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Sammanfattning 
 
I januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård i kraft vilket 
medförde ett nytt arbetssätt för både regional och kommunal verksamhet med målet att få en 
välfungerande utskrivningsprocess. I primärvården i Region Jönköping utformades en ny funktion; 
vårdsamordnare vilken kan innehas av olika professioner varav majoriteten dock är 
distriktssköterskor. Avsikten var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som 
vårdsamordnare på vårdcentral i Region Jönköpings län. Intervjuer med 16 distriktssköterskor från 
olika vårdcentraler genomfördes och genom kvalitativ innehållsanalys erhölls två kategorier; att vara 
spindeln i nätet och olika förutsättningar för att utföra uppdraget samt sju underkategorier. 
Resultatet visade att distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget generellt var positiva men 
svårigheter fanns i form av otydliga riktlinjer för uppdraget liksom krav på att använda digitala 
hjälpmedel i samband med vårdplaneringsmöten. Uppdraget ansågs inte behövas utföras av en 
distriktssköterska även om det av flera erfors vara en fördel. Vårdsamordnarna ansågs främst ha nytta 
av tidigare arbetserfarenhet från hemsjukvården.  De viktigaste egenskaperna som beskrevs var att 
kunna arbeta väl i team både med vårdbehövande personer och andra professioner vilket sågs som en 
förutsättning för god och säker vård. 
 
Nyckelord: Distriktssköterska, personcentrerad vård, samordning, utskrivningsprocess, 
vårdplanering  



 

 

Summary 
 
District nurses’ experiences of the function as care coordinator at health care centers.  
An empirical study. 
On January 1, 2018, the Law on Collaboration in the discharge from health care came into force which 
led to a new working method in the collaboration for a well-functioning discharge process. In the 
region of Jönköping, governance documents were designed for a new function; care coordinator. The 
function is held by various professions, but the majority is district nurses. The purpose of this study 
was to describe the district nurses' experiences of their function as care coordinator at health centers 
in the region of Jönköping County. Sixteen district nurses were interviewed, and the data were 
analyzed through a qualitative content analysis. The result showed that the experience of care 
coordination was generally positive but there were difficulties in form of unclear guidelines and the 
requirements for using digital solutions. The function of care coordinator was not perceived to require 
district nurse education, although it was found to be an advantage. The most important things were to 
be experienced and to be able to create good relationships in the chain of care. 
 
Keywords: District nurse, collaboration, discharge process, healthcare planning, person-centered 
care 
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Inledning 

Avsikten med denna studie var att beskriva distriktsköterskors erfarenheter av uppdraget som 
vårdsamordnare på vårdcentral i Region Jönköpings län. Uppdraget instiftades i Region Jönköpings 
län i samband med att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård [LoSUS], 
(SFS 2017:612) trädde i kraft första januari 2018. World Health Organisation [WHO], (2019) beskriver 
att primärvård ska vara rättvis, jämlik och ha en central funktion i sjukvårdssystemet samt vara den 
sammanhållande länken för personer i vårdkedjan. Personer med kronisk sjukdom eller komplexa 
vårdbehov kräver ofta samverkan mellan specialistvård, primärvård och socialtjänst och 
uppskattningsvis är det cirka en miljon personer och brukare i Sverige som har ett komplext 
samordningsbehov (Socialstyrelsen, 2018, Vårdanalys, 2016a). Syftet med LoSUS är att främja 
samverkan mellan dessa instanser med målet att åstadkomma en god vård med så korta väntetider 
som möjligt mellan slutenvård och vård/omsorgsinsatser i det egna hemmet eller särskilt boende. 
Detta för att undvika onödig sjukhusvistelse för utskrivningsklara personer samt akuta 
återinläggningar (SFS 2017:612). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) har personer 
rätt till en fast vårdkontakt vilket i Region Jönköping ingår i vårdsamordningsuppdraget (Region 
Jönköpings län, 2019a.). Att ha en fast vårdkontakt har visat sig skapa kontinuitet i primärvården och 
även minska akuta inläggningar (Barker, Steventon & Deeny, 2017). Delaktighet i vård och planering 
för personer och anhöriga ses som en viktig del i personcentrerad vård dock beskrivs möjligheterna att 
delta och påverka vården som begränsade (Chruzander et al., 2015). I samband med utskrivning från 
sjukhus kan även anhöriga ha en upplevelse av bristande information och delaktighet, där målen för 
den planerade vården är otydliga (Almborg, Ulander, Thulin & Berg, 2009).  Otillräcklig hjälp med 
koordinering och planering av sin vård, missnöje med informationsöverföring mellan specialist och 
ordinarie läkare samt brist på fast vårdkontakt är något som även framkommer i International Health 
Policy Survey (Vårdanalys, 2016b). Dessa föregående studier beskriver således behov av 
vårdsamordning utifrån person- eller anhörigperspektiv samt nyttan av en samordningsfunktion inom 
hälso- och sjukvården. Eftersom uppdraget är nytt är det av vikt att belysa erfarenheterna sedan 
införandet av LoSUS och de förändringar som detta medfört. Uppdraget bemannas utav olika 
professioner men majoriteten av vårdsamordnare i Region Jönköpings län är distriktssköterskor varpå 
deras erfarenheter valdes att studeras (Region Jönköpings län, u.å.). 
 
 

Bakgrund 

Primärvård 
Primärvårdens uppdrag utgår ifrån en lagstadgad kärnverksamhet med övergripande mål som 
regionerna själva utformar varför viss skillnad i arbetssätt och ansvar finns beroende på vilken region 
som är aktuell. I samtliga regioner ingår det dock i primärvårdens uppdrag att samverka med andra 
instanser och huvudmän för att skapa en samordnad vård för den vårdsökande personen under hela 
livsspannet (Socialstyrelsen, 2016, Region Jönköpings län, 2019b). Region Jönköpings län har godkänt 
och skrivit avtal med 44 vårdcentraler som alla lyder under samma styrdokument vilket innebär att de 
har samma uppdrag, regler och avgifter oavsett vem som äger dem.  Majoriteten drivs av regionen 
genom koncernen Vårdcentralerna Bra Liv medan resterande ägs av privata företag eller stiftelser 
(Region Jönköpings län, 2018a). Länet är indelat i tre medicinska områden, fördelat på tre sjukhus 
(Region Jönköpings län, 2019c).  
 

Vårdsamordning 
Att koordineringen i primärvården är bristfällig upplevs oftare av personer med kronisk sjukdom eller 
personer som är yngre än 65 år vilket är en gemensam uppfattning i flera länder, exempelvis 
Australien, Frankrike, Kanada, USA, Tyskland och Sverige (Penm, MacKinnon, Strakowski, Ying & 
Doty, 2017). Innan LoSUS trädde i kraft hade utskrivna från sjukhus i Sverige i större utsträckning 
upplevt att vårdpersonal haft litet koordineringsansvar, att information mellan instanser inte 
samordnats samt att ordinarie mottagning inte informerats om vad som utförts inom specialistvården, 
jämfört med andra länder (SOU 2018:39). Vårdpersonal i Sverige anser dock att kommunikationen 
mellan sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård är viktig för ett gott samarbete runt 
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personer och anhöriga. Svårigheter beskrivs i de fall där ingen i vårdkedjan tar ansvaret för planering 
och när informationen mellan de olika instanserna inte delas eller fördröjs. Att ha en koordinator med 
ett övergripande ansvar för personer i vårdkedjan och i utskrivningsprocessen anses därför av 
vårdpersonal vara fördelaktigt (Hansson et. al., 2018). Bristande kommunikation och samordning 
mellan vårdinstanser kan även leda till risker för patientsäkerhet, missnöjdhet och ineffektivt 
nyttjande av värdefulla resurser (Vermeir et al., 2015). 
 

