blomqvist (2011) undersökte känslan av trygghet och 
kom fram till att trygghet kan beskrivas som en inre känsla som grundar sig på tilltro till sig själv och 
andra. Faktorer som stärkte känslan av trygghet var att känna gemenskap, att känna igen saker och 
situationer samt att kunna använda hjälpmedel. Burström et al. (2012) beskriver att den multisjuka 
patienten ofta känner sig stressad vid utskrivning från sjukhuset och under de första två veckorna i 
hemmet och för att klara sitt dagliga liv behövs ofta hjälp av anhörig. Söderback (2007) visar i sin studie 
att om utskrivningen standardiseras och hembesök görs efter utskrivning kan behov av återinläggning 
minska då stressen minskar. 
 
En stor del av gruppen multisjuka utgörs av hjärt-kärlsjukdom och upplevelsen av trygghet är studerat 
runt den gruppen. Brännström et al. (2006) beskriver att patienters känsla av trygghet är beroende av 
tillgänglighet till vårdpersonal och deras vilja att hjälpa. Söderberg (2015) å sin sida beskriver att 
multisjuka hjärtsviktspatienter beskriver sin trygghet som kopplat till kontinuitet på besök, personalens 
kompetens, att man blir lyssnad till och får svar på frågor som man har. Hälso- och sjukvårdslagen  
(2017:30) utrycker att patienters behov av trygghet ska tillgodoses i all vård och behandling. Bristande 
kontinuitet är en väsentlig källa till ineffektivitet i vården och detta har sin förklaring i hur vården 
organiseras vilket försvårar att skapa kontakt och tillit med en patient som man inte träffat tidigare. 
Kontinuitet är också en central kvalitetsfaktor för patienterna, inte minst vårdens storkonsumenter 
(Statens offentliga utredningar, 2016:2). 
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Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) 
Traditionellt sedan 1980-talet då vårdformen utvecklades i Sverige har den avancerade sjukvården i 
hemmet (ASIH) vårdat cancerpatienter i livets slut d.v.s. i palliativt skede (Strang & Beck-Friis, 2012). 
ASIH i Stockholms Läns Landsting har sedan 2013 i uppdrag att vårda tre olika grupper av patienter. 
Dels patienter som under en kortare period har behov av behandlings- och symtomkontroll som kräver 
flertal medicinska och omvårdnadsmässiga ställningstagande dygnet runt men inte behöver vårdas på 
en slutenvårdsplats. Dels patienter med långsiktig komplex sjukdomsbild som under återkommande 
instabila perioder har behov av behandlings- och symtomkontroll som kräver flertal medicinska och 
omvårdnadsmässiga ställningstagande dygnet runt. Slutligen patienter som har en obotlig sjukdom och 
som inte längre svarar på livsförlängande behandling, det vill säga patienter i livets slutskede och som 
under sin återstående begränsade livstid har behov av komplex symtomlindrande sjukvård i hemmet 
(Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, 2016). Vården sker genom multiprofessionella team som består av 
läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator samt dietist och ibland präst och utifrån 
den palliativa vårdens fyra hörnstenar: symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och slutligen 
kommunikation och relation (Strang & Beck-Friis, 2012). Patienten har tillgång till teamet 24 timmar 
per dygn vilket ger en stor trygghet. Kvalitativ forskning om patenten och anhörigas upplevelse av den 
vård som ASIH teamet erbjuder är ofta kopplat till den palliativ vården av cancerpatienter i livets slut 
(Milberg & Strang, 2003). De senaste åren har även forskning runt teamets betydelse kopplat till andra 
sjukdomar bl.a. om hjärtsviktspatienters upplevelse av ASIH vård tillkommit (Söderberg, 2015; 
Brännström et al. 2006). 
 

Beskrivning av sjukvårdens organisation i Stockholm Läns Landsting 
Organisationen av sjukvård i Stockholm Läns Landsting skiljer sig från övriga delar av Sverige. Delvis 
då Stockholm har infört vårdval och konkurrensutsatt en mängd verksamheter däribland den 
avancerade hemsjukvården som 2013 blev ett vårdval för patienten med en mängd både privata och 
landstingsdrivna verksamheter att välja mellan (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, 2016). 
Organisationen av den avancerade hemsjukvården i Stockholm drivs av landstinget och inte kommunen 
vilket innebär vissa skillnader när all personal har samma huvudman. Sedan 1992 har det varit möjligt 
för kommuner i Sverige att bedriva hemsjukvård genom en överenskommelse där landstinget överlåter 
skyldigheten att tillhandahålla hemsjukvård (SFS  1992:567). Stockholms Läns Landsting är en av de 
landsting i Sverige som valt att inte genomfört en kommunalisering av den basala hemsjukvården. Den 
basala hemsjukvård som finns i Stockholm utgår från de vårdcentraler som finns och drivs i både privat 
och landstings regi. Den basala hemsjukvården erbjuder insatser under dagtid på vardagar som övrig 
tid kompletteras av jourteam som ofta åker över hela Stockholm och inte har en kännedom om 
patienten. 
Geriatriken i Stockholm drivs både i Landstings- och privat regi. I Framtidsplanen för Stockholms Län 

står att ”samverkan med primärvården och övriga vårdgivare i sjukvårdssystemet måste vidare-
utvecklas (Landstingsfullmäktige 2012-06-14).  

Effektiv vård och samverkan 
Den statliga utredning som kom under 2016 menar att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet 
mellan patienten och vården (Statens offentliga utredningar, 2016:2). Även att vårdens effektivitet 
avgörs i detta möte och att patienten därför bör involveras och göras mer delaktig i sin vård. En 
bedömning som framkommer är att de nuvarande strukturer och uppdelningar mellan sjukhusvård och 
primärvård som idag finns bidrar till ineffektivitet inom hela sjukvårdssystemet och att patienten inte 
vårdas på rätt nivå och därmed heller inte är tillräckligt delaktig i sin vård. Rätt vårdnivå krävs för att 
lägsta/bästa effektiva omhändertagandenivå (LEON/BEON) och därigenom minska slöseri med 
resurser (Statens offentliga utredningar, 2016:2). Primärvården har idag varken ekonomiska resurser 
eller möjlighet att ha en helhetssyn på patientens alla vårdinsatser utan samverkan mellan alla aktörer 
behövs (Statens offentliga utredningar, 2016:2). Socialstyrelsens definition på samverkan innebär ett 
”övergripande gemensamt handlande på organisatoriskt plan för ett visst syfte” (Socialstyrelsen, 2016).  
Glouberman och Mintzberg (2003) menar att för att samverkan skall fungera måste olika världar inom 
sjukvården kunna mötas och förstå varandra; läkare (cure), sjuksköterskor (care), chefer och 
administration (control) samt samhället (community). En bristande samverkan leder inte bara till ökade 
kostnader utan också till en sämre vård kvalité och en ökad otrygghet för patienten (Øvretveit, 2011). 
 
Fragmentiseringen av svensk sjukvård är inte unik för Sverige utan en specialisering av vården sker över 
hela världen vilket ökar behovet av samverkan. Forskning runt vikten av samverkan bedrivs 
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internationellt i länder som Canada, Australien, USA och Storbritannien men även i våra nordiska 
grannländer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Ahgren & Axelsson, 2011). 
 
Ett projekt som under 2016 implementerade som ett samarbete mellan Stockholms Läns Landsting och 
Stockholms Stad hette SVEA, Sammanhållen Vård genom Enhetliga Arbetssätt (Hälso- och 
Sjukvårdsförvaltningen Stockholms Läns Landsting, 2016). Det gick ut på att ge stöd åt arbetssätt som 
Förstärkt utskrivning och Förstärkt mottagande men berörde främst samverkan mellan akutsjukvård 
och primärvård. Sedan 2015 finns en Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre 
mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 
Stockholms Läns Landsting, 2015). 

Förbättringskunskap 
Hälso- och sjukvården befinner sig i ständig förändring och utveckling. Ett ständigt pågående 
förändringsarbete är en nödvändighet för lärande och systemutveckling så att värde skapas. Men goda 
idéer tappas lätt bort och uthållighet och stöd brister. Den plats där värde skapas för patienter och 
anhöriga är där möten och relation med vårdpersonal uppkommer, detta sker i microsystem (Nelson et 
al., 2007). Micro- meso - och macrosytemen har sina ursprung i idéer kopplade till ledarskap och 
system- och organisationsutveckling samt förbättringar. Genom att processer i hälso- och sjukvården 
och i microsystemet ständigt analyseras så att förbättringar identifieras så kan utveckling ske (Langely 
et al., 2009). Förbättringskunskap är ett kunskapsområde som numera är viktigt för att arbeta med 
kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård. För att lyckas med förändringar behöver alla, både 
sjukvårdspersonal, patienter, närstående och de som äger resurserna delta i förändringsprocessen för 
att förbättringar ska ske på ett genomgripande och hållbart sätt. Då kan bättre behandlingsresultat, 
bättre professionell utveckling och bättre systemprestanda nås (Batalden & Davidoff, 2007). 
 

 
Figur 1. Sambandet mellan professionell- och förbättringskunskap (Batalden & Stoltz 1993). 
 
Den professionella kunskapen i ett mikrosystem behöver kombineras med förbättringskunskap (Figur 
1) för att skapa bästa tänkbara vård, genom förståelse och kunskap om den egna kontexten men också 
med kunskap om hur förändringen genomförs på ett framgångsrikt sätt (Langley et al., 2009). För att 
kunna urskönja en effekt krävs mätningar. Det förutsätter i sin tur en kunskap om hur den 
generaliserbara evidensen och kunskapen tillämpas i specifika kontexter, men också vetskap om vad 
som krävs för att kunna utföra och verkställa detta. Det innebär kunskap om strukturell målsättning, 
kunskap om hur medarbetare belönas och kunskap om hur medarbetarna lär sig att ta ansvar (Batalden 
& Davidoff, 2007). För att bli en ”Lärande organisation” ska riktningen gå från ett reproduktivt lärande 
(single loop learning) till ett utvecklingsinriktat lärande (double loop learning) (Senge, 2000). 
Nyförvärvad kunskap innebär inte en direkt förbättrad prestation, utan behöver förvaltas på rätt sätt 
och först då förväntas bättre utfall hos patienten, bättre professionell utveckling av medarbetare samt 
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bättre prestation på organisationsnivå leda till ett hållbart och ett kontinuerligt kreativt arbetssätt som 
gynnar alla (Batalden & Davidoff, 2007). 

 

Det lokala problemet 
Det vårdval som infördes för ASIH förändrade uppdraget till att även innefatta gruppen multisjuka 
äldre, vilket har organiserats och efterföljts på olika sätt. Dagens hälso- och sjukvårdsavtal reglerar inte 
ansvar på detaljnivå utan har som mål att uppnå ett individbaserat förhållningssätt vilket lämnar 
bedömningen till vårdgivaren (2011:55). Kunskap om uppdraget att vårda multisjuka inom ASIH är 
varierande då få remisser inkommer till ASIH. När remisser på en multisjuk äldre kommer finns ofta 
behov av anslutning omgående. Från remiss till anslutning kan det dröja mellan en till tio dagar. Behov 
av att öka kunskap om ASIH uppdrag föreligger för att se vilka patienter som kan erhålla ASIH vård. 
 
De multisjuka personer som ansluts till ASIH blir ofta inskriva under lång tid, upp till flera år då 
patienten har många symtom och ett stort behov av trygghet. Primärvården kan inte erbjuda medicinsk 
vård på jourtid vilket ASIH gör. Att en multisjuk person är ansluten i perioder av stabilitet ligger inte i 
linje med uppdraget (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, 2016). ASIH teamen har svårt att se när 
utskrivning till primärvård kan ske för att patienten ska fortsätta uppleva trygghet. Ett projekt som 
SVEA visar på att förstärkt utskrivning och mottagande kan öka tryggheten vid vårdövergång (Trygg och 
effektiv utskrivning från sluten vård”, SOU 2015:20, Socialdepartementet). Det trygghetskvitto som 
ASIH är ålagt att lämna till patienten vid hemgång möjliggör också att patienten kan återanslutas från 
primärvården till ASIH om patienten hastigt försämras (Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen, 2016).  
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Syfte 

Syftet med förbättringsarbetet 
 
Att skapa en trygg och möjlig ASIH-vård för multisjuka äldre genom att utveckla arbetssätt som 
möjliggör anslutning och en trygg utskrivning för multisjuka äldre. 
 