Vårdsamordningens styrdokument 
LoSUS syftar till att främja god vård och socialtjänst av god kvalitet för personer som efter utskrivning 
från slutenvård behöver insatser från socialtjänst, kommunalt finanseriad hälso- och sjukvård eller 
primärvård. Lagen innehåller bestämmelser om samverkan för planering, hur planeringen av 
insatserna ska ske samt kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara personer. Målet är att 
personer som inte längre behöver slutenvårdens resurser ska lämna den på ett tryggt sätt så snart som 
möjligt. Detta innebär att om behandlande läkare bedömer att personen kommer behöva insatser efter 
utskrivningen måste ett inskrivningsmeddelande skickas inom 24 timmar med beräknad tidpunkt för 
utskrivning för att primärvård och socialtjänst ska kunna påbörja planeringen inför utskrivningen. 
Vårdsamordnarens uppdrag i primärvården är att därefter sammankalla till vårdplaneringsmöte för 
fortsatt vård utanför sjukhuset senast tre dagar efter utskrivning och vid behov upprätta en samordnad 
individuell plan [SIP] (SFS 2017:612). SIP är ett samverkansdokument som upprättas i de fall där 
personen har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård för att förtydliga vilka 
pågående och planerade insatser som finns samt vem som ansvarar för vad (Sveriges kommuner och 
landsting [SKL], 2018). Region och kommun ska i samråd skapa gemensamma riktlinjer utifrån 
LoSUS. Kommer de inte överens om tidsfrister och belopp för kommunens betalningsansvar så gäller 
numer tre dagar i stället för fem (SFS 2017:612). Hur lagens riktlinjer utarbetas skiljer över riket men 
överenskommelser mellan region och kommun har träffats i de flesta län (SKL, 2019).  
 
Utifrån LoSUS har Region Jönköpings län och de tretton kommunerna i länet utarbetat styrdokument 
för utskrivningsprocessen och rutiner kring vårdsamordning med målet att ge trygg och säker vård 
efter utskrivning från sluten hälso-sjukvård (Region Jönköpings län, 2019a). En fast vårdkontakt utses 
av verksamhetschefen på den enhet som personen skrivs ut till vilket oftast är vårdsamordnaren på 
vårdcentralen (SFS 2017:612). Varje vårdcentral ska ha en namngiven vårdsamordnare som är 
anträffbar dagtid på ett särskilt telefonnummer. Vårdsamordnaren ska ha en sammankallande, 
mötesledande funktion och ansvarar för dokumentation av SIP som fungerar som ett patientkontrakt 
varigenom förutsättning för delaktighet ges samt att personen erbjuds den vård som behövs inom 
överenskommen tid (Region Jönköpings län, 2019a). Ansvaret för vården förtydligas när en gemensam 
plan tas fram mellan personen och dess samtliga vårdkontakter (SKL, 2019). I samverkan med 
kommunal hemsjukvård ska vårdsamordnaren vid behov möjliggöra läkarbesök i hemmet. 
Tillsammans med den fasta läkarkontakten skall vårdsamordnaren bedöma personens behov av 
hemsjukvård samt initiera inskrivning av personer i hemsjukvården liksom ha kunskap om vilka som 
är inskrivna. Därutöver skall vårdsamordnaren verka för utveckling av vårdcentralens arbetssätt och 
rutiner för vårdsamordning samt medverka i nätverksträffar (Region Jönköpings län, 2019a).  I Region 
Jönköpings län används journalsystemet Cambio Cosmic som har LINK, en vårdsamordningsdel där 
vårdcentral, slutenvård och kommun kan ha kontakt med varandra digitalt och planera utifrån 
personens behov (Region Jönköpings län, 2019d). 
 

Distriktssköterskans kompetens 
Distriktssköterska är en skyddad yrkestitel inom hälso- och sjukvården och en akademisk profession 
med fördjupat ansvar för att leda och utveckla omvårdnaden. Yrket kräver självständighet, 
vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar. Centrala 
vetenskapliga forskningsfält är omvårdnad, medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, och 
vårdpedagogik. Professionen omfattas av International Councils of Nurses [ICN] etiska kods fyra 
grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 
lidande. Professionen ska utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer samt bygga på 
etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt, vetenskap och beprövad erfarenhet (ICN, 2012). 
Grunden är möten med människor i alla åldrar och hälso- och sjukvårdstillstånd där 
distriktssköterskan genom ett hälsofrämjande synsätt skall stärka god hälsa samt kunna bedöma 
övergången till palliativ vård för en värdig död (Distriktssköterskeföreningen, 2019). Personcentrerad 
vård, teamsamverkan, evidensbaserad vård, kvalitetsutveckling, säker vård och informatik är 
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kärnkompetenser som utvecklades av Cronenwett som ett stöd i utbildningen av sjuksköterskor för att 
uppnå bästa möjliga vård (Dolansky & Moore, 2013).   

Personcentrering innebär att personen och dess närmaste ska ses som fullvärdig partner och 
innehavare av kontroll i skapandet av koordinerad vård som grundas i respekt för personens 
värderingar, behov och preferenser (Cronenwett, et. al, 2007).  Psykologen Carl Rogers var den som 
först beskrev idén med personcentrering på 1940-talet och sedan mitten av 90-talet har 
personcentrerad vård likställts med kvalitetsvård (Kitson et al., 2013). Kännetecknande för 
personcentrering är holistisk individuell vård genom bekräftelse och respekt för personen som individ, 
som beslutsfattare och att ha förståelse för individuella omständigheter och personens preferenser 
(Morgan & Yoder, 2012).  Ett ramverk av begrepp utvecklades av McCormack och McCance (2006) 
bestående av sjuksköterskans förutsättningar och egenskaper, omvårdnadsmiljö, den 
personcentrerade processen samt förväntade utfall av vården. Sjuksköterskans egenskaper är 
grundläggande för att utföra personcentrerad vård och kräver inte bara professionell kompetens, 
skicklighet och engagemang i arbetet utan även samarbetsvillighet, att kunna klargöra sina egna 
värderingar och ha självkännedom (McCormack & McCance, 2006). Vid vård av multisjuka personer 
har den personcentrerade vården en viktig funktion då det finns ett stort informativt behov och av att 
delta i planeringen vid tvärprofessionella möten. Att det finns en sjuksköterska med en samordnande 
funktion skapar en individanpassad och heltäckande vård som ger en förbättrad upplevelse för den 
vårdsökande personen (Duthie, Strohschein & Loiselle, 2017). Enligt distriktssköterskors erfarenheter 
finns ofta liknande behov av vård och stöttning och oavsett diagnos är ett personcentrerat 
förhållningssätt användbart och bör användas i kopplingen mellan specialist och primärvård (Røsstad, 
Garåsen, Steinsbekk, Sletvold, & Grimsmo, 2013). Personer med kronisk sjukdom som bemöts med 
respekt och bekräftelse av hälso- och sjukvårdspersonal får en ökad känsla av hälsa och välmående och 
genom ett holistiskt synsätt där personens upplevelse är i centrum ges möjlighet för delaktighet i 
vården (Nygren, Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2016).  

En distriktssköterska behöver ha bred kunskapsbas, vara lyhörd för samhällsförändringar, ha 
beredskap för kontinuerligt lärande samt förmåga att söka och tillämpa evidensbaserad kunskap 
(Distriktssköterskeföreningen, 2019). Evidensbaserad vård innebär integrering av vetenskap och 
beprövad erfarenhet i kombination med personens och anhörigas preferenser och värderingar 
(Cronenwett et. al, 2007). Distriktssköterskan ska arbeta för kvalitetsutveckling och förbättrade 
arbetssätt på både individ- grupp- och samhällsnivå vilket kan ske genom att vårdprocesser 
kontrolleras genom insamling av data samt att förbättringsmetoder används för att skapa och testa 
förändringar i syfte att fortlöpande öka kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvårdssystemet 
(Cronenwett et. al, 2007).  

Genom sin profession medverkar distriktssköterskan till att säker vård upprätthålls genom 
användande av tillgänglig evidensbaserad kunskap samt följsamhet till beslutade rutiner, vårdprogram 
och föreskrifter (Distriktssköterskeföreningen 2019). Enligt patientsäkerhetslagen är vårdgivaren 
ansvarig för att personal besitter rätt kompetens i förhållande till aktuella arbetsuppgifter liksom att 
regelbundet följa upp planering, utförande, resultat och förbättringsåtgärder samt riskbedömning 
(SFS 2010:659). Genom att guida och undervisa omvårdnadspersonal initierar och medverkar 
distriktssköterskan till god patientsäkerhet. Distriktsköterskan ansvarar bland annat för att 
beslutsstöd i samband med rådgivning används liksom följsamhet till och värdering av rutiner kring 
läkemedelshantering (Distriktssköterskeföreningen, 2019).  

Distriktssköterskans profession kräver kunskap kring informationsteknologi och att kunna använda 
denna på ett säkert och effektivt sätt (Cronenwett et al. 2007). Enligt rutiner för vårdsamordning för 
Region Jönköpings län ska digitala möten användas i så stor utsträckning som möjligt förutsatt att det 
inte är olämpligt utifrån den vårdbehövande personens behov och mående (Region Jönköpings län, 
2019e). Digitala möten vid utskrivning från sjukhus blir ofta mer strukturerade än möten på plats 
vilket ger en tidsbesparing. Det förutsätter dock att vårdpersonal får tydlig information om systemet 
och tid att förbereda sig för tekniken i samband med införandet av nya IT-lösningar varför risken 
annars är att arbetssättet undviks (Hofflander, Nilsson, Eriksén & Borg, 2016).  

Goda relationer i team som arbetar kring vårdsamordning kan ge en ökad patientsäkerhet. Arbete i 
team bidrar till att vårdpersonal själva upplever att de kan ge en säkrare vård genom ömsesidig respekt 
och tillit till att teamet i sig kommer ge en säker vård till personen. Välfungerande team minskar också 
hierarki och ger en känsla av trygghet vilket bidrar till att vårdpersonal vågar belysa säkerhetsrisker 
(Blumenthal, Chien & Singer, 2018). Team skapar en ”vi”-känsla där olika yrkeskategorier tillsammans 
får en känsla av tillhörighet förutom i den egna professionen, och därmed kan nya perspektiv skapas 
(Kvarnström & Cedersund, 2006). Vid gemensamma uppdrag mellan olika vårdinstanser är det ofta 
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fokus på samarbetet mellan dessa istället för vilka patientrelaterade uppdrag som är beroende av 
samarbetet i sig. Ett gott samarbete kräver därför ett integrerat ledarskap, en adekvat strategi, stöd och 
resurser. Genom att hitta sätt där information kan delas mellan olika instanser, se till att det finns bra 
mötesplatser och att teamen i vårdkedjan bygger en relation, kan samarbetet mellan primärvård och 
kommunal vård förbättras (Steinhaug, Paulsen & Melby, 2017).  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som vårdsamordnare på 
vårdcentraler i Region Jönköpings län. 
 
 

Material och metod 

Design 
Designen som valdes var induktiv deskriptiv kvalitativ metod. Intervjuer genomfördes med 
distriktssköterskor som arbetade som vårdsamordnare på vårdcentraler i Region Jönköpings län. 
Kvalitativ metod används då syftet är att beskriva en erfarenhet eller upplevelse (Polit & Beck, 2017). 
Induktiv design innebär att ett fenomen studeras förutsättningslöst och därefter dras slutsatser utifrån 
resultatet vilket är passande om en grupp med specifik kunskap eller erfarenhet ska intervjuas (Priebe 
& Landström, 2017). Genom deskriptiv tillämpning är målet att få en nyanserad och mångfacetterad 
bild av verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Urval och datainsamling 
För att kunna besvara syftet användes ändamålsenligt urval där inklusionskriterier var 
distriktssköterskor med vårdsamordningsfunktion sedan minst sex månader inom Region Jönköpings 
län (Polit & Beck, 2017). Förfrågan om deltagande skickades till 43 av 44 vårdcentraler i Region 
Jönköpings län varav 30 regionledda och 13 privatledda. En privat vårdcentral valdes bort då de ej 
hade kontaktuppgifter på svenska publicerade på internet. Informationsbrev (Bilaga 1) mejlades till 
verksamhetscheferna med förfrågan om godkännande att ta kontakt med anställda som uppfyllde 
inklusionskriterier för deltagande i studien. Verksamhetscheferna på de regionledda vårdcentralerna 
kunde via röstningsknapp i e-posthanteraren Outlook meddela sitt godkännande/nekande. De privata 
vårdcentralernas informationsbrev följdes upp med telefonsamtal i de fall verksamhetscheferna inte 
svarat via e-post. Därefter mejlades informationsbrev (Bilaga 2) med förfrågan om deltagande till de 
distriktssköterskor som uppfyllde inklusionskriterier på de aktuella vårdcentralerna. Kontaktuppgifter 
erhölls via verksamhetschefernas svarsmejl alternativt genom Region Jönköpings interna e-
postadresslista. Totalt tackade sexton informanter från elva olika vårdcentraler ja till deltagande, varav 
nio var regionledda och två privatledda. Vårdcentralerna hade en geografisk spridning över 
Jönköpings län och involverade samarbete med samtliga tre sjukhus i regionen. Vårdcentralerna 
varierade också i storlek och upptagningsområde. Informanterna var kvinnor mellan 35 och 65 år med 
erfarenhet som distriktssköterskor vilken varierade mellan 1-22 år samt arbete som vårdsamordnare 
mellan sex månader och tre år (Tabell 1). 
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Tabell 1. Urvalets sociodemografiska förhållanden 
Ålder: Antal: 

23-35 1 

36-50  3 

51-65 12 

Kön: 

Kvinna 16 

Man 0 

Antal år som distriktssköterska: 

0-5 5 

6-10 4 

11-15 3 

16-20 2 

21- 2 

Antal år som vårdsamordnare: 

<1 år 3 

>1 år 13 

 
 
Tid och plats för intervjun avtalades via e-post eller telefon. För att besvara syftet användes en 
semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 3) vilket utgör en flexibel metod med få skrivna frågor och 
några följdfrågor som kan fungera som stöd under intervjun (Danielsson, 2017). Målet var att utforma 
öppna frågor för att få rikliga och icke-styrda svar. Intervjuer är meningsfulla samtal som kräver 
förberedelse genom noggrann formulering av frågorna så att vokabulären är förståelig för deltagaren 
och återspeglar dess världsbild varför det kan vara bra att genomföra en provintervju (Polit & Beck, 
2017).  Eftersom erfarenhet av att genomföra intervjuer saknades utfördes en provintervju med en av 
informanterna för att kontrollera intervjuguidens lämplighet samt att avsatt tid var rimlig. 
Tidsåtgången var adekvat bedömd och inga ändringar gjordes av intervjuguiden då den data som 
erhölls svarade mot syftet. Materialet inkluderades därför i studien. Efter sexton intervjuer ansågs 
ämnet mättat och att fler intervjuer inte skulle tillföra ytterligare information i ämnet (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Samtliga intervjuer utfördes på ostörda platser lämpliga för ljudinspelning på 
deltagarnas arbetsplatser enligt önskemål. Provintervjun genomfördes gemensamt resterande 
fördelades lika och utfördes var för sig. Ljudinspelning skedde via smartphone och transkriberades 
ordagrant i direkt anslutning till intervjun (Polit & Beck, 2017). Genom ljudinspelning fångas all 
information upp och fokus kan helt riktas mot deltagaren istället för eventuell dokumentation. 
Transkriberingen blev en inledning till analysprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 

Dataanalys 
Vid en kvalitativ innehållsanalys bryts data ned till mindre enheter som kodas och namnges utifrån det 
innehåll de representerar. Det kodade materialet grupperas därefter baserat på gemensamma 
nämnare och bildar därmed återigen en helhet (Polit & Beck, 2017). Den kvalitativa innehållsanalysen 
utgick från modifierad innehållsanalys efter Graneheim och Lundman (2004). Analysen utfördes 
gemensamt genom att de transkriberade intervjudokumenten lästes för att skapa en uppfattning om 
materialet. Meningsbärande enheter som svarade mot syftet markerades i intervjudokumenten och 
klipptes därefter in i en Exceltabell varefter de förtätades till kortare meningar med bibehållen 
innebörd. Dessa kortare meningar abstraherades genom att bortse från oväsentligheter till koder vilka 
ger en kort beskrivning av innehållet och möjliggör att se data ur nya synvinklar och perspektiv. Koder 
med liknande innehåll erhöll en siffra och efter att allt intervjumaterial studerats och kodats 
sorterades raderna i Exceltabellen och gav på så sätt grupperingar utifrån siffrorna. Dessa lästes 
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återigen för att försäkra samhörighet och sammanfogades därefter till underkategorier som slutligen 
gav kategorier (Tabell 2) (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Tabell 2. Exempel på analysförfarande: 
Meningsenhet Kondenserad 

mening 
Kod Underkategori Kategori 

…inte jag som ska vara 
experten och komma 
med lösningar utan jag 
ska få dit rätt experter 
på vpl och de ska 
komma på en plan. 
 