Syftet med studien av förbättringsarbetet  
 
Syftet är att undersöka och analysera medarbetares gemensamma erfarenheter av förbättringsarbetet 
vars mål är att förbättra samverkan och omhändertagandet av multisjuka patienter. 
 
Frågeställningar:  
 
Vad innebär samverkan i detta förbättringsarbete? 
 
Vad har främjat samverkan i detta förbättringsarbete? 
 
Vad ser ni har hindrat samverkan i detta förbättringsarbete? 
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Material och metod 

Förbättrings- och Forskningsmiljö  
Förbättringsarbetet har genomförts på Stockholms Sjukhem som är beläget på Kungsholmen i 
Stockholm. Mikrosystemen som studerats är det avancerade hemsjukvårdsteamet och den nyöppnade 
geriatriska avdelningen. Ett mikrosystem kan beskrivas som det system som skapar värde för patienter, 
anhöriga och vårdteam (Nelson et al., 2007). Inom Stockholms Sjukhem, som kan beskrivas som ett 
makrosystem, finns många andra mikrosystem som vård och omsorgsboende, rehabilitering, 
vårdcentral och Forskning och Utvecklingsavdelning som alla har behov av samverkan för att maximera 
nyttan för den enskilde patienten som vårdas inom systemet. ASIH i sin tur ingår i Palliativt Centrum 
som också inkluderar palliativ slutenvård och definieras som ett mesosystem. Utifrån verktyget 5 P har 
ASIH och delvis geriatrikens microsystem kartlagts (Nelson et al., 2007). 
 
Purpose: 
Stockholms Sjukhem som är en non-profit verksamhet och där eventuell vinst går tillbaka in i stiftelsen 
för att ge det där lilla extra för patienter finns visionen ”Vi utvecklar Sveriges bästa sjukvård och omsorg 
för långvarigt eller obotligt sjuka genom att tänka nytt och utnyttja resurserna effektivt” (Stiftelsen 
Stockholms Sjukhem värdegrund, 2010). Hälso- och sjukvårdslagen säger att den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården (HSL 2017:30). 
ASIH:s uppdrag är väldefinierat och innebär att patienter med obotlig, kronisk eller tillfälligt svår 
sjukdom tillfälligt ska kunna vårdas i hemmet eller till vård i livets slut. ASIH står inte för 
omvårdnadsinsatser såsom att duscha, laga mat, handla, städa etc. utan detta måste tillgodoses av 
anhörig, hemtjänst eller personliga assistenter. 
Antal inskrivna patienter ligger runt 85. Patienten ansluts via remiss från akutsjukvård samt 
vårdcentraler. I uppdraget finns inför 2017 ett förtydligande att medelvårdtiden ska uppgå till max 120 
dagar. 
Geriatrikens uppdrag är att skapa förutsättningar för så hög hälsorelaterad livskvalitet som möjligt där 
patienten utifrån sina förutsättningar och önskemål uppnår bästa medicinska och 
rehabiliteringsmässiga resultat och så hög grad av autonomi som möjligt. Vården för den äldre ska vara 
tillgänglig, trygg, säker, väl sammanhållen och på rätt vårdnivå. Geriatriken på Stockholms Sjukhem 
öppnades den 1 mars 2016 och har 42 vårdplatser. Remisser till avdelningen kommer från hela 
Stockholm.  
Struktur för intern samverkan mellan microsystem inom Stockholms Sjukhem finns inte idag. 
 
Patients: Genom ASIH vårdas framförallt cancerpatienter i olika skeden i sitt hem. Idag efter vårdvalet 
2013 är balansen 80/20 mellan cancerpatienter och övriga diagnoser såsom multisjuka patienter med 
hjärtsvikt och KOL, neurologiskt sjuka patienter samt andra icke kroniska sjukdomar. ASIH på 
Stockholms Sjukhem funnits sedan 90-talet vilket innebär att det finns en uppbyggd 
samverkansstruktur med olika akutsjukhus som utreder och behandlar cancerpatienter vilket gör att de 
flesta patienter remitteras ifrån den typen av kliniker. Övriga patienter remitteras från andra 
akutsjukhus i Stockholmsregionen eller vårdcentraler. Den multisjuka patienten är till skillnad mot den 
vanliga cancerpatienten biologiskt åldrad med funktionell svikt och ofta beroende av andra för att klara 
sitt dagliga liv eller har flera samtidiga hälsoproblem. Patienten har ett försämrat hälsotillstånd med 
behov av rehabilitering och fortsatt vård efter vård vid akutsjukhus. Denna grupp patienter remitteras 
ofta för att ASIH ska ta över olika medicinska behandlingar t.ex. intravenösa injektioner i form av ofta 
för att ASIH ska ge antibiotika, vätskedrivande läkemedel, behandling av olika smärttillstånd eller 
intravenös näringstillförsel etc.  
Patienterna som skrivs in och ansluts till ASIH får en plan för vården upprättad. I den planen beskrivs 
patientens mål och ASIH möjlighet att möta detta mål. För cancerpatienten är inskrivningsperioden ofta 
relaterad till behandlingsperioder om det inte handlar om vård i livets slut. För den multisjuka patienten 
är behovet av ASIH och när utskrivning kan bli aktuell mycket mer diffust vilket har lett till att vissa 
patienter varit inskrivna i många år trots att primärvården skulle kunna tagit vid.  
Patienter inskrivna i ASIH är enligt den Indikatorenkät som tidigare år skickats ut mycket nöjda med 
både den medicinska vården, bemötande, delaktighet och omvårdnaden. 
 
 
People: Arbetet inom ASIH bedrivs dygnet runt och i team där patienten står i centrum. Den palliativa 
vårdens filosofi står i fokus men det är patientens behov som ska styra målsättningen med vården vilket 
teamen samlas runt. Teamen består av läkare sjuksköterskor med både lång erfarenhet av palliativ vård 
men också mer nyanställda sjuksköterskor som har arbetat med antingen akutsjukvård, geriatrisk vård 
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eller på vårdcentral. Ett antal specialistsjuksköterskor i framförallt onkologi men även primärvård samt 
palliativ vård finns i teamet. De överläkare som arbetar är utbildade specialister inom hematologi, 
onkologi, allmänmedicin samt geriatrik. Underläkare och ST-läkare finns i perioder som stöd för 
överläkarna. I teamet ingår också arbetsterapeuter, fysioterapeuter och kurator. Dietist finns att tillgå 
som konsult. Alla professioner arbetar med ansvar runt ett antal patienter för att kontinuitet ska 
upprätthållas i så hög utsträckning som möjligt. 
Sjuksköterskorna går på fast schema vilket innebär dag, kväll och två helger av fem. Läkare arbetar 
dagtid måndag till fredag men har också jourtjänstgöring. Paramedicinare arbetar måndag till fredag. 
Dagtid måndag till fredag finns en koordinator som sköter remisser och uppföljning av vårdkvalité, en 
biträdande chef som sköter bemanning samt kvalitet och utveckling tillsammans med en enhetschef. 
Måndag till fredag finns en sjuksköterska inne på kontoret som koordinerar ut larm och andra behov 
från patienter till de kollegor som är ute på besök.  
 
På geriatriken finns sjuksköterskor, undersköterskor, över och underläkare samt paramedicinsk 
personal. Ett flertal läkare är specialister inom geriatrik samt ett antal underläkare på 
specialistutbildning.  Sjuksköterskor med specialistutbildning men också ett flertal nyexaminerade. Ett 
antal undersköterskor med lång vana av sjukvård och några med specialistutbildning med inriktning 
mot äldre är anställda. Koordinatorer sköter planering av inskrivningar. Vårdplanering runt patienten 
och utskrivningsplanering sköts av tre vårdplaneringssjuksköterskor. Utöver dessa finns även 
receptarie, biträdande chef och enhetschef. 
 
Process: På geriatriken bör patienten vara färdigbehandlad och skrivas ut inom tio dagar.  På 
utskrivningsdagen skrivs patienten ut före klockan 10 på förmiddagen vilket är möjligt då man arbetar 
med framförhållning. Redan när patienter läggs in på geriatriken anmäls denne i webcare, ett 
kommunikationssystem mellan akutsjukvård, kommun och primärvård, för att en vårdplanering med 
patienteten ska kunna ske innan hemgång. När kommunen deltagit i vårdplaneringen och patienten 
bedöms medicinskt färdigbehandlad så kan planering för utskrivning ibland ske hastigt. Det gör att när 
behov av ASIH vård finns så finns även ett behov av snabb anslutning. För ASIH så prioriteras inte 
remisser från geriatriken utan patienter i sent palliativt skede.  
 
Patterns: De fåtal multisjuka patienter som är anslutna har långa vårdtider vilket inte ligger i linje med 
uppdraget på max 120 dagar i medelvårdtid. Problemet med att skriva ut de multisjuka patienterna från 
ASIH till primärvården är att de dels är svårt sjuka även om behovet av avancerad vård varierar men 
också att de blivit tillvanda med den trygghet som ASIH kan erbjuda dygnet runt. Den palliativa vård 
filosofin som innebär ett omhändertagande av hela människan blir till en utmaning för ASIH teamet 
som behöver begränsa sina insatser när vårdtiderna ska kortas av. 
 
Geriatriken är nyöppnad och samverkan med nya vårdgrannar är inte upparbetade. 
Vårdplaneringssjuksköterskor och övriga medarbetare har inte kunskap om ASIH vårdform och vilka 
patienter som har möjlighet att remitteras dit. På den dagliga ronden kommer inte frågan om en patient 
behöver remitteras till ASIH trots att vissa överläkare har arbetat inom den palliativa vården. Stress över 
att skriva ut patienter snabbt då beslut om utskrivning tagits gör också att det är svårt att hitta former 
för att rätt patient remitteras i rätt tid. 

Metodval för förbättringsarbetet 
En metod att för att driva förbättringsarbetet framåt på ett systematiskt sätt är Nolans 
förbättringsmodell (Figur 2) (Langely et al., 2009). Genom att ställa frågor som handlar om vad vi vill 
åstadkomma och hur vi vet att en förändring leder till en förbättring kan mål, mått och idéer identifieras. 
Sedan kan dessa idéer testas i liten skala genom PDSA-cykler då små justeringar kan göras och utfall 
mätas (Nelson et al., 2007). 
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Figur 2. Schematisk bild över Nolans förbättringsmodell (efter Langley, 2009). 
 

Vad vill vi åstadkomma? 
Det övergripande syftet (global aim) med förbättringsarbetet var att skapa en trygg och möjlig ASIH-
vård för multisjuka äldre. Processen inleds då en distriktssköterska från ASIH tillsammans med läkare 
från geriatriken identifierar en patient som uppfyller kriterierna och som efter att ha tillfrågats väljer att 
få vård i hemmet med hjälp av ASIH vid utskrivning från geriatriken. Processen avslutas då patienten 
skrivs ut från ASIH till primärvården efter max 21 dagar. Efter utskrivning finns möjlighet till 
återanslutning vid försämring. Genom arbetet med denna process förväntas förbättrad kunskap om 
ASIH:s uppdrag, bättre följsamhet till uppdraget, förbättrad samverkan samt en fortsatt trygg patient. 
Det specifika syftet (specific aim) för förbättringsarbetet är att på mikronivå utveckla arbetssätt som 
möjliggör anslutning och en trygg utskrivning för multisjuka äldre. 
 
Genom att arbeta med den här processen kan: 

 Fler patienter med ASIH-behov identifieras och anslutas  

 Patienten får ASIH vård då behov finns 

 Patienten känner sig trygg vid vårdövergång 

 Patienten kan återanslutas vid försämring 

Hur vet vi att en förändring är en förbättring? 
Att mäta om en förändring är en förbättring är grundläggande för att säkerställa att det specifika målet 
nås men också för att erhålla egna lokala data som visar mikrosystemets prestationer (Nelson et al., 
2007). 
 
Inledningsvis testades den målformulering som var satt för förbättringsarbetet genom ett SMART mål 
(Tonnquist, 2014). De mått som användes syftade till att utvärdera om utvecklingen av nya arbetssätt 
främjade samverkan mellan ASIH och slutenvården och bidrog till en trygg och säker sjukvård för 
multisjuka. 
 
 
Specifikt och Mätbart:  
I förbättringsarbetet sattes följande mål upp: 

 Antal remisser och anslutna patienter per vecka ska öka med 30% 

 Antal dagar från remiss till anslutning på ASIH ska minska från 10 dagar till 3 dagar för 80% av 

patienterna 

 Andelen patienter som skrivs ut efter max 21 dagars vårdtid i ASIH ska nå 80%  

 Andelen patienter med skattad trygghet (totala upplevelsen av ASIH:s vård) vid övergång 

mellan vårdnivåer ska vara 80% 

 Andelen patienter med behov av återanslutning till ASIH ska öka från 0% till 10% 
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Accepterat, det är förankrat i lednings- och personalgrupp 
 
Realiserbart, resurser finns tillgängliga i form av två anställa distriktssköterskor 
Tidsatt, maj till december 2016 
 
Datainsamling  sker via bokningssystemet Mobil Klinik, genom uppgifter i patientjournalen TakeCare 
samt via patientenkäter. 

Patientenkät 
Den nationellt validerade enkät som tidigare använts för att utvärdera ASIH patienters upplevelse av 
vården användes som utgångspunkt vid utformandet av enkät till förbättringsarbetets patienter 
(Indikator, 2014). Att använda en redan etablerad enkät och att inte själv konstruera frågor kan ha 
betydelse för svarsutfallet då forskarens förutfattade meningar eller åsikter annars kan påverka vilka 
frågor som ställs (Henricsson, 2012). Frågor som hade med tillgänglighet, kontinuitet, respekt samt 
förtroende valdes från den redan validerade enkäten. Förutom förutbestämda svarsalternativ fanns i 
slutet av enkäten möjlighet till att lämna egna kommentarer (Bilaga 6). Kommentarerna användes 
löpande i förbättringsarbetet för att göra små justeringar i arbetssätt. Enkäterna lämnades i 
pappersform till varje patient i samband med utskrivning och då med ett förfrankerat kuvert, detta för 
att patienten skulle känna en frihet att vara uppriktig i sina svar och dessutom högre garanti för 
anonymitet (Bryman, 2012).  

Vilka förändringar kan leda till en förbättring? 
Förbättringsteamet satte samman en processkarta över hur patientens väg från geriatriken till ASIH och 
sedan vidare till primärvården såg ut (Bilaga 4). Genom denna processkarta var det lättare att identifiera 
vilka kritiska punkter som fanns vid vårdövergång (Nelson et al, 2007). Genom processkartan och 
brainstorming kunde ett antal kritiska områden som kunde påverka resultatet uppfattas. Dessa 
områden valdes ut då de ansågs viktigt att arbeta med för att få till förändringar (Tonnquist, 2014). 
 
De identifierade områdena var: 

 Inskrivningskriterier 

 Geriatrikens rond 

 Inskrivningsrutiner och information till patienten 

 Arbetssätt i ASIH teamet 

 Utskrivning med återanslutningsplan i trygghetskvittot 

Inskrivningskriterier sammanfattades från de som redan existerade för ASIH och de som gällde för 
geriatriken. Det identifierade kriterierna fick sedan geriatrikens läkare presenterade för sig på ett möte 
där de hade möjlighet att reflektera över vilka patienter som var aktuella för förbättringsarbetet. Utfallet 
från detta blev ett tydligt dokument med kriterier för anslutning till ASIH som sedan lämnades ut på 
geriatriken. 

PDSA 
Ett sätt att utvärdera en förändring innan den blir en del av microsystemet är att testa en idé i mindre 
skala. Risken att misslyckas med att införa en förändring minskar också om den testats i mindre skala 
då erfarenheter kan vinnas och ett lärande kan ske (Langley et al., 2009). Varje område som 
identifierades av förbättringsteamet utformades som en PDSA-cykel för att ett sådant test i litet format 
skulle kunna ske och löpa över tid. 

PDSA-hjul 1: Utveckla remittering och anslutningsprocess 

 
Mål: Alla patienter i behov av ASIH ska identifieras och remitteras till ASIH och prioriteras att anslutas 
inom 3 dagar om behov finns. 
 
Mått:  

 Andel patienter som remitteras till ASIH med mål om minst patient 1 per vecka 

 Andel patienter som skrivs in i ASIH med önskat mål om minst 1 patient per vecka 
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 Antal remitterade patienter till ASIH som blir anslutna inom 3 dagar 

 
Förändring att testa:  

 Utforma tydligare kriterier vilka patienter som är aktuella för ASIH 

 Förtydliga slutenvårdens och ASIH ansvarsområden 

 Förkorta tiden från remiss till anslutning genom att märka upp aktuella remisser med ”DSK-

projektet” 

 Ökat deltagande av förbättringsteamets sjuksköterskor i olika möten för att öka medvetenheten 

kring vilka patienter som är aktuella för ASIH 

PDSA-hjul 2: Trygg patient trots tidsbestämd inskrivning i ASIH  

 
Mål: Alla patienter ska uppleva sig lika trygga vid överflyttning till annan vårdnivå som vid tidigare 
mätning. Patienter som är utskrivningsbara efter 14-21 dagar ska övergå till primärvården. 
 
Mått:  

 Andel patienter som utifrån enkät skattat sin totala trygghet till 80 % eller mer 

 Andel patienter som skrivs ut efter 14-21 dagar 

Förändring att testa: 

 Upprätta tydliga rutiner vid inskrivning av patienten till ASIH, under vårdtiden samt inför 

utskrivning 

 Fastställa vilken typ av information som ska lämnas ut, när och av vem 

 Skapa inskrivningsrutiner kopplat till gruppen multisjuka 

 Tydliggör rutiner och kontaktmöjligheter/kommunikation 

 Möjliggöra arbetssätt med täta uppföljningsbesök i hemmet under första veckan av 

distriktssköterska 

 Skapa arbetssätt då tidig kontakt med anhöriga och hemtjänst tas 

 Skapa arbetssätt för överrapportering till primärvården både i form av muntlig rapportering och 

via webcare 

 Utforma checklistor för standardiserade arbetsuppgifter 

 Införa strukturerat arbetssätt vid planering av hemgång för patienten 

 

PDSA-hjul 3: Optimera processen för återanslutning till ASIH 

 
Mål: Öka andelen patienter i behov av ASIH som återansluts istället för att åka till akutsjukhus. 
 
Mått: Andel patienter som inom 3 månader efter utskrivning från ASIH återansluts 
 
Förändring att testa:  

 Upprätta rutiner (skriftliga och muntliga) för vad patient som tidigare varit ASIH-ansluten ska 

göra vid försämring och försäkra att alla i behov av denna information får ta del av den 

 Tydliggöra innehållet i den skriftliga utskrivningsinformation som lämnas ut till patienten om 

vad som gäller vid försämring och återanslutning till ASIH 

Tidplan 
Den första planeringen av förbättringsarbetet startade i januari 2016 då en projektplan upprättades 
(Bilaga 3). Ett agilt arbetssätt tillämpades vilket tillät justeringar i tidsplanen utifrån den existerande 
projektplanen (Gustafsson, 2013). Detta arbetssätt ansågs som nödvändigt då geriatriken öppnade nya 
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avdelningar och platser under själva projektperioden vilket påverkade uppföljningsmöten samt att 
semesterperioden också skulle påverka möjlighet till uppföljning. Förbättringsteamets deltagare var på 
plats i april och efter en månads planering kunde förbättringsarbetet starta och inkludera patienter. 
Arbetet med inkluderade patienter pågick från maj till december 2016. I januari 2017 utvärderas utfallet 
från förbättringsarbetets och beslut om arbetssättet skulle bli en ordinarie arbetsprocess togs. 

Förbättringsteam 
Till förbättringsteamet anställdes två distriktssköterskor (förbättringsdeltagare) som hade lång 
erfarenhet av att arbeta i både i primärvården och på ASIH. Dessutom fanns ett grundläggande intresse 
att förbättra vården för gruppen multisjuka äldre och att arbeta med utvecklingsarbete. Inledningsvis 
träffades gruppen tätt och på längre avstämningsmöten både utifrån de PDSA-cykler som satts upp men 
också för att stämma av med varandra. Arbetstiden för dem planerades så att de växlade med varandra 
med två veckors mellanrum. Detta mellan att arbeta med patienter i förbättringsarbetet och övriga ASIH 
patienter. De innebar att de i större utsträckning fanns tillgängliga och kunde utgöra ett stöd för övriga 
ASIH-kollegor runt förbättringsarbetet. 
 
Alla förbättringar och justeringar som gjordes kunde följas av övriga ASIH-team genom regelbunden 
avstämning på möten, på mailen samt genom återkoppling i återkommande veckobrev. Även 
geriatrikens läkare, vårdplaneringskoordinatorer och paramedicinare hade möjlighet att återkoppla 
synpunkter på möten med förbättringsteamet. Avvikelsesystemet Händelsevis som är ett gemensamt 
avvikelsesystem för hela Stockholms Sjukhem användes som en källa till återkoppling och förbättring. 
Rapporter från medarbetare på både geriatrik och ASIH hanterades av respektive enhetschef för 
geriatrik och ASIH och kunde sedan lyftas på gemensamma möten. 

Författarens roll 
Författarens roll i förbättringsteamet växlade mellan att dels varit en tydlig projektledare som styrt mot 
uppsatta delmål och huvudmål som behövde nås (Tonnquist, 2012). Dels att agerat som coach och 
uppmuntrat förbättringsdeltagarna till använda sina erfarenheter och hitta egna lösningar (Gjerde, 
2012). Att inta dessa roller var inte helt oproblematiskt då författaren också var chef för deltagarna. Det 
innebar att författaren hela tiden vägde den maktposition det innebär att leda, vilket motsäger det 
förhållande som ska råda vid coaching (Gjerde, 2012). Samtidigt innebar positionen chef i kombination 
med förbättringsledare att förbättringsarbetet fick en tyngd som underlättade tillgång till information 
och resurser som var till nytta. 
 
Författaren är utbildad distriktssköterska och har arbetat inom ASIH vård i sexton års tid. Har arbetat 
på Stockholms Sjukhem sedan maj 2015. Författaren äger en gedigen kunskap och lång erfarenhet av 
att arbeta med gruppen multisjuka äldre då författaren arbetade med just denna grupp på en tidigare 
ASIH-tjänst. 

Metodval för studie av förbättringsarbetet / Forskningsdesign 
Den forskningsdesignen som valts för att studera förbättringsarbetet är en kvalitativ fallstudie med 
induktiv ansats. En fallstudie kan vara rätt design då det microsystem som förbättringsarbetet utförs i 
är begränsat och forskaren på ett ingående sätt vill belysa detta fall (Bryman, 2012). Kvalitativ metod då 
författaren strävat efter att få svar på syfte och frågeställningar utifrån ett öppet förhållningssätt som 
också är flexibelt och anpassningsbart (Henricson, 2012).  Kvalitativ metod är också ett bra sätt att lyfta 
fram sådant som ligger på omedveten nivå och därför annars kan vara svårt att förändra. I detta 
förbättringsarbete har fokus varit att fånga svårigheter och bidragande faktorer som påverkat 
samverkan (Fulop et al, 2001). Med vårdens snabba förändringar är det dessutom en fördel om 
forskaren kan vara följsam till förändringar och den miljö som påverkar studien (Henricson, 2012). 
Genom induktiv ansats på designen kan forskaren utifrån den egna upplevda erfarenheten komma fram 
till vissa slutsatser (Henricson, 2012).  