Att få rätt 
professioner till 
vårdplaneringen 

Samordnande 
funktion 

Vinster med 
samordningsuppdraget 
 

Att vara 
spindeln i nätet 

Nu när man liksom har 
träffat de flesta blir det 
ju lättare när man 
träffas hos patienten, 
när man känner 
varandra lite för det är 
ju det som är det svåra 
och innan man kommit 
in i det, innan man vet 
vilka det är man ska 
jobba med, alla är vi ju 
så olika med. 

Fördel när man 
känner igen 
varandra, i 
primärvård och 
kommunal vård. 

Person-
kännedom 
underlättar 
teamarbetet 

Underlättande faktorer Olika 
förutsättningar 
för att utföra 
uppdraget 

men min största fördel 
är min erfarenhet. En 
bred erfarenhet. 
Och det är ju mer ens 
förmågor än ens 
utbildning som jag tror 
man har nytta av i 
vårdsamordningen.  

Erfarenhet 
största fördelen, 
och förmågor 
mer värt än 
utbildningen. 

Erfarenhet 
och förmåga 
viktig. 

Kompetensens 
betydelse för 
uppdraget 

Olika 
förutsättningar 
för att utföra 
uppdraget  
 

 
Totalt utmynnade analysen i fem underkategorier och två kategorier vilka var att vara spindeln i nätet 
och olika förutsättningar för att utföra uppdraget (Tabell 3). Innan analysen påbörjades diskuterades 
vilken förförståelse som fanns kring ämnet eftersom en synliggjord och reflekterad förförståelse skapar 
ett mer objektivt arbete. Antaganden och erfarenheter som finns sedan tidigare påverkar vid studier 
och genom att identifiera dessa ökar chansen till ett säkert resultat (Augustinsson, 2017). Erfarenhet 
av att arbeta som sjuksköterska i primärvård fanns sedan 2012 respektive 2003 inklusive flera års 
erfarenhet av arbete i hemsjukvården innan kommunaliseringen inträdde i Region Jönköpings län 
2013. Det fanns även erfarenheter från slutenvården där vårdplaneringsmöten skedde dagligen innan 
lagändringen trädde i kraft. Erfarenhet och kunskap kring uppdraget som vårdsamordnare saknades 
hos båda. Dock hade båda kollegor som var vårdsamordnare vilket påverkat respektives arbetsplatser 
genom att ta resurser från ordinarie verksamhet som i sin tur lett till ökad arbetsbörda för övriga 
kollegor. På den ena utav arbetsplatserna hade fyra vårdsamordnare tillika distriktssköterskor avslutat 
sin anställning och på den andra upplevdes en genomgående frustration från vårdsamordnarna. 
Utifrån detta uppstod en nyfikenhet att förstå anledningen till, innebörden av och nyttan med det nya 
arbetssättet efter LoSUS införande. Båda hade personlig kännedom om tre av deltagarna vilket var 
något som togs hänsyn till genom analysprocessen, dels genom avidentifiering i samband med 
analysen och dels genom att personkännedomen om deltagarna inte berörde båda samtidigt kunde 
således objektiviteten bevaras i processen. 
 

Etiska överväganden  

Forskningsstudier skall genomsyras av etiska överväganden för att skydda människors värde och 
rättigheter för vilket etiska koder utvecklats (Sandman & Kjellström, 2018). Genomgående i de flesta 
riktlinjer är tre huvudprinciper vilka utgår från Belmontrapporten från 1979 och dessa är göra-gott-
principen människovärdes-principen och rättvise-principen (Polit & Beck, 2017). 
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Göra-gott-principen innebär att studien ska vara till nytta samt att människor skyddas från psykisk 
eller fysisk skada. En avvägning gällande deltagarnas säkerhet och rättigheter kontra nyttan med 
studien bör därför ske innan utförandet vilket genomfördes genom diskussion kring och ifyllande av 
blanketten för “Egengranskning av Examensarbeten” (Bilaga 4) vilken är godkänd vid Jönköping 
University. Projektet ansågs därigenom inte utgöra någon risk för att deltagarna skulle erfara smärta, 
medicinsk risk eller annat obehag. I studier där inga risker för deltagarna förväntas behöver 
etikprövningsmyndigheten inte konsulteras (Polit & Beck, 2017). Människovärdes-principen 
involverar rätten till självbestämmande ur vilken processen att inhämta informerat samtycke utgår 
ifrån. Informationsmejl (Bilaga 1) sändes ut till samtliga vårdsamordnare till vilka verksamhetschefen 
lämnat sitt godkännande för att dessa skulle kunna fatta ett genomtänkt beslut om att ingå i studien 
för vilket adekvat information om studien krävdes samt utrymme för betänketid. Mest centralt i 
samtyckesprocessen är frivilligheten i deltagandet och att när som helst kunna avbryta utan vidare 
förklaring eller repressalie vilket också framgick av informations-mejlet (Polit & Beck, 2017).  Muntligt 
samtycke inhämtades i samband med intervjusituationen. Rättvise-principen handlar bland annat om 
rätten till integritet. Genom ett konfidentiellt förfarande som skyddar deltagarnas information 
upprätthålls deltagarnas integritet (Polit & Beck, 2017).  Genom att ta den etiska 
egengranskningsblanketten i beaktande övervägdes risken för hot mot deltagarnas personliga 
integritet som minimal. Då båda varit yrkesverksamma inom regionen under många år fanns risk att 
få deltagare där det fanns personkännedom sedan tidigare men de tillfrågade som av någon anledning 
inte ville delta i studien besvarade inte informations-mejlet. Det insamlade materialet används endast 
till denna magisteruppsats och förvaras oåtkomligt för obehöriga till dess det kan raderas helt 
(Sandman & Kjellström, 2018). 

 

Resultat 

Analysen av intervjuerna resulterade i två kategorier; att vara spindeln i nätet och olika 
förutsättningar för en fungerande vårdsamordning samt sju underkategorier (Tabell 3). 
Vårdsamordningsuppdraget beskrevs som viktig och majoriteten av deltagarna erfor att uppdraget var 
positivt men att det fanns svårigheter i form av otydliga riktlinjer. Flertalet ansåg att 
distriktssköterskekompetens som vårdsamordnare inte var nödvändig även om det erfors vara en 
fördel. Arbetslivserfarenhet och att kunna skapa goda relationer var några av de färdigheter och 
förmågor som ansågs ha betydelse för uppdraget. Vårdsamordnaren beskrevs som given i teamet kring 
patienten där personkännedom och korta informationsvägar uppgavs vara fördelaktiga för 
arbetsuppdraget. 
 
Tabell 3. Analysresultatets underkategorier och kategorier 
Underkategori Kategori 
Vinster med samordningsuppdraget 
Att dela uppdraget med flera - för och nackdelar 
Ett uppdrag med skiftande utseende 
Samordning genom digitala hjälpmedel 

Att vara spindeln i nätet 
 

Kompetensens betydelse för uppdraget 
Försvårande faktorer 
Underlättande faktorer 

Olika förutsättningar för att utföra uppdraget 

Att vara spindeln i nätet 

Vinster med samordningsuppdraget 

Vårdsamordningsuppdraget beskrevs av de flesta som en viktig funktion i öppenvården och erfors vara 
en tydlig länk mellan olika instanser med en problemlösande funktion med ett helhetsgrepp om 
vårdbehövande personers behov. Det som sågs särskilt meningsfullt var att agera som en länk mellan 
hemsjukvården och vårdcentralens läkare eftersom kontaktvägen däremellan annars kunde vara lång. 
Många av deltagarna hade tidigare erfarenhet av hemsjukvården när den var landstingsledd då de 
ansåg sig ha en naturlig kännedom om de sköra äldre i öppenvården men som sedan tappades bort vid 
kommunaliseringen av hemsjukvården. Tack vare LoSUS och vårdsamordningsuppdraget kunde 
kännedom om de sköra personerna återtas vilket sågs som en stor vinst.  
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Fördelar sågs i att uppdraget medförde ett sätt att stödja personer i vårdkedjan med ett helhetsgrepp 
och då inte bara för äldre utan även för yngre och personer med funktionsnedsättningar. Flertalet 
vårdsamordnare hade erfarenhet av att ha seniormottagning vilket ansågs gå väl hand i hand med 
vårdsamordningsuppdraget eftersom det delvis rörde sig om samma klientel. Vissa hade avgränsning 
vid 65 år medan andra hade behovsprövad mottagning för personer även under 65 år för vilka 
vårdsamordnarna var anträffbara på samma direktnummer som för vårdsamordnings-patienterna. Att 
finnas tillgänglig på ett direktnummer erfors skapa trygghet genom den förenklade vägen till vården 
och att direkt få vägledning till vem som skulle sköta ett visst ärende.  

När vårdsamordnaren fick personkännedom och fungerade som en fast vårdkontakt ökade 
möjligheterna att skapa trygghet, att förenkla vägarna inom vården samt möjliggöra tidiga insatser. 
Genom tillgängligheten fanns ett skyddsnät framför allt för de som inte hade hemsjukvård.  

 
” …ibland behöver jag ju inte ens öppna upp journalen för jag vet att lilla Berta är orolig och 
hon låter som vanligt, man förhindrar ju onödiga besök. ” (Informant 6) 

 
Erfarenheten var att personkännedom om dessa personer gav fördelar genom att känna till deras 
habitualtillstånd och därför lättare kunna göra bedömningar om vårdbehov, men framför allt att 
kunna fånga upp dem tidigt när behov uppstod. Att känna personerna, veta om deras problem samt 
känna till familjekonstellationer gav enligt erfarenhet en stor fördel och en känsla av att kunna vara till 
nytta i vårdsamordningen. Att vårdsamordnaren var känd för de vårdbehövande personerna 
underlättade skapandet av förtroende och att bilda team tillsammans enligt fleras erfarenheter.  

 
“Vårdsamordningen här är kopplat till mig som person. Patienterna känner sig sedda 
för de vet att jag vet vilka de är. Det handlar ju mycket om relationer, man känner 
varandra.”  (Informant 5) 
 

På de vårdcentraler där vårdsamordningen ansågs fungera väl beskrevs den som en resursvinst för 
sjuksköterskekollegor och läkare genom att avlasta vid komplexa ärenden. Dock saknades kännedom 
om dess effekt genererat i minskad vårdkonsumtion på vårdcentralerna eller färre inläggningar för 
sjukhusen. Flera hade även erfarenhet av att fungera som resurs för kollegorna i telefonrådgivning 
eller på distriktssköterskemottagning när mer komplexa svårlösta situationer uppstod och ett 
helhetsgrepp med samordning var av betydelse. Vid behov sammankallades till vårdplaneringsmöten 
även utanför in- och utskrivningsprocessen vilket medförde att sköra personer kunde fångas upp tidigt 
och detta sågs som en av de större vinsterna med vårdsamordningsuppdraget. 

 

Att dela uppdraget med flera – fördelar och nackdelar 
Flertalet delade vårdsamordningsuppdraget med andra distriktssköterskor, sjuksköterskor eller 
arbetsterapeuter och antalet varierade mellan två och fyra vårdsamordnare per arbetsplats. Att vara 
flera som delade på uppdraget erfors minska sårbarheten vid sjukdom och semestrar genom att det 
fanns någon annan som hade kännedom om system, rutiner, kontaktvägar samt inte minst om de 
vårdbehövande personerna. Ytterligare en fördel med att vara fler i antal var möjligheten till 
diskussion och reflektion tillsammans kring komplexa ärenden eller hur föreslagna riktlinjer skulle 
följas. Om antalet vårdsamordnare på vårdcentralen var för stort var erfarenheten dock att det 
skapade ineffektivitet då många ärenden sträckte sig över tid vilket krävde att flera var inlästa på 
samma ärenden. Detta upptog inte bara tid utan bidrog även till bristande kontinuitet för den 
vårdbehövande personen varför fler än fyra vårdsamordnare inte ansågs lämpligt. Kontinuitet 
eftersträvades i kontakten med vårdsökande personer i de fall vårdsamordnarna var flera. På de 
mindre vårdcentraler där endast en vårdsamordnare fanns upplevdes det som en tidsbesparing att 
slippa ”läsa in sig”, att ha kännedom om samtliga ärenden och vara kontinuerligt uppdaterad dock var 
arbetsbördan sådan att det inte ansågs lämpligt över tid. På dessa mindre enheter där deltagaren var 
ensam vårdsamordnare eller där avsatt tid saknades ställdes än mer krav på att vara flexibel eftersom 
uppdraget skulle utföras samtidigt som andra arbetsuppgifter.  
 

”Jag gör ju allting samtidigt, för jag har öppen distriktssköterskemottagning, jag 
sköter liksom allting samtidigt. Jag har ingen avsatt tid, mer än när jag åker på 
hembesök naturligtvis.” (Informant 5) 
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Ett uppdrag med skiftande utseende 

Flera ansåg ändå att det var positivt att få arbeta självständigt, ta egna beslut och att åka på hembesök, 
men upplevde ändå att det var fördelaktigt med andra arbetsuppgifter på vårdcentralen för att få 
ytterligare variation. Belastningen av att hantera svårlösta komplexa ärenden över tid erfors av många 
som tungt och av några uppgavs risk att bli “utbränd”. Flera erfor därför en lättnad i att utföra 
praktiska åtaganden på exempelvis distriktssköterskemottagning. Många var dock nöjda med sin 
arbetsinsats och var positiva till sitt uppdrag som vårdsamordnare när vårdplaneringsmöten och 
samordning för de som behövde det mest verkligen fungerade. 
 
Samtligas erfarenhet av samordningsprocessen var att personens behov och önskemål var i fokus. 
Flera deltagare beskrev sina kunskaper och erfarenheter som viktiga på vårdplaneringsmöten eftersom 
den vårdbehövande personen inte alltid hade sjukdomsinsikt eller förståelse för sina begränsningar 
och därför inte ville acceptera den hjälp som erbjöds. Istället för att försöka övertala personer till vad 
som tycktes vara bäst för dem var förhållningssättet att låta vederbörande bestämma och sedan hålla 
dem “under vingarna” genom täta kontakter. Att arbeta utifrån personens och anhörigas önskemål var 
alltid ett mål. Någon uttryckte att distriktssköterskor kunde vara alltför måna om att hjälpa och vårda 
vilket kunde leda till att personens egna resurser glömdes bort. Genom teamsamverkan med 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster hade ett annat tänkesätt implementerats kring personers egna 
möjligheter.  
 
Vårdplaneringsmöten skedde i de flesta fall i hemmet vilket erfors vara en fördel då personen fick 
trygghet i sin hemmiljö och behov av justeringar i hemmet kunde identifieras direkt. Flera hade 
erfarenhet av att det kunde bli väl många professioner med vid vårdplaneringsmötet vilket medförde 
att personen kunde upplevas utsatt och utelämnad just hemkommen från sjukhuset. Ansvaret att kalla 
rätt deltagare till dessa möten kunde därför vara en utmaning för deltagarna eftersom det kunde 
finnas ett berättigat behov av ett antal olika professioner.  
 

” …man blir ju så utsatt då sitter man ju liksom där, ja det är mig det handlar om och 
här är alla dom. Så det är, ibland är det svårt, att dra gränsen för vilka som behöver 
vara med eller så. Att man tänker att man inte ska vara så många och försöka 
minimera det.”  (Informant 16) 

 

Samordning genom med digitala hjälpmedel 
Att börja använda digitala hjälpmedel erfors av flera deltagare vara en stor utmaning. Flertalet såg 
dock en vinst i att kunna ha videomöten i samband med vårdplaneringsmöten framför allt för anhöriga 
som bor långväga ifrån vilket kunde spara både tid och resurser. Fördelar med digitala hjälpmedel sågs 
även i att fler professioner kunde erhålla samma information utan att samtliga behövde närvara under 
vårdplaneringsmötet vilket kunde bidra till ett lugnare möte för exempelvis en person med 
demenssjukdom.  Somliga erfor dock oro över att digitala hjälpmedel skulle orsaka att mötet blev 
opersonligt samt att äldre skulle ha svårt att höra och se vem de pratade med genom en skärm. 
Samtidigt menade andra att åldern inte avgjorde om personen hade utbyte av digitala möten då många 
äldre hade stor nyfikenhet kring digitala hjälpmedel. 
 