Fokusgrupper 
Den metod som har använts för att få svar på forskningsfrågorna var fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupp 
innebär att en grupp människor samlas under en begränsad tid och får diskutera ett på förhand bestämt 
ämne (Wibeck, 2010). Moderator och i detta fall författaren styrde delvis gruppens frågeställning och 
dialog för att göra det möjligt för deltagarna att skapa mening åt frågeställningarna som diskuterades 
och att fokus inte tappades (Bryman, 2012) 
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Att använda sig av fokusgrupp är en fördel när syftet är att undersöka deltagares upplevelser (i detta fall 
av förbättringsarbetet) (Wibeck, 2010). Det som skiljer fokusgruppen från en vanlig gruppintervju är att 
interaktionen mellan gruppdeltagarna också är relevant och att man för att uppfatta detta med fördel 
kan använda sig av en observatör, vilket författaren valde (Wibeck, 2012). 

Urvalsgrund 
Fokusgruppen bör bestå av 4-6 deltagare för att de som deltar ska ha en möjlighet att komma till tals 
men och känna samhörighet, men samtidigt inte bli för stor så att det bildas subgrupper (Wibeck, 2010). 
Vid urval finns det för och nackdelar med att de tillfrågade känner varandra sedan tidigare. Enligt 
Henricson (2012) finns en tanke på att grupper ska vara homogena då människor med liknande 
utbildning eller bakgrund etc. lättare förstår varandra och känner sig tryggare i att utbyta tankar. För 
att få en så vid källa till information sattes fem fokusgrupper samman. 
 
Urvalet av medarbetare till fokusgrupperna var målinriktad och styrdes i första hand från intresse att 
delta och från respektive profession samt arbetsplats som hade en koppling till förbättringsarbetet 
(Bryman, 2012). Grupperna som sattes samman var läkare från geriatrik respektive ASIH. 
Paramedicinsk personal från geriatrik respektive ASIH. Slutligen en blandad grupp från både geriatrik 
och ASIH med koordinatorer och förbättringsledare. Dessa informerades om studien redan vid 
förbättringsarbetets start och tillfrågades sedan om deltagande på ordinarie möten. Informationen om 
studien fick de skriftligt i god tid och då också information om att det var frivilligt att delta (Bilaga 1) 
(Henricson, 2012). Dessutom har respektive enhetschef från ASIH, geriatrik samt paramedicinsk chef 
godkänt att tid togs från ordinarie arbetstid för att delta i fokusgruppen. 

Genomförande 
Eftersom författaren både var chef för förbättringsdeltagare, förbättringsledare och dessutom höll i 
fokusgruppsintervjuerna så var det en fördel att använda fokusgrupp som metod för att minska 
inflytandet på svaren eftersom deltagarna då är fler än intervjuaren och maktbalansen kan förskjutas 
(Wibeck, 2010). Dessutom deltog en observatör som hade möjlighet att uppfatta och dokumentera 
sådant som författaren missade men som senare användes vid analysen av materialet (Wibeck, 2010). 
Det genomfördes fem fokusgruppsintervjuer för att få tillräckligt med analysmaterial då det fanns risk 
för bortfall (Wibeck, 2010). Granskär & Höglund-Nielsen (2012) menar att trovärdighet och giltighet för 
en studie skall genomsyra hela forskningsprocessen och handlar om hur man som forskare löpande 
redovisar sina ställningstagande. Fokusgruppsintervjuerna spelades in och den teknik som användes 
var inspelning på mobiltelefon. Avgränsning av tid var en viktig faktor under själva intervjun både 
utifrån analys av materialet men också utifrån deltagarnas möjlighet att ta sig tid (därför avgränsningen 
på 1 timme). Intervjuerna utfördes i på förhand bokad lokal i lämplig storlek så att det inte fanns risk 
för att bli avbruten (Wibeck, 2010). En semistrukturerad intervjuguide med ett antal nyckelfrågor 
följdes (Bilaga 2). 

Analys av datainsamling 
Materialet från de fem intervjuerna transkriberades av författaren själv. Bearbetning och analysen 
skedde genom kvalitativ innehållsanalys. Denna metod används för att tolka och analysera texter och 
beskriva variationer genom att likheter och skillnader identifieras i textinnehållet (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012). Genom att läsa texten upprepade gånger framträder kategorier och underkategorier. All 
kondenserad text infogas i en datamatris där subkategorier och kategorier kan byggas upp och möjliggör 
en djupare analys och ytterligare kondensering. Detta för att textens dolda budskap ska kunna framträda 
och tolkas i form av subteman och teman (Henricson, 2012). De meningsbärande enheterna framträder 
och överförs till kod som i sin tur kan jämföras med varandra. Vid tolkningen tas även deltagares ålder 
och kön med då kontexten är viktig och en text inte är fri från sitt sammanhang (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2012).  
När all kvalitativ data är sammanställd och analyserad tolkas detta (Henricson, 2012). Avsikten är att få 
en så genomlysande bild av forskningsfrågan som möjligt. Svagheten i studien och analysen är att 
forskaren också är förbättringsledare och därmed mycket involverad i arbetet. Detta i sin tur kan 
påverka resultatet i positiv riktning då det finns en förförståelse och en önskan om att uppnå resultat. 

Etiska överväganden  
Att arbeta med förbättringsarbete är ett led i kvalitetsarbetet och ingår i hälso- och sjukvårdens uppdrag 
och är inte att jämställa med forskning och faller därför inte under etikprövningslagen. Egengranskning 
skedde och följde vetenskapsrådets fyra krav på god forskning vilket innebär: informationskrav, 
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samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2003). Författaren 
journalgranskade inskrivna patienters journaler utifrån det godkännande som patienterna medgav i 
samband med att de skrevs in i ASIH. Den informationen faller under Hälso- och sjukvårdslagen 
respektive Offentlighets- och sekretesslagen (1982:763; 2009:400). De potentiella etiska problem som 
författaren uppmärksammade var främst att patienterna redan då de erhöll information om ASIH och 
förbättringsprojektet kunde känna sig tvungna att godkänna journalgranskningen. Detta hanterades 
genom att information om förbättringsprojektet gav separat och före själva inskrivningen. Patienten 
hade då hade möjlighet att ta ställning utan påverkan av ASIH personal. 
 
Studien godkändes av ledningsgrupp och verksamhetschefen för geriatrik och palliativt centrum på 
Stockholms Sjukhem.  
 
Patienter som anslöts till förbättringsprojektet avidentifierades och fick ett nummer för att författaren 
skulle ha möjlighet att följa upp inskrivningstid, återanslutning, kön, diagnos m.fl. Denna kod och 
information förvarades på ett säkert sätt enligt gängse konfidentialitetskrav (Bryman, 2012). Det gällde 
även informations och samtyckeskravet inför fokusgruppsintervjuerna då varje medverkande fick 
information skriftligt och hade möjlighet att avböja medverkan.  
De patientenkäter som lämnades ut inom förbättringsarbetet sammanställdes och ingen spårbarhet till 
individ var möjlig. 
 

Resultat 

Resultat förbättringsarbetet 
Tre idéer testades och utvärderades parallellt samt löpande under projekttiden (Bilaga 5). 
 

PDSA 1 

 
Målet med PDSA 1 var att testa en process för enklare remittering och anslutning till ASIH. Tydliga 
kriterier för anslutning utformades. Utifrån dessa kriterier definierades vilka patienter som var aktuella 
för att ansluta. Dessutom utformades information till geriatrikens läkare där det framgick hur remisser 
skulle märkas upp tydligt för snabb och prioriterad anslutning.  
 
Resultatet av mätningar visar att remissflödet ökade inledningsvis för att sedan minska under 
semesterperioden. Både antalet remisser och anslutningar till ASIH minskade något under sommaren. 
Remissflödet ökade efter semesterperioden och i samband med att den geriatriska avdelningen utökades 
med 14 nya vårdplatser till totalt 42 vårdplatser. Utfallet på remissflöde med minst en remiss per vecka 
blev 46 %. Utfall på minst en anslutning till ASIH per vecka blev 58 % per vecka (Figur 3). 
 

 
Figur 3. Antalet inkomna remisser i förhållande till anslutningar till ASIH på patienter i gruppen 
multisjuka under vecka 19 till 52, 2016. 
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Färdigbehandlad patient på geriatriken som uppfyllt kriterier för ASIH vård skulle anslutas inom tre 
vardagar var det mått som satts för att denna grupp skulle prioriteras. Utfallet blev i genomsnitt 3,84 
dagar per patient. Inom 3 dagar anslöts 53 % av patienterna. I de fall då patienten fick vänta en längre 
period på inskrivning berodde detta på försämring eller komplikationer som tillstött efter det att remiss 
skickats (Figur 4).  
 

 
Figur 4. Antal dagar som en patient i gruppen multisjuka fått vänta på inskrivning efter det att remiss 
ankomstregistrerats på ASIH mellan 10 maj till 31 december 2016. Varje siffra representerar en patient. 
 

PDSA 2 

 
Målet med PDSA 2 var att testa utformning av ett strukturerat arbetssätt för att patientens upplevelse 
av ASIH vården, en känsla av trygghet skulle skattas i linje med tidigare mätningar. Förutsättningen var 
en förbestämd inskrivningstid. 
 
I samband med inskrivning fick patienter tydlig information om ASIH och den beräknade 
inskrivningsperioden mellan 14-21 dagar. Utfallet blev 63 % som uppfyllde målet och skrevs ut efter 
14-21 dagar (Figur 5). De patienter som skrevs ut tidigare gjorde det i stor utsträckning på grund av fall 
i hemmet eller att hemsituationen inte fungerade trots ASIH insats. Då ofta brist på omsorgsinsatser 
från hemtjänst och/eller en känsla av otrygg trots att samverkan var en prioriterad uppgift. De få 
patienter som fick längre vårdtid än 21 dagar försämrades kraftigt under vårdtiden och fick då 
kvarstanna i ASIH tills förbättring uppnåtts. De icke medicinska insatser som utfördes var framförallt 
att samverka med hemtjänst och se till att den multisjuka patienten hade tillräckligt god omsorg. 
Dessutom tillkom de administrativa uppgifterna att förbereda inför utskrivning men också uppföljning 
av riskfaktorer som fallrisk, undernäring, trycksår och ohälsa i munnen. Det förbättringsledarna fann 
vara risker hos patienten återrapporterades till paramedicin på ASIH som gjorde snabba insatser. 
Dessa rapporterades sedan vidare till distriktssköterskan i den basala hemsjukvården som skulle ta 
över patienten.  
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Figur 5. Planerad inskrivningstid och eventuella avvikelser från denna på patienter i gruppen multisjuka 
under perioden 10 maj till 31 december 2016. Varje nummer representerar en patient. 
 
I samband med utskrivning erhöll alla patienter en enkät. Patienterna skattade den totala upplevelsen 
av ASIH:s insats som bra i  76 % vilket innebar att målet på 80 % inte nåddes på totalen. Men för tre av 
sex variabler nåddes målet. Det som framförallt drog ner utfallet var när det gäller att snabbt få kontakt 
och hjälp av ASIH. Bortfallet i enkäten var högt, endast 17 av 47 patienter svarade på enkäten, vilket 
innebar 36 % svarsfrekvens (Figur 6). 
 

 
Figur 6. Utfall patientenkät n=17. Utfall i %. 
 

PDSA 3  

 
Målet med PDSA 3 var utformande av ett strukturerat arbetssätt och information för ett möjliggörande 
av återanslutningar av tidigare ansluten patient.  
 
Av 47 ansluta patienter under projektperioden återanslöts 7 patienter minst 1 gång vilket innebar ett 
utfall på 6,7 %. I snitt anslöts de 7 patienterna 2,14 gånger (Figur 7). 
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Figur 7. Antal gånger som patienter (patienterna är numrerade) återanslutits mellan 10 maj till 31 
december 2016. 
 