”Tanken är ju att vi ska skypa, och det har inte kommit igång här kan jag säga för 
kommunen, de har inte kommit igång med det. Vi har en dator här men sedan är det 
ju si och så med åtkomst till nät så här ute i tassemarken.” (Informant 8) 

 
Det förekom att tiden inte räckte till efter samordningsmötena varför dokumentationen av SIP fick 
göras på övertid. Flera använde dock bärbar dator under vårdplaneringsmötena för att direkt 
dokumentera vad som planerades vilket ansågs vara både en tidsvinst och en smidig lösning. Flera 
som var negativt inställda till tekniken antog att yngre vårdsamordnare hade mer datorvana och därför 
skulle ha större utbyte av användandet av digitala hjälpmedel och videomöten, vilket då skulle fungera 
bättre. Datasystemet LINK som användes vid vårdsamordningsprocessen erfors svårarbetat då flera 
ärenden som inte krävde någon åtgärd eller insats från vårdsamordnaren på vårdcentralen behövde 
läsas och kontrolleras. 
 



 

10 
 

Olika förutsättningar för att utföra uppdraget  

Kompetensens betydelse för uppdraget 
Erfarenheten var att vårdsamordningsuppdraget var något som lärdes in över tid och förmågan att 
lyssna in, ha empati, helhetstänk, engagemang och ha ett gott bemötande erfors viktigare än vilken 
yrkesprofession som utövade uppdraget. Det som genomgående poängterades som största fördelen 
som innehavare av uppdraget var tidigare erfarenhet från hemsjukvård vilket ansågs överväga 
distriktssköterskekompetensen. Huruvida distriktssköterskekompetensen var fördelaktig eller inte var 
delad men majoriteten erfor att den inte var nödvändig och några ansåg till och med att det var 
resursslöseri. Arbetslivserfarenhet uppgavs dock som mycket viktigt för vårdsamordningsuppdraget 
och att komma som nyutbildad sjuksköterska utan erfarenhet skulle vara direkt omöjligt enligt någon. 
En profession som föreslogs som fördelaktig av flera var arbetsterapeut, främst för att bidra med synen 
på personens resurser och rehabilitering. De som erfor att distriktssköterskekompetensen var viktig 
för uppdraget menade att den medicinska kunskapen och helhetssynen var av störst vikt. Flera hade 
dock erfarenhet av att det var svårt att tillgodogöra sin kompetens genom att vårdsamordnaren skulle 
vara neutral och enbart fungera som mötesledare vid vårdplaneringsmöten. Om oenighet rådde 
professionerna sinsemellan kring personers behov ansåg deltagarna att det kunde vara en utmaning 
att få övriga professioner och instanser att förstå riskerna med att inte understödja vissa behov. Flera 
erfor sig därför vara begränsade och bakbundna vid dessa möten eftersom deras kunskap inte kom till 
användning.  

” Och hur mkt ska jag då lägga mig i det? Det är lite svårt. Så ibland kan man tänka 
att det hade varit bättre jag inte hade haft så mkt kunskap och varit där som 
administrativ. … Men man kan ju ställa lite frågor, så man får upp det där till ytan, de 
farhågor man har.” (Informant 7) 

 
Att ha förmågan att behålla sitt lugn och fokusera på rätt saker i stunden ansågs som en styrka 
eftersom uppdraget beskrevs som splittrat och ställde höga krav på att vara flexibel och öppen för 
snabbt kunna anpassa sig utefter verksamhet och de vårdbehövande personernas behov.  

 

Försvårande faktorer 
Många hade erfarenhet av att det var en lång process att få ett välfungerande samarbete och arbetssätt 
mellan olika instanser vilket krävt konstruktivitet och kompromisser. Speciellt i början av 
vårdsamordningens införande erfors en del konflikter med kommunala biståndshandläggare. Att 
konflikter förekom i samband med införandet hade delvis tolkats av deltagarna som att riktlinjer och 
information inte varit enhetliga till vårdsamordnare och biståndshandläggare i kommunen. Många 
uttryckte frustration men några hade samtidigt förståelse över att förändringsarbete är en lång process 
särskilt när det handlar om att synkronisera så många olika personalgrupper både i kommunen, på 
sjukhusen och på vårdcentralerna i ett nytt arbetssätt. Kontinuerlig omsättning av personal i dessa 
grupper ansågs även försvåra skapandet av förståelse för samordningsprocessen, kontaktnät och 
personkännedom. Problem förekom företrädesvis i större kommuner medan mindre kommuner ansåg 
sig ha ett nära och gott samarbete med samtliga instanser där den geografiska närheten, färre aktörer 
och låg omsättning av personal gav en naturlig personkännedom. 

 
Flera upplevde sig som ”bisittare” vid vårdplaneringsmöten och att deltagandet grundade sig i att det 
behövdes en sekreterare och detta erfors än mer i samband vårdplaneringsmöten för personer med 
psykiatriska sjukdomar. Det erfors svårare dels på grund av att det var samordning med andra 
instanser än vanligt men framför allt för att deltagarna inte ansåg att primärvården inte skulle vara 
inblandade i dessa fall. Riktlinjerna kring vem som skulle samordna för personer med psykiska besvär 
och diagnoser ansågs var oklara och diskussioner förekom om deltagande och ansvarsfråga. 
 

”... jag kunde inte tillföra någonting, visste ju inget om henne, vidare behandling var 
ju redan planerad. Jag var bara med som en bifigur. Så är det ju ibland. Jag fyllde 
absolut ingen funktion.” (Informant 1) 
 

Flera delar i vårdsamordningsuppdraget ansågs ha utvecklingspotential. Flertalet uppgav att det vore 
positivt med ett mer likartat arbetssätt mellan de olika vårdcentralerna i regionen gällande både 
ansvarsdel men också de resursmässiga förutsättningarna som visade sig varierande. Det ansågs vara 
en vinst i att alla skulle arbeta lika och att de olika förutsättningarna borde ses över. Erfarenheten var 
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att LoSUS tolkats väl textnära gällande in- och utskrivningsprocessen och att det skulle behövas en 
mer anpassad riktlinje för verksamheterna som var tydlig för alla. Exempelvis beskrevs 
tredagarsregeln som hårt styrande där olika situationer kunde behöva mer flexibilitet exempelvis om 
personen skulle till en korttidsplats där en vårdplanering hade varit mer fördelaktig i ett senare skede 
eller helt kunnat avstås om personen planeras för ett permanent boende.  

Vissa deltagare hade erfarenhet av problem i samarbetet med hemsjukvården gällande 
tröskelprincipen, det vill säga vem som borde ha rätt till hemsjukvård, oavsett om läkaren bedömt 
behovet så kunde hemsjukvården neka bistånd. Detta ansågs inte kunnat hända om inte två huvudmän 
varit inblandade.  
 
Erfarenheterna av samarbetet med sjukhusen var goda över lag även om det fanns vissa svårigheter, 
exempelvis bristande information om personens tillstånd eller svårigheter i att ha en samsyn kring de 
behov som personen hade vilket skapade merarbete genom att telefonkontakt fick tas trots att 
kommunikationen egentligen skulle skötas via LINK. Erfarenheter gällande sjukhuspersonalens 
förståelse gällande vårdsamordnarnas arbetssituation kunde variera vilket kunde leda till frustration 
för vissa. Det gällde framför allt tidiga utskrivningsdatum som sedan flyttades fram när personen inte 
var färdigbehandlad eller redo för hemgång. Detta inträffade inte bara en gång utan flera vilket ledde 
till ett massivt merarbete i form av avbokning av personer och personal som kallats till 
vårdplaneringsmöten. En deltagare uttryckte att sjukhuspersonalens förståelse för att det tar tid att 
göra en vårdsamordning och kalla rätt professioner samt få tag i anhöriga var bristfällig. 
Problematiken angående planeringen antogs ligga i de korta vårdtiderna samt att dessa sköra 
personers tillstånd förändras snabbt. 
 
På de vårdcentraler som hade mindre tid avsatt för vårdsamordning erfors den vara mer av en börda 
för vårdsamordnarna än som fördel för vårdbehövande personer och det fanns en uppgivenhet i att 
inte räcka till för alla som behövde en fortsatt kontakt. De flesta hade erfarenheter av att 
vårdplaneringsmöten kunde uppfattas onödiga då vissa personer inte önskade några insatser eller 
mådde betydligt bättre vid hemkomst än vid hemskrivningen. Flera hade dock erfarenheter av att 
personer var i dåligt skick vid hemkomst med ett underskattat vårdbehov vilket krävde akutplats på 
korttidsboende. I fall där personen ändå skulle vårdas i hemmet fanns ofta oro för hur hemsjukvård 
och hemtjänst skulle klara av det trots stark tilltro till deras kompetens. 
 
En annan problematik var att arbetsbördan på vårdcentralen var stor vilket bidrog till att deltagaren 
utifrån lojalitet till kollegor försökte stötta upp exempelvis i telefon eller på mottagningen på sin 
avsatta vårdsamordningstid.  
 

Underlättande faktorer 
Ledningens stöd erfors ha stor betydelse för att vårdsamordningen skulle fungera tillfredsställande. 
Genom att låta vårdsamordnarna bedöma hur stor tidsåtgång som behövdes för att uppfylla 
uppdraget, ge mandat att utföra förändringar i arbetssätt, tillåta kontinuerliga uppdateringar till 
kollegor samt att lyfta framgångar under arbetsplatsmöten ansågs chefen ge ett gott stöd. Majoritetens 
erfarenhet var att det krävdes avsatt tid för att ha en chans att utföra uppdraget med ett 
tillfredsställande resultat. Exempelvis krävdes tid för att ha möjlighet att klargöra personens behov 
och för att kunna förbereda ett vårdplaneringsmöte där rätt professioner kallades liksom att bevaka 
och hantera ärenden i LINK. Dock var det stora skillnader mellan vårdcentralerna gällande den 
resurstid som avsatts till vårdsamordning vilket innefattade allt från några timmar per vecka till en 
heltidstjänst.  
 
Mångas erfarenheter var att kärnan i vårdsamordningsuppdraget handlade om att skapa kontaktnät 
och bygga relationer för att underlätta samarbetet kring vårdbehövande personer. Att känna varandra 
gav trygghet så att fel-görningar kunde diskuteras på ett konstruktivt sätt. Flertalet poängterade vikten 
av att kunna arbeta i team, ha teamkänsla och att alla oavsett huvudman är kollegor runt personen för 
att skapa personcentrerad och god vård. Erfarenheterna av att över tid ständigt stå i kontakt med 
vårdbehövande personer, anhöriga, sjukhusets personal, kommunens biståndshandläggare, 
hemtagningsteam, personal på korttidsboenden, sjuksköterskor i hemsjukvården, arbetsterapeuter 
och sjukgymnaster var att det underlättade att lära känna varandra och skapa relationer. 
Personkännedom underlättade samarbetet så att det även blev lättare att ses hemma hos personer och 
kontaktvägarna förenklades. Erfarenheter av välfungerande team där alla hjälps åt och kan 
kompromissa hade givit vinster genom att lära av varandra och stödja varandra vid nya 
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arbetsuppgifter. Majoritetens erfarenheter av samarbetet mellan kommun och primärvård var positiv, 
i de fall där det fungerade sämre uppgavs bristande respekt för varandra som en orsak till 
samarbetsproblem.  

 
…" med en trevlig ton och konstruktiv dialog så går det mesta.” (Informant 9) 

På någon enstaka vårdcentral fanns en läkare kopplad i anslutning till vårdsamordningsteamet där 
regelbundna ronder utfördes varje vecka kring vårdsamordnings-, hemsjukvårds- och palliativa 
personer tillsammans med hemsjukvården. Detta ansågs ge en god kännedom om de allra sköraste 
personerna.  Ytterligare en vinst med rond var personkännedom om varandra som gav teamkänsla 
vilket underlättade samarbetet. Att ha en ”egen” läkare tillgänglig som ett bollplank ansågs också på en 
del enheter som ett ”drömscenario” då många frågor och problem var svårlösta och att denna resurs 
oftast saknades i teamen. 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Lincoln & Guba (1985) kan en studies vetenskapliga kvalitet bedömas utifrån fyra kriterier vilka 
är trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet är ett övergripande 
begrepp som innebär att skapad kunskap är rimlig och att resultatet är sanningsenligt. Pålitlighet är 
det kriterium som utvärderar tillförlitligheten i studien beroende på stabiliteten av data över tid. 
Bekräftelsebarhet handlar om insamlad datas objektivitet vilket innebär att den är korrekt, har 
betydelse för studien och representerar det som informanten framhöll samt att analysen inte är 
fabricerad. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning fynden kan appliceras till andra 
förhållanden eller grupper (Polit & Beck, 2017).   
 
Kvantitativ metod används för att jämföra, hitta samband eller beskriva något utan djupare analys 
varför kvalitativ metod ansågs mer lämplig då avsikten var att skapa kunskap om hur deltagarna erfor 
ett fenomen samt om vilken innebörd det hade för dem (Polit & Beck, 2017). Deduktiv ansats ansågs 
inte lämpligt då tidigare forskning var bristfällig varför det var oklart vilka erfarenheterna kring det 
skulle vara. En sådan modell kunde därför riskerat påverka vidsyntheten och därmed begränsa 
resultatet varför valet av induktiv ansats stärktes genom att det gav en öppen och oberoende analys 
och därmed ett resultat som inte styrdes åt något håll (Henricson & Billhult, 2017). Målet med 
intervjuguiden var därför att den skulle vara semistrukturerad med öppna induktiva frågor för att få 
rikliga beskrivningar av deltagarnas erfarenheter utan att störa interaktionen i intervjusituationen 
med en alltför detaljerad intervjuguide (Danielsson, 2017). På grund av okunskap och bristande rutin 
blev dock flera frågor i intervjuguiden styrande och på så sätt av deduktiv art vilket är en svaghet i 
studien. Exempelvis nämndes både personcentrerad vård och teamsamverkan i två av frågorna vilket 
kan ha påverkat resultatet i en deduktiv riktning. Analysen genomfördes dock förutsättningslöst. 
Huvudfrågan borde istället varit ”Berätta om dina erfarenheter av att arbeta som 
vårdsamordnare”. Genom att använda öppen fråga stärks trovärdigheten av erfarenheterna eftersom 
informanten själv delger dem och detta kan ha försvagats på grund av de styrande frågorna (Kvale & 
Brinkmann, 2014).  
 