Resultat studie av förbättringsarbetet 
Studien syftade till att beskriva och analysera medarbetares erfarenheter av ett förbättringsarbete med 
fokus på samverkan och vilka faktorer som hindrade respektive främjade samverkan. Analysen och 
återkopplingen från alla fem intervjuer resulterade i åtta underkategorier, fyra kategorier och ett 
övergripande tema (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Översikt över innehållsanalysens kategorier, underkategorier och tema 

Underkategori Kategori Tema 

Resurser 
Tid 

Kontinuitet 

Villkor för samverkan mot 
det gemensamma målet 

Återkoppling 
Delaktighet 

Lärande 

 
Tillit 
Trygghet 
 

Samarbete 

Mötesformer 
Fysisk närhet 

 
Kommunikation 
 

Temat som framträdde i de fem fokusgruppsintervjuerna var "Villkor för samverkan mot det 
gemensamma målet”. 

Kontinuitet 

 
Kontinuiteten beskrevs av i stort sett alla informanter som en viktig faktor för att få samverkan att 
fungera. Det beskrevs i form av rätt person på rätt plats vid rätt tillfälle och som stöd då vården innebär 
korta vårdtider vilket ställer höga krav på den enskilde medarbetaren men också på verksamheterna.  
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Förbättringsarbetet hade från start två distriktssköterskor i förbättringsteamet som enbart ägnade sig 
åt att bygga upp kontaktvägar och arbetsformer. Detta skapade kontinuitet och gav snabbt resultat både 
internt på ASIH och på geriatriken.  
 
Resurser kan tolkas som en underkategori till kontinuitet. Flera informanter uppmärksammade att veta 
vem man kunde vända sig till var av stort värde och det skapade kontinuitet. Det handlade också om att 
de orkade lyssna, de släppte inte taget utan fanns kvar på plats, lotsade personalen och patienterna, gav 
råd och stöd.  
 
På geriatriken innebar kontinuiteten och de avsatta resurserna att läkare och koordinatorer snabbt 
visste vem de skulle vända sig till vid frågor och det upplevde man gynnade patientens vård och 
möjliggjorde att vårdplatser lättare blev fria för nya svårt sjuka patienter. Det innebar en känsla av 
tillfredställelse att i högre utsträckning kunna möta uppdraget när det gällde tillgänglighet.  
 
”De kom förbi och stämde av med oss på geriatriken på möten och de satt med på ronden även om det 
inte alltid fanns patienter som behövde ASIH så kunde vi stämma av och det blev ett arbetssätt en 
rutin och vi saknade dem de dagar de inte kunde komma fast vi förstår att de måste fördela sina 
resurser.” 
 
Kontinuitet på ASIH innebar att förbättringsteamet underlättade genom att de följde upp patienterna 
med täta besök och genom detta arbetat med stor framförhållning vilket minskade behovet av akuta 
insatser. 
 
Tid kan tolkas som en annan undergrupp till kontinuitet. Kontinuitet beskrivs utifrån att mycket 
resurser tidsmässigt lades vid uppstart av förbättringsarbetet vilket gjorde att förbättringsteamet kunde 
ägna mycket tid åt uppföljning redan från start. Informanterna beskriver kontinuitet som ett kugghjul 
där förbättringsdeltagarna är en viktig person som guidar patienten i övergången mellan vårdformerna. 
Förbättringsteamets avsatta resurser underlättade arbetet på geriatriken så att det blev korrekta 
bedömningar och multisjuka patienter med behov av ASIH fick remiss skriven. 
 
”Distriktssköterskan har stått för kontinuitet då vi haft många olika läkare som inte alla har kunskap 
om ASIH.” 
 
Samtidigt så framkommer de problem med den kontinuitet som uppstår i samband med samverkan. 
Skillnader mellan uppdragen finns när det gäller primärvårdsrehabilitering och ASIH uppdrag att sköta 
rehabilitering efter inskrivning. Vid de tillfällen då patienten redan haft primärvårdsrehabilitering i 
hemmet innan inläggning på geriatriken och de etablerat en kontakt så får inte patienten återgå till 
denna om anslutning till ASIH sker. Dessutom har inte ASIH möjlighet att direkt gå in och stötta upp 
patienten i hemmet på samma sätt som primärvårdsrehabilitering när patienten ansluts till ASIH. 
Informanterna upplevde detta som otydligt och svårarbetat, att det tog extra tid och resurser från ASIH 
och blev rörigt för patienten. Dessutom innebar snabba anslutningar av de multisjuka patienterna kort 
framförhållning för planering av arbetet för den paramedicinska personalen på ASIH vilket innebar 
stress. De fick snabbt kliva på och försöka se vilka insatser som kunde utföras under den korta period 
patienten var inskriven. Slutsatsen var att utifrån rehabiliteringsuppdraget var upplevelsen att det både 
blev sämre kontinuitet för de patienter som haft primärvårdsrehabilitering och en ökad arbetsbelastning 
för paramedicin på ASIH 
 
”Förvirrande för patienten och dålig kontinuitet för de som redan haft primärvårds rehabilitering 
vore bra om de kunde ta över patienten direkt.” 

Lärande 

 
Informanterna uttryckte att deltagandet i förbättringsarbetet blev ett lärande om varandra och om hur 
verksamheterna fungerade. Att på geriatrikens ronder gemensamt gå igenom de patienter som kunde 
vara kandidater för förbättringsprojektet gav geriatriken läkare och paramedicinare nya kunskaper. 
Detsamma gällde ASIH medarbetare som fick kunskaper om hur arbetet på geriatriken fungerade. Att 
få till ett lärande om varandra i denna form av samarbete krävde organisatoriska förutsättningar i form 
av tid, följsamhet till de riktlinjer som utformats och kontinuerligt stöd. Här såg informanterna också 
ett internt problem med att arbetet skiljde sig på geriatriken mellan olika våningsplan. Detta upplevdes 
som svårt att förändra och ställde till vissa problem när det gällde samarbetet både internt men också 
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externt. Det kunde kopplas till att geriatriken var nyöppnad och inte hade hunnit hitta fungerande 
arbetssätt.  
 
Viss informanterna från ASIH uppgav att de upplevde att de tänkte annorlunda runt hur de förhöll sig 
till patienten efter att förbättringsarbetet startat. Att de såg till patienten egen kapacitet och förmågor i 
större utsträckning då en kortare inskrivning i ASIH inbar att patienten inom kort skulle klara sig själv 
hemma. Att förhålla sig till att patienten ska fortsätta leva utan ASIH var en nyttigt och ny erfarenhet 
som kunde användas till övriga ASIH patienter var en reflektion som gjordes. Det handlar om att värna 
och ta tillvara på det friska. Informanterna var medvetna om att det palliativa förhållningssättet ibland 
gjorde att ASIH tog över för mycket istället för att uppmuntra den kompetens som patienten fortfarande 
äger och de förmågor som kan förbättras genom stimulans.   
 
En underkategori till lärandet handlar om återkoppling. Genom regelbunden återkoppling, genom att 
mötas ser informanterna att förståelsen för varandras uppdrag och områden ökar. Till en början skedde 
återkopplingen dagligen men sedan med visst återkommande intervall. Genom att det var samma 
personer som fanns på plats och man lärde känna varandra så upplevdes att det fanns tålamod för frågor, 
att de orkade lyssna och ta emot kritik eller negativ återkoppling om det behövdes. Det förbättrar 
kunskaper och ger samsyn och i förlängningen ökar mervärde för patienten. Informanterna uppfattar 
att förbättringsarbetet ökade kvalitén på vården för de gemensamma patienterna då kunskap delas och 
överförs till varandra. Många uppgav att kontaktvägarna nu blivit självklara, vem man ska kontakta när 
och hur för att få kunskap om vad som gäller. 
 
”Patienten hade blivit inskriven på avdelningen och sedan gått hem men blev återinlagd och då var 
[namn på två personer] inne på rehabiliteringsronden och lämnade information till oss om hur det 
fungerat hemma och det var jättebra för oss att få reda på det under vårdtillfället och inför 
utskrivningen, det var väldigt bra.”  
 
Att få regelbunden återkoppling gjorde också att man kunde förbättra det som inte fungerat t.ex. en 
felaktigt remitterad patient eller felaktigt utformad remiss. Att få personlig återkoppling upplevde flera 
informanter som något positivt för man vill göra ett bra jobb och att målet är att det ska bli bra för 
patienten.  
 
Delaktighet som en annan underkategori till lärande kunde ske på olika sätt beskrev informanterna. 
Delaktighet kunde ske genom att mötas och få fokus på gemensamma patienter. Det innebar att tänka 
tillsammans och genom detta hitta bättre lösningar inför patientens hemgång. Delaktighet rörde också 
patienten och dennes möjlighet till att tidigt, redan på avdelningen innan hemgång få kunskap om ASIH 
och ha möjlighet att ställa frågor inte bara passivt ta emot en lösning. Många informanter uppgav att 
delaktighet gjorde att fler patienter identifierades och remitterades till ASIH. 
 
”Vi hjälptes åt att identifiera patienter på ronden och var distriktssköterskan inte där så tog vi upp 
finns det ngn ASIH patient?” 
 
Den paramedicinska gruppen på geriatriken upplevde att de inte varit så delaktiga som de önskat. Att 
det många gånger var det medicinska uppdraget som ansågs viktigare än rehabiliteringsuppdraget. Det 
handlade dels om begränsningar i uppdragen men också hur man involverats från början i 
förbättringsarbetet. Det fanns en upplevelse runt att om den paramedicinska gruppen i högre grad setts 
som en resurs och om möten mellan enheternas paramedicinare hade kommit igång från början så 
kanske inte uppdragen krockat på samma sätt som det gjorde. Samtidig var man också självkritisk och 
menade att man hade kunnat ta en mer aktiv roll på t.ex. ronden. Det fanns även informanter som tog 
upp att det interna samarbetet på båda enheterna inte riktigt fungerat och att det varit svårt att få gehör 
för förbättringsarbetet vilket innebar att det var svårt att få till en förändring och ett lärande. 

Samarbete 

 
Förbättringsarbetet ledde till att man lärde känna varandra och fick en förståelse för varandras 
förutsättningar. Ett flertal informanter återkom till att detta är grunden för ett lyckat samarbete. Man 
kan lita på att alla ser till helheten och inte bara sitt eget uppdrag. Dessutom upprepade flera 
informanter att samarbetet möjliggjorde arbetet mot det gemensamma målet, att göra det bättre för 
patienterna även om uppdragen för verksamheterna ser olika ut. I samband med detta togs också den 
gemensamma värdegrunden som stiftelsen har upp. Att den finns som en grund, ett kitt och riktning, 
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att den gynnar samarbetet även om det inte var något den enskilde informanten reflekterade över i 
vardagen. 
 
En underkategori till samarbete var tillit. Det fanns tillit till att samarbetet ledde till en förbättring för 
patienten genom att man fick återkopplat hur patienten klarade sig hemma. Genom förbättringsarbetet 
har informanterna lärt känna varandra och genom detta upplever tillit till varandra. Genom att våga 
ställa frågor och få direkta svar upplevs samarbetet som ärligt. Uppfattningen om tillit kopplat till 
kompetens fanns hos både informanter på geriatriken och ASIH. Distriktssköterskor fungerade som en 
brygga, ett kugghjul mellan verksamheterna och de upplevdes som kompetenta och tillitsfulla. De 
förmedlade den känsla som många informanter uppgav var drivkraften i arbetet, att förbättra vården 
för patienten. 
 
Många informanter upplevde också att de hade en fullgod bild av patientens mående i hemmet. När det 
gäller arbetssätt i ASIH så underlättar det för läkaren och är en grundförutsättning för ett fungerande 
teamarbete. Läkarna upplevde att de haft kontroll och kunskap om sin patient utan att behöva besöka 
dem. Det minskar behovet av läkarbesök då tillit finns att om patienten har behov av läkarbesök så 
återkopplas detta. I förbättringsarbetet så har tilliten kommit fram som en viktig faktor kopplad till 
möjlighet för patient att i ett tidigt skede skrivas ut från geriatriken till hemmet. Men också tillit till att 
kunna vårdas under en kort period och sedan släppas till primärvården ibland utan ett avslutande 
läkarbesök. Detta har många informanter kopplat till kontinuiteten. 
 
”Tillit till våra distriktssköterskor som gjort ett kanonjobb och gjort korrekta bedömningar då 
patienterna kunde återanslutas direkt hemifrån när de blivit försämrade.” 
 
Samverkan upplevde vissa informanter som sämre när det gällde internt både på ASIH och på 
geriatriken. När det gällde ASH så var det främst att gruppen multisjuka inte gavs samma omsorg och 
värde som övriga inskrivna patienter, att det fanns en viss mått av skepticism och tillit till 
förbättringsarbetet. Det ledde till att det var svårt att implementera arbetssätt fullt ut runt denna 
patientgrupp delvis för att patienterna var få men också upplevelsen om att de egentligen inte hade ASIH 
behov utan skulle kunna vårdas av primärvården. Upplevelsen av att man fick kämpa för att denna grupp 
skulle ha rätt till vård fanns. På geriatriken handlade det mer olika arbetssätt mellan våningsplanen som 
skapade en otydlighet och försvårade samverkan. 
 
”Det är fortfarande hinder runt hur vi samverkar internt det är som att distrikstssköterskepatienterna 
inte finns på teamet och heller inget annat forum.” 
 
En underkategori till samarbete var trygghet. Informanterna upplevde att tryggheten hos patienten hade 
stärkts genom det förbättringsprojektet. Detta berodde delvis på det nya arbetssätt då distriktssköterska 
och ASIH läkare skrev in patienten direkt på avdelningen. Delvis handlade det också om att patienten 
vet vad som kommer hända och att de kommer träffa samma person i hemmet som de mötte på 
avdelningen.  
 
”Tidigare har det varit svårt för patienter att skilja på vad är det ena och vad är det andra, väldigt 
positivt att de haft den här övergången och blev guidade och hjälpta så att man inte bara släpper dem 
till nästa instans utan de får hjälp på vägen dit.” 
 
”Patienterna uttalar inte att de är tryggare men de ser nöjda och säger var bra att vi samarbetar och 
det är lättare att få igång dem.”  
 
Informanterna uppgav också att tryggheten gäller dem själva genom att de kan lita på att patienter och 
uppgifter inte hamnar mellan stolarna. När det ändå uppstår situationer som inte blir bra så följs de upp 
och återkopplas vilket skapar trygghet. Som exempel togs ett tillfälle upp då det skett ett missförstånd 
om när ASIH skulle gå hem till patienten efter utskrivning från geriatriken men att ASIH snabbt löst 
problemet med patientens bästa för ögonen. Tidigare kunde denna typ av händelse med andra enheter 
leda till irritation och en dialog om vems ansvar det var, nu löstes det snabbt och smidigt. 
 
”När det gäller patient med läkemedel som snabbt behöver följas upp som ansluts till er (ASIH) för 
man vet att vårdcentralen inte kommer kunna ta hand om detta så snabbt.” 
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Kommunikation 

 
Grunden till att lyckas med ett förbättringsarbete är bland annat att det finns olika vägar att 
kommunicera. När kommunikationen inte fungerar så uppkommer problem och det skapas konflikter. 
Det fanns informanter som betonade vikten av att samma personer drivit arbetet och varit synliga för 
att dialogen skulle fungera. Förbättringsteamet fanns nära och var tillgängliga. Det som var otydligt från 
början upplevde de flesta informanter blev tydligare under förbättringsarbetets gång genom god dialog 
och återkoppling i vissa forum för då minskade risken för missförstånd. Det ökade också känslan av att 
vilja samarbeta då målet upplevdes som tydligt kommunicerat. Man var överens om uppdrag och mål 
och att följa de arbetsformer, de rutiner som var överenskomna. Till viss del lyckades förbättringsarbetet 
i att nå ut med information till de flesta inblandade när det gällde arbetssätt och förändringar löpande 
under projektperioden.  
 
När kommunikationen inte fungerat mellan klinikerna så uppkom problem som i slutändan ledde till 
sämre vård för patienterna vilket både informanter på geriatrik och ASIH var medvetna om. Dessutom 
påverkar en bristande kommunikation patientsäkerheten då man inte säkerställer att rätt information 
kommit fram.  
 
”Patienterna remitteras inte i tid utan från en dag till en annan och det blir inte bra bättre om de kan 
ha lite framförhållning.” 
 
För att kommunikationen ska fungera måste det finnas olika typer av mötesformer. De mötesformer 
som informanterna återkom till var både de redan etablerade som blev en naturlig del i 
förbättringsarbetet men även nya. Det skapades nya arenor för möten som dels blev etablerade 
återkommande men också de som blev spontana. De redan etablerade mötesformer som fanns på 
geriatriken och som förbättringsteamet klev in på var ronden och morgonmötet. Genom att 
förbättringsarbetet upplevdes som något positivt som underlättade arbetet så skapades aldrig känslan 
att förbättringsteamet störde utan de var välkomna. Att bygga på redan etablerade mötesformer gjorde 
också att förbättringsarbetet inte innebar någon extra belastning för geriatriken. Tvärt om så upplevdes 
en meningsfullhet då målet var gemensamt, att förbättra för patienten.  
 
”Plattformen för kommunikation fanns inte från början bättre nu både internt och externt.” 
 
Internt på ASIH så byggde förbättringsteamet upp nya mötesformer för att underlätta kommunikation 
och implementering av det nya arbetssättet. Dessa forum kom inte att fungera fullt ut och till viss del 
misslyckades förbättringsarbetet med att i sjuksköterskegruppen på ASIH skapa trygghet runt den nya 
patientgruppen. Den mötesarena som aldrig etablerades var den mellan paramedicin på geriatrik och 
ASIH och visar på hur viktigt det är att skapa forum där alla professioner kan delta. 
  
”Det finns inget naturligt forum för möte med geriatrikens paramedicinare.” 
 
En underkategori till kommunikation var fysisk närhet. ASIH och geriatrikens enheter/avdelningar 
ligger vägg i vägg och detta återkom flera gånger i alla intervjuer. Den fysiska närheten, att finnas en 
korridor bort gör det mycket lättare att fråga om råd och att be om hjälp. Att ha ett ansikte till namnet 
upplever informanterna gör stor skillnad i samarbetet och lättare att våga fråga och ifrågasätta. 
Närheten eftersom man upplever att man lättare når varandra gör att både det interna samarbetet på 
respektive ASIH och geriatriken går lättare men också det externa samarbetet mellan enheterna. Det 
minskar missuppfattningar då man snabbt kan ställa frågan till en fysisk person och inte bara genom ett 
telefonsamtal eller mail.  
 
”Om remissen som skickats blir avslagen och vi inte förstår för vi tycker det är en klockren 
projektpatient men distriktssköterskorna kanske inte har träffat patienten så istället för att undra hur 
de på ASIH tänker är det lättare att stämma av och fråga.” 
 
Den fysiska närheten gjorde också att man lärde känna varandra, känna igen varandra och spontana 
mötesformer så uppstod. Man träffas i lunchmatsalen och det skapas ett mer personligt möte som 
underlättar kommunikationen. Det ökar också känslan av tillfredställelse och att man är en del i 
vårdkedjan vilket underlättar vidare samarbete. 
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”Att vi sitter tillsammans på geriatriken underlättar samarbete och kommunikation samma gäller den 
fysiska närheten till ASIH. Det är självklara kontaktvägar när projektet startade upp så var jag upp 
flera gånger och pratade med dem på geriatriken) och det blev mycket roligare när man började förstå 
varandra och stötte på varandra i matsalen och kunde prata med varandra.” 
 
”Vi har gått in och träffat varandra och fått störa, kommit med frågor och det har varit en avslappnad 
stämning på geriatriken, alla har varit tillgängliga” 
 
Inga hindrande utan enbart främjande faktorer för samverkan framkom när det gällde den fysiska 
närheten.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Förbättringsarbete 

 
Det övergripande syftet (global aim) med förbättringsarbetet var att skapa en trygg och möjlig ASIH-
vård för multisjuka äldre. När det gäller det övergripande syftet så är det samlade resultatet av 
förbättringsarbetet att multisjuka patienters möjlighet och behov av att få vård av ASIH förbättrats 
genom att ett tydligt flöde av remisser och anslutningar har uppmätts. Patienterna skrivs också ut till 
primärvården efter 14 till 21 dagar men återinskrivs till viss grad vid återaktualiserat behov av ASIH. 
Patienter som vårdas av ASIH visar tidigare studier på, upplever sig generellt trygga. I detta 
förbättringsarbete pekar också resultatet på att de multisjuka patienternas upplevelse av ASIH vården 
är att de upplever trygghet.  
 
Det specifika syftet var att utveckla arbetssätt som möjliggjorde anslutning och trygg utskrivning för 
multisjuka äldre. För att utveckla och utvärdera fokusområdena användes verktyget PDSA. Totalt tre 
parallella PDSA pågick under förbättringsarbetet. Genom att arbeta kontinuerligt med de tre PDSA 
hjulen som konstruerats kunde förbättringsteamet med täta intervall följa upp och analysera vad som 
ledde till en förbättring och om dessa mötte syftet. 
 
En utmaning från första början och som följde under hela förbättringsarbetet var att den geriatriska 
avdelning som samarbetet inleddes med var helt nystartad och att medarbetarna där inte hade hunnit 
arbeta ihop sig. Dessutom öppnades fler våningsplan med vårdplatser under förbättringsarbetets gång 
vilket kunde ses som bias till de mätetal som skulle följas. Samtidigt innebar det att förbättringsteamet 
snabbare kunde komma in med nya rutiner och påverka arbetssätt då det inte fanns lite förförståelse för 
ASIH:s arbete. Det fanns heller inga uppfattningar om ett dåligt samarbete. Det ledde till ett stegvis 
lärande, om varandra för författaren som projektledare, för förbättringsledarna och alla involverade 
medarbetare under förbättringsarbetets gång. Förbättringsarbetet pågick parallellt med ordinarie 
verksamhet så för att fånga upp förbättringar så användes situationsanpassat ledarskap och en agil 
projektmetod då förutsättningarna kunde ändras från till en dag till en annan (Gustafsson, 2013). 
 
I PDSA 1 utvecklades arbetsformer för att möjliggöra remittering och inskrivning från geriatriken. 
De mätetal som återkopplades regelbundet till medarbetarna var den PDSA som visade hur snabbt 
patienter kunde anslutas efter att remiss skickats. Genom det förändrade arbetssättet på ASIH som 
innebar att remisserna från geriatriken var uppmärkta med ”distriktssköterskeprojektet” ledde det till 
att dessa patienter prioriterades. Det skapade en tillfredställelse på geriatriken som såg att patienterna 
blev snabbare utskrivna och omhändertagna. Dessutom möts behovet av att bereda plats åt nya 
patienter upp och de patienter som inte har behov av sjukvård vistas inte på sjukhus i onödan (Statens 
offentliga utredningar, 2016:2).  Läkare och koordinatorer på geriatriken sågs tidigt som nyckelpersoner 
då de fanns på plats dagtid. Det gjorde det lätt att boka möten vilket möjliggjorde uppföljning. De dagliga 
avstämningar som förbättringsledarna gjorde med koordinatorer på geriatriken samt genom deltagande 
på geriatrikens ronder gav utfall på både remisser och inskrivningar redan inledningsvis. Under 
sommaren då dessa avstämningar inte kunde upprätthållas så blev utfallet sämre med färre remisser. 
Därmed fick färre patienter tillgång till ASIH. Efter sommaren ökade både antalet remisser och 
anslutningar. Kunskapsdelning främjas vid samarbete över professionsgränser och kan leda till 
nytänkande och effektiva lösningar som i detta förbättringsarbete (Fay m.fl. 2006).  Lärandet som 
skedde genom förbättringsarbetet liknar det som Senge (2000) beskriver som reproduktivt och 
utvecklingsinriktat lärande. Att reflektera on patient skulle anslutas till ASIH blev en naturlig del för 
läkarna och koordinatorer på geriatriken. Att prioritera inskrivning och anslutning av en multisjuk 
patient blev ett etablerat arbetssätt på ASIH.  
 
I PDSA 2 utvecklades arbetsformer med fokus på kontinuitet och tydlighet för att skapa trygghet hos 
patienten under de 14 till 21 dagar patienten fick vård. De extra resurser de två nyanställda 
förbättringsledarna inledningsvis fick under en månad innebar att de kunde fokusera enbart på 
uppstart av förbättringsarbetet. Under arbetets gång kunde de sedan växelvis fokusera på 
förbättringsarbetet under en till två veckor i taget. Det innebar att de kunde skapa kontinuitet för 
patienterna. De kunde möta patienten på den geriatriska avdelningen innan inskrivningsdagen för att 
informera om ASIH. Sedan följa upp patienten på inskrivningsdagen och sedan i hemmet. Kontinuitet 
är en viktig del i att skapa trygghet för gruppen multisjuka (Burström et al. 2012).  
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Innehållet i den vård som ASIH utförde när patienten var inskriven var bl.a. intravenösa injektioner, 
provtagning samt insättning eller uppföljning av nyinsatt eller ändrad medicinering. Det ingick en hel 
del medicinska insatser som skulle kunna utförts av primärvården men då patienter är anslutna till 
ASIH så ingår även dessa uppgifter i uppdraget. Förbättringsledarna gjorde inledningsvis många och 
täta uppföljningsbesök under första veckan och kunde sedan glesa ut dessa. Patienterna fick ett 
speciellt telefonnummer som gjorde att hen kunde nå distriktssköterskan direkt under dagtid. Detta 
för att skapa ytterligare trygghet hos patienten och anhörig genom kontinuitet vilket är i linje med den 
palliativa vårdens grundstenar (Strang & Beck-Friis, 2012).  
 
De täta besök och många insatser som gjordes under inskrivningstiden samt planering med 
framförhållning innebar att få akuta besök under jourtid behövde utföras. Patienterna upplevde en hög 
grad av trygghet samt väl omhändertagna. Svarsutfallet på patientenkäten var lågt i förhållande till 
anslutna patienter och innehöll ett fåtal kommentarer. För att garantera anonymitet så har dessa inte 
redovisats i uppsatsen men i ett antal frisvar framkom bl.a. synpunkter och ett missnöje med hur snabbt 
man som patient kunde komma i kontakt med ASIH. Detta följdes upp med förbättrad information om 
hur man kunde nå ASIH kvällar och nätter då ordinarie distriktssköterska inte var på plats. Men vad 
som också framkommer i enkäten var att ett flertal patienter inte upplevde att de behövde kontakta 
ASIH, de var nöjda och trygga med de besök och den planering som fanns. Detta gå helt i linje med 
tidigare forskning runt hur trygghet kan skapas för denna patientgrupp (Söderberg, 2015; Söderback, 
2007; Brännström et al. 2006).  
 
De insatser som ASIH:s läkare gjorde under inskrivningstiden förutom själva inskrivningstillfället var 
få och i de fall hembesök behövdes initierades dessa av förbättringsledarna. Övriga ASIH-sjuksköterskor 
träffade patienterna och utförde de besök och uppdrag som förbättringsledarna planerat. 
Standardisering av arbetsuppgifterna gjordes i form av checklistor för att övriga sjuksköterskor på ASIH 
skulle förhålla sig till de nya arbetssätten. Ellström (2004) menar att det finns ett värde i standardisering 
då det kan främja ett lärande inriktat mot att lära sig att förstå och bemästra vissa uppgifter.  
 
Genom PDSA 3 utvecklades möjlighet för återanslutning till ASIH. Överrapportering till primärvården 
skedde både via systemet webbcare men också genom muntlig rapportering för att förbättra 
vårdövergången. Ofta var det förbättringsledaren som ringde till distriktssköterskan på mottagande 
vårdcentral. Vid utskrivning fick patienten med sig både ett så kallat trygghetskvitto vilket beskrev vart 
patienten skulle vända sig vid försämring i enighet med uppdragsbeskrivningen för ASIH (Hälso- och 
Sjukvårdsförvaltningen, 2016). Vid utskrivning gavs också tydlig information om möjlighet till snabb 
återanslutning till ASIH vid försämring. ASIH-läkaren skickade i god tid en remiss till ansvarig 
distriktsläkare för kännedom om hur planeringen för utskrivning och uppföljning såg ut. Svaren i 
patientenkäten talar för att trygghet skapats hos patienten trots utskrivning till primärvård genom att 
patienten också hade möjlighet till återanslutning till ASIH. Samverkan med primärvården fungerade 
således bra då patientens bästa stod i fokus och den genomfördes på ett planerat och strukturerat sätt 
vilket är i linje med Axelsson & Biharri Axelsson forskning (2013). 

Studie av förbättringsarbetet 

 
Forskningen menar att det är svårt att mäta och utvärdera effekter av samverkan eftersom den kan 
påverkas av så många faktorer (Blom m.fl. 2011). Det finns dock evidens som pekar på att vårdkvalitén 
försämras utan samordning och god kommunikation (Ovretviet 2011). Det som återkom i studien av 
förbättringsarbetet var att de avsatta resurserna var viktiga för att samverkan ska fungera. Att 
förbättringsteamet fanns på plats och att man lärde känna varandra vilket skapade en tillit och 
förtroende. Det är lättare att ringa en kollega man känner och som man upplevt ett bra samarbete med 
tidigare än till någon man inte känner framförallt då man ska återkoppla det som varit en brist eller inte 
fungerat vid vårdövergången. I studien framkom att genom tillit och ett ärligt samarbete kunde man 
också ta emot återkoppling på det som inte fungerat för det fanns en gemensam grund i att man visste 
att alla ville utföra ett bra arbete. Ett tvärprofessionellt förbättringsarbete kräver en kultur av ömsesidig 
respekt, lyhördhet och tillit (Lindgren m.fl. 2012). Även förtroende för kollegans kompetens har 
betydelse. Det faktum att samverkan till så stor del handlar om mellanmänskliga relationer är också det 
som gör samverkan så utmanande att förbättra (Øvretveit, 2011). 
 
Det gemensamma målet att ge patienten en god vård beskrevs som en stark drivkraft och att man 
upplever och ser att samarbetet gagnar patienten. Detta återkopplades dels direkt till medarbetarna av 
patienter som återinlagts på geriatriken men också genom återkoppling från de medarbetare som tagit 
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emot patienten i hemmet. En grund för gruppers och individers mål och möjlighet till lärande är att ha 
ett tydligt mål (Döös, 2004; Ellström, 2004). I den statliga utredningen menar man också att med 
patientens behov i fokus kan samverkan underlättas då gränser kan luckras upp och flexibiliteten mellan 
vårdgivare öka (Statens offentliga utredningar, 2016:2). 
 
I intervjuerna framkom både hindrande och främjande faktorer för samverkan. Det identifierades en 
mängd olika situationer och kliniska erfarenheter som informanterna delade med sig av i 
fokusgruppsintervjuerna. Ett hinder för samverkan som informanterna återkom till är tidsfaktorn då 
det tar tid att samverka även om det i längden sparar tid. Det kan därför vara viktigt att prioritera när 
samverkan ska ske och vilket utfall samverkan ger (Huxman & Vangen, 2005).  
 
De svårigheter studien visade på var att samverkan med ASIH mellan primärvård och sjukhus när det 
gäller läkarkontakter oftast sker via remisser och utan dialog. Detta försökte läkarna från ASIH ändra 
på genom att i större utsträckning ta direktkontakt med läkarna på geriatriken och distriktsläkarna på 
vårdcentralerna för att underlätta vårdövergång. Det som framkom var att hindret för direktkontakt ofta 
är tidsbrist eller svårighet att få till en direktkontakt d.v.s. att nå mottagaren.  
 
Tidigare studier pekar på att när det gäller den äldre multisjuka patienten med många olika insatser är 
att bra samverkan är en förutsättning för god vård (Lifvergren et al., 2011). För att denna patientgrupp 
inte ska behöva välja varje enskild aktör i när ett stort vårdbehov föreligger med många inblandade 
aktörer är en sammanhängande vårdkedja en förutsättning (Statens offentliga utredningar, 2016:2). 
Genom att etablera goda arbetsformer för vårdövergång och ha god kommunikation inom och mellan 
enheterna kan samverkan främjas. Vi ser att god kommunikation är en förutsättning för den sömnlösa 
övergången i vårdkedjan (Statens offentliga utredningar, 2016:2).  En god kommunikation minskar 
också risken för att patienten hamnar mellan stolarna vilket maximerar god patientsäkerhet 

Metoddiskussion 

Metoder för förbättringsarbetet 

 
Förbättringsarbetet genomfördes steg för steg genom att använda förbättringsrampen vilket hjälpte 
författaren och förbättringsteamet att följa upp och förbättra de förändringar som testades enligt Nelson 
et. al. (2007).  
 
En svaghet med förbättringsarbetet kan vara att författaren som projektledare ensam formulerade de 
mål, mätetal och grundläggande idéer som låg till grund och att det inte skedde tillsammans med 
förbättringsledarna eller medarbetarna som skulle delta. I detta förbättringsarbete var det en 
nödvändighet för att få igenom ett godkännande från ledning och resurser för förbättringen. I ledarens 
uppdrag ingår och förväntas det också finnas en överblick över verksamheten och vad som behöver 
förbättras, vilka arbetssätt som behöver utmanas. En av ledarens uppgifter är att driva denna förändring 
framåt. Därför är det enligt Berwick (1996) inte konstigt att ledaren är den som tar initiativ till en 
förändring.  
 
Samtidigt visar studier att ledarens engagemang, förmåga att delegera och skapa delaktighet hänger 
ihop med medarbetares välbefinnande och arbetstillfredsställelse (Skakon m.fl. 2010; Nyberg m.fl. 
2009). Detta talar för att förbättringsarbetet skulle kunna lyckats bättre om förbättringsledarna och 
medarbetarna varit involverade från början. Då hade det i högre grad kunnat ske ett lärande runt 
förbättringsarbetet. 
 
Att mäta i vilken grad det specifika målet nås är grundläggande i förbättringsarbete. Mätningar speglar 
dessutom hur en process fungerar och genom att mäta får vi kunskap om en förändring är en förbättring 
(Nelson et. al, 2007). I detta förbättringsarbete har mätningarna fungerat som en baseline som skulle 
kunna följas upp av nya mätningar och en vidare utveckling av arbetssätten.  
 
Det författaren och förbättringsledarna dock delvis misslyckades med var att involvera sjuksköterskor 
och de paramedicinska medarbetarna på både geriatriken och ASIH i tillräckligt stor utsträckning vilket 
ledde till vissa motsättningar och svårare att få till ett förändrat arbetssätt inom teamen och mellan 
enheterna. Det var inte alla medarbetare som var medvetna om att förbättringsarbetet pågick samt blev 
insatta i målsättning eller tog del av resultaten. Delvis berodde det på att geriatrikens medarbetare var 
involverade i att få till sina interna rutiner och samarbete då verksamhetens precis startat upp. På ASIH 
blev det delvis bekvämt för en del av medarbetarna att förbättringsledarna var ansvariga för de 
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multisjuka patienterna. Det innebar delvis att sjuksköterskorna inte behövde engagera sig i denna 
patientgrupp utan mer utföra besök och uppdrag. I ett annat förbättringsarbete skulle det vara av nytta 
att involvera fler medarbetare i de verksamheter som ingår i ett förbättringsarbete. De lokala 
förbättringsledarna skulle då liksom i detta förbättringsarbete finnas på plats i det dagliga arbetet och 
stötta sina kollegor men lägga mer ansvar på att mäta och följa upp vilket skulle kunna leda till ett ökat 
lärande för fler och mer hållbart förbättringsarbete.  
 
En annan svaghet med metoden i arbetet var att patienten inte involverades i högre utsträckning utan 
endast genom enkäter. Enbart svar från 17 av 47 patienter inkom. Orsaken till den låga svarsfrekvensen 
kan vara mångfacetterad. Patienterna är mycket sjuka och medelåldern var hög. Även om de fick ett 
förfrankerat kuvert behövde ett flertal hjälp att lägga kuvertet på postlådan. En annan orsak kan handla 
om att den multisjuke var medveten om att en återanslutning till ASIH var möjlig och då ville man inte 
omdöme lämna ett omdöme av den orsaken. Någon påminnelse om att skicka in enkäten gick heller inte 
ut. När det gällde att involvera patienten i högre utsträckning kunde förbättringsteamet gått ut med 
förfrågan om djupintervju av ett par patienter som erhållit vård av ASIH. Då hade patientens perspektiv 
lyfts fram tydligare och gett ytterligare tyngd åt förbättringsarbetet. Det som talar mot att intervjua 
patienter är den beroendeställning som patienten befinner sig i.  
De mål som förbättringsarbetet önskade att nå, dels att öka antalet multisjuka patienter som snabbt 
skulle anslutas till ASIH, dels att inskrivningstiden om möjligt inte skulle överstiga 21 dagar innan 
återgång till ordinarie primärvård uppfylldes. Dessutom trots kort vårdtid skapa en trygghet för 
patienten. Förbättringsarbetet är en del runt uppdraget att ställa om vården och i högre grad möta 
patienters behov i hemmet i enlighet med utredning Effektiv vård (Statens offentliga utredningar, 
2016:2).  Utfallet för de som svarat på enkäten var överlag positivt. Men det kan tilläggas att ASIH 
patienter vid tidigare enkäter ofta är övervägande positiva till vården. Det som är skillnad mot tidigare 
enkäters uppföljningar är att dessa patienter fick information och träffa distriktssköterskorna redan på 
avdelningen innan inskrivningen vilket inte är rutin vid inskrivning av vanliga ASIH patienter. 

Metod för studien 

 
Den metod som användes för att studera förbättringsarbetet var fokusgrupp. Detta för att i studien fånga 
de uppfattningar eller erfarenheter som informanterna gjort då de alla hade olika profession, bakgrund 
samt kom från två olika enheter (Brinkman & Kvale, 2009).  
 
En potentiell svaghet med genomförandet av fokusgrupperna var författarens roll som moderator vilket 
kan ha påverkat fokusgruppsdeltagarna. Det hade kunnat leda till att deltagarna höll inne med kritik 
eller var överdrivet försiktiga med att lägga fram sina åsikter. Samtidigt så kunde den delade 
erfarenheten och utbytet av erfarenheter genom just en fokusgruppintervju bidra till att 
frågeställningarna verkligen belystes ur olika perspektiv. För att minska risken för påverkan fanns på 
fyra av fem fokusgruppsintervjuer en observatör som var helt fristående från projektet i övrigt. 
Observatören gav efter varje avslutad intervju återkoppling till författaren både avseende 
förhållningssätt men också i form av egna anteckningar och observationer. På så sätt blev 
genomförandet av intervjuerna också ett lärande för moderatorn (Wibeck, 2010). Varken moderatorn 
eller observatören upplevde inte att deltagarna hindrades från att framförde både positiva och kritiska 
synpunkter. Organisatoriskt stod fokusgruppdeltagarna heller inte i någon beroendeställning till 
varandra eller till författaren som moderator med undantag av förbättringsledarna. 
Intervjuerna genomfördes på överenskommen arbetstid så att det passade men övrig verksamhet. De 
respondenter som tackat ja till att delta var i övervägande fall med på inplanerade intervjuer med ett 
visst bortfall pga sjukdom eller svårighet att frigöra sig från ordinarie arbete. Totalt planerades fem 
intervjuer med medarbetare från geriatriken respektive ASIH för att fånga erfarenheter från båda 
klinikerna. Tre intervjuer genomfördes med fyra deltagare och två intervjuer med fem deltagare. Om 
man förväntar sig att informanterna har mycket att tillföra så kan man enligt Bryman (2012) ha en 
mindre fokusgrupp än rekommenderade 6-10 personer. Wibeck (2010) menar vidare att färre deltagare 
i en fokusgruppsintervju kan fördjupa utbyte av informanternas erfarenheter. Det talar för att en väl 
utförd intervju med få respondenter är viktig (Trost, 2010). 
 
Semistrukturerade frågor användes vid intervjuerna för att säkerställa att informanterna fick samma 
frågor. Intervjuerna spelades in vilket inledningsvis upplevdes som lite ovant av informanterna som 
hade svårt att komma igång. Därför blev moderatorn inledningsvis vid första intervjun styrande då det 
var svårt att få informanterna att fördjupa och utveckla sina tankar och resonemang. Wibeck (2010) tar 
upp detta problem att samtalsledaren lätt kan bli den som bestämmer istället för att lyssna på det som 
informanterna kommunicerar. Med erfarenhet från första intervjun så gick de följande intervjuerna 
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lättare och moderatorn kunde hålla sig tillbaka och endast ibland fördjupa dialogen i gruppen genom en 
öppen hållning (Läth, 2015). 
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Slutsatser 

Att implementera ett nytt arbetssätt med begränsade insatser runt patientgruppen multisjuka äldre på 
en mycket palliativt driven och erfarenhetsmässigt van arbetsplats var inte helt enkelt. Framgången var 
att förbättringsledarna var distriktssköterskor med vana av både ASIH och primärvård och att de 
arbetade strukturerat runt patientgruppen vilket möjliggjorde en förändring. Som palliativ 
sjuksköterska är man van att bygga en djupare relation med patienten vilket inte är möjligt på samma 
sätt under en kort inskrivningsperiod. En kort inskrivningsperiod på mellan 14 till 21 dagar kräver täta 
besök och många insatser och alla dessa är inte på avancerad nivå vilket innebär att primärvården skulle 
kunna utföra dem. Det ASIH tillhandahåller är en hög tillgänglighet med sjuksköterska och läkare 24 
timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och möjlighet att direkt om behov uppkommer komma i kontakt 
med ASIH vilket primärvården inte kan tillhandahålla. Det innebär att ASIH vården kan erbjuda en 
högre kontinuitet och vården blir mindre fragmentiserad.  
 
Patientenkäten visade att de multisjuka patienterna övervägande var nöjda med vården som helhet. Av 
de 47 inskrivna under förbättringsarbetet så återinskrevs 6 patienter vid flera tillfällen direkt från 
hemmet och flera av dem fick palliativ vård och avsluta sitt liv i hemmet och inte på akutsjukhus vilket 
är en stor vinst för patienten och också en del av ASIH:s målsättning. Detta talar för att multisjuka 
patienter har behov av ASIH och framförallt att en tät samverkan mellan geriatrik, primärvård och ASIH 
är nödvändig för att denna grupp inte ska behöva åka in på akutsjukhus i så hög utsträckning utan få en 
god vård med hög kvalité i hemmet.  
 
Att samverka innebär en mängd utmaningar och ska den fungera behöver vissa organisatoriska 
förutsättningar och ett gemensamt mål finnas. Det handlar om att låta medarbetarna delta i 
förbättringsarbeten, utveckla nya arbetssätt genom att mötas, få tid att lära känna varandra och få 
återkoppling på vad som fungerar och vad som behöver förändras vidare. Först då kan en hållbar 
förbättring uppnås.  
 
Nu när primärvården i Stockholm är under utredning och ska förändras till förmån för de multisjuka 
patienterna så hoppas författaren att ASIH kan finnas med som ett alternativ när man ska 
vidareutveckla vården för denna patientgrupp. Mer studier behövs för att fördjupa kunskaper runt hur 
ASIH kan användas effektivt och som en del i vården runt de multisjuka. Dessutom behövs en 
ekonomisk beräkning runt kostnader om patienter kan återanslutas till ASIH istället för att skickas in 
till akutsjukhus. 
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Bilaga 1 
 
Inbjudan till att delta i fokusgruppsintervju runt förbättringsprojektet som handlar om tryggare 
vårdövergång för den multisjuka patienten mellan geriatriken och ASIH. Det vi namngett ”DSK-
projektet” 
 
Som en del av studien av förbättringsprojektet kommer jag att genomföra fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuerna är godkända av din närmaste chef men det är frivilligt att delta. Väljer du att delta så bidrar 
du till en djupare kunskap runt hur vi kan vidareutveckla och förbättra vården för våra multisjuka 
patienter. Fokusgruppsintervjun kommer att hållas av mig och vår vårdutvecklare Ulrika Jakobsson 
kommer att vara observatör. Intervjun hålls under 1 timme och antal deltagare kommer att uppgå till 
max 6 stycken. Din fokusgrupp kommer att bestå av kollegor som du redan innan känner och arbetar 
med. Alla intervjuer kommer spelas in på band och sedan avidentifieras och transkriberas så det inte 
går att spåra vem som sagt vad under intervjun.  Tackar du ja så har du rätt att ändra detta beslut när 
som helst. 
 
Jag är mycket tacksam om du deltar och bidrar till mitt arbete och att vi tillsammans kan förbättra 
vårdens utveckling.  
 
    Med vänlig hälsning Anna Ström 
 
 
Jag är intresserad av att delta på fokusgruppsintervju den………………………………………… 
 
Namn:………………………………………………………………………………………………………………….. 
Anställd som:………………………………………………………………………………………………………… 
Anställd på enhet:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Underskrift: ……………………………………………………………………………………………………………  
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Bilaga 2 
 
 
 
Intervjuguide vid fokusgruppsintervjuer 
 
 
Öppningsfråga 
 
Vilka tidigare erfarenheter har ni i att delta i förbättringsarbeten? 
 
 
Introduktionsfråga 
 
Vad innebär samverkan för er? 
 
 
Nyckelfrågor 
 
Hur upplever ni att förbättringsarbetet som handlar om samverkan mellan vårdgivare för att öka 
tryggheten vid övergång för den multisjuka äldre som pågått sedan maj? 
 
 
Vad ser ni har främjat detta samarbete 
 
 
Vad ser ni har hindrat detta samarbete 
 
 
Vilka reflektioner har ni runt patientens upplevelse av denna samverkan 
 
 
Avslutande frågor 
 
Är det något som ni vill lägga till eller som ni upplevt att vi inte pratat om? 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6 

För att vi ska veta hur du som patient upplevt ASIH 
teamets vård i hemmet så önskar vi att du svarar på 
denna enkät. Detta möjliggör att vi kan arbeta med att 
förbättra oss och hålla en god kvalité på vården. Ringa 
in det svar som du anser stämmer bäst med din 
upplevelse. 
 

Kunde du få omedelbar kontakt och hjälp från ASIH dygnet runt 

när det behövdes? 

1. Ja 

2. Ibland 

3. Nej 

4. Jag har inte haft behov att kontakta ASIH / Ej aktuell 
 

Om du önskade tala med någon på ASIH, fick du då möjlighet till 

det? 

1. Ja 

2. Ibland 

3. Nej 

4. Jag har inte haft behov att tala med någon / Ej aktuell 

 

Kände du förtroende för den personal från ASIH som vårdade dig 

i hemmet? 

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

4. Vet ej 
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Kände du dig delaktig i beslut om din vård i hemmet? 

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

4. Vet ej 

 

Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt 

sätt? 

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

4. Vet ej 

 

Kände du att det fanns en kontinuitet, att samma personer från 

ASIH kom hem till dig? 

1. Ja 

2. Delvis 

3. Nej 

4. Vet ej 

 

Har du övriga synpunkter som du vill förmedla till ASIH så kan 

du skriva ner dem här: 
 

 

 

 

 

Bifoga din enkät i det förfrankerade kuvert som medföljer. Dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och svaren sammanställs så att du förblir anonym. Har du frågor runt enkäten eller 

vårdformen är du välkommen att kontakta: 

 

Anna Ström, enhetschef ASIH Innerstaden 

Tel: 08-617 93 69 

 
 