Eftersom en specifik grupps erfarenheter efterfrågades valdes ändamålsenligt urval med målet att 
informanternas erfarenheter skulle vara variationsrik för att öka trovärdigheten i urvalet. En svaghet 
med ändamålsenligt urval är dock att om det finns kännedom om populationen kan det leda till att 
deltagare med särskilt god kännedom i ämnet väljs med flit. En annan svaghet med ändamålsenligt 
urval är att det sällan resulterar i ett representativt eller typiskt urval. Ändamålsenligt urval kunde 
dock med fördel använts i ett tvåstegsförfarande genom att lokalisationen valts ändamålsenligt och 
därefter kunde deltagarna valts på annat sätt (Polit & Beck, 2017). Alternativt kunde bekvämlighets- 
eller slumpmässigt urval använts. Variationen i det insamlade materialet begränsades möjligtvis 
genom avsaknad av manliga distriktssköterskor som arbetade med vårdsamordning i region 
Jönköpings län. Dock är endast 3% av Sveriges distriktssköterskor män vilket kan förklara bristen på 
informanter i denna studie (Statistiska centralbyrån, 2019). Att ha personlig kännedom om några av 
deltagarna får anses vara en svaghet i studien, dock var majoriteten okända. Att vara helt okänd är 
svårt inom en region där flera års tjänstgöring på vårdcentral och jourcentral gör att vägar korsats på 
olika sätt. Även att intervjua flera vårdsamordnare på samma arbetsplats måstes ses som en svaghet 
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dock fanns individuella skillnader i svaren varför god innehållsvariation erhölls trots detta. 
Variationen i urvalet och att exempelvis spridningen av vårdcentralernas storlek och 
upptagningsområde stärker överförbarheten (Polit & Beck, 2017). Risken med att ha många intervjuer 
är att analysen av den insamlade data inte blir tillräckligt ingående varför femton informanter är ett 
riktmärke (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Eftersom erfarenheter är individuella önskades en fördjupad och personlig kunskap vilket intervjuer 
ansågs leda till (Kvale & Brinkmann, 2014). Enkäter med öppna frågor kunde varit ett alternativ till 
intervjuer som dock innebär en mer intim relation. Närheten skapar även risker i form av påverkan. 
Intervjuareffekten innebär att deltagaren anpassar svaret och säger det som de tror intervjuaren vill 
höra, men även att intervjuaren befinner sig i en maktposition och intervjun kan kännas påtvingad. 
Litteraturöversikt ansågs inte aktuellt då ämnesvalet var tämligen outforskat vilket motiverade till 
empirisk studie.  Genom att förförståelse medvetandegjorts och beskrivits före datainsamlingen 
stärktes pålitligheten för studien (Lincoln & Guba, 1985).  
 
En provintervju utfördes gemensamt vilket ansågs tillräckligt för att testa om intervjuguiden svarade 
mot syftet. Eftersom det fanns bristande erfarenhet hos båda kring intervjuprocessen hade ytterligare 
provintervjuer var för sig varit fördelaktigt för att stärka pålitligheten i datainsamlingen. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades ordagrant i direkt anslutning av respektive intervjuare vilket var 
stärkande för studiens tillförlitlighet eftersom ingen data förloras (Lincoln & Guba, 1985). Materialet 
som insamlades blev omfattande med mycket text att analysera vilket försvårade möjligheterna att ta 
ut det väsentliga. Svårigheter upplevdes även kring att bibehålla fokus på att besvara syftet när de 
meningsbärande enheterna togs ut varför det sågs som en fördel att genomföra analysen gemensamt 
då diskussioner kunde föras. Indelning av subkategorier och kategorier var en utmaning vilket kan 
kopplas till bristande kunskap kring förfarandet i en kvalitativ innehållsanalys men troligtvis även 
relaterat till att vissa av intervjufrågorna hade en mer deduktiv riktning än önskvärt. 
Bekräftelsebarheten stärktes dock genom en noggrann redogörelse av dataanalysen som även 
inkluderade exempel för att enklare följa analysprocessen (Lincoln & Guba, 1985). Ställningstaganden 
stärktes genom referenser vilket också ökade bekräftelsebarheten. För att ytterligare stärka 
bekräftelsebarheten fanns under forskningsprocessen “kritiska vänner” i form av handledare och 
medstudenter som granskade att förhållningssättet till data var sanningsenligt (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Genomgående under studiens utförande har ett etiskt förhållningssätt relaterat till 
göra-gott-principen, människovärdesprincipen samt rättvise-principen eftersträvats bland annat 
genom att erhålla informerat samtycke inför intervjuerna. Deltagarna godkände deltagandet muntligt 
vilket även kunde gjorts skriftligt. Ett skriftligt samtycke kan dock enligt Kjellström (2017) ge 
deltagaren en känsla av tvång och svårighet att avsäga sin medverkan. Bedömning gjordes att nyttan 
av studien övervägde eventuella risker för deltagarna och deras integritet och att dessa bedömdes vara 
minimala.  

 

Resultatdiskussion 
Huvudfynd i resultatet var att distriktssköterskekompetensen som vårdsamordnare inte var självklar 
för alla, många ansåg att riktlinjer var otydliga och svåra att följa och det som sågs som den största 
vinsten var att fånga upp sköra och vårdbehövande personer i och utanför in- och 
utskrivningsprocessen genom att fungera som fast vårdkontakt men även via kollegor på 
vårdcentralen. 

 

Resultatet visade på att bred kompetens och ett helhetsperspektiv sågs som en fördel i 
vårdsamordningsuppdraget av de flesta vilket är något som präglar utbildningen till distriktssköterska 
bland annat genom fokus på kärnkompetenserna (Dolansky & Moore, 2013). Enligt Young & Thomson 
(2018) är relationen mellan distriktssköterska och en vårdsökande person det grundläggande 
fundamentet för att implementera holistisk personcentrerad vård och direkt avgörande för att säkra 
att korrekt vård utförs vilket kan berikas ytterligare genom partnerskap med anhöriga och andra 
professioner runt personen. De egenskaper som betonades vara en fördel för uppdraget som 
vårdsamordnare enligt flertalet var erfarenhet var engagemang, lyhördhet, bemötande och empati 
snarare än utbildning. Enligt Chinn & Kramer (2013) är mjuka egenskaper en stor del i att producera 
personcentrerad vård samt att vara närvarande i mötet, att ha självinsikt och vara genuin i sitt 
bemötande vilket leder till en helande relation genom att personen kan tillåta sig göra detsamma.  
Ändå var flera tveksamma till om det över huvud taget var nödvändigt att det skulle vara en 
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distriktssköterskekompetens som bemannade uppdraget. Detta skulle kunna ha ett ursprung i en 
generell brist på specialistsjuksköterskor på vissa vårdcentraler. Enligt Statistiska centralbyrån (2015) 
råder fortsatt brist på specialistsjuksköterskor även om andelen distriktssköterskor ökat de senaste 
åren. Tveksamheten till att bemanna uppdraget med en distriktssköterska skulle även kunna ha ett 
ursprung i lojalitetskonflikt eftersom många tyckte sig se sina kollegor dra ett större lass i 
telefonrådgivning och på mottagningarna dagligdags. Frustration och negativ inställning kunde också 
grunda sig i att uppdraget upplevdes tungt och att vårdplaneringsmöten inte alltid kändes 
meningsfulla, då insatser inte alltid behövdes från vårdsamordnarens sida.  

 

Förslag fanns på andra kompetenser till uppdraget, exempelvis arbetsterapeut, medan andra inte alls 
kunde tänka sig avsaknaden av helhetsperspektivet och den medicinska kunskapen som en 
distriktssköterska kunde bidra med. Dock betonades av de flesta att vårdsamordnaren skulle vara 
neutral mötesledare vid vårdplaneringar och inte i sin profession varför det kan tyckas något 
motsägelsefullt varför helhetsperspektivet och den medicinska kompetensen ansågs så viktig i 
mötessammanhanget. Däremot kan tyckas att det i sammankallandet till vårdplaneringsmötet är 
viktigt med ett helhetsperspektiv för att välja rätt professioner och även för att minimera antalet 
mötesdeltagare. Flera uppgav att arbetserfarenhet var den viktigaste fördelen att ha som 
vårdsamordnare och företrädesvis då från hemsjukvården. Bortsett från den praktiska kunskapen så 
borde det innebära att kontaktnät och personkännedom redan fanns och i och med det även någon 
form av status som distriktssköterska. Någon uttryckte att komma som nyutbildad sköterska skulle 
vara direkt omöjligt, utan erfarenhet ansågs vara nödvändigt vilket kan behövas för att kunna stå upp 
för och bevaka personens intressen gentemot kommunen, sjukhuset och anhöriga. Detta stärks i en 
studie av Nygren Zotterman, Skär och Söderberg (2015) där distriktssköterskor ansåg sig vara den 
vårdbehövande personens advokat i sjukvårdssystemet vilket även var något som setts tidigare av 
Kvarnström & Cedersund (2006). 

 

Flera menade att kärnan i vårdsamordningsfunktionen handlade om att skapa kontaktnät och bygga 
relationer för att underlätta samarbetet kring den vårdbehövande personen. Att känna varandra gav 
trygghet så att problem kunde diskuteras på ett konstruktivt sätt vilket även var något som setts 
tidigare av Kvarnström & Cedersund (2006).  Avgörande för ett teams möjligheter att producera säker 
vård är att kunna hantera konflikter genom att det finns en kultur som stödjer öppen kommunikation 
och byggandet av nära personliga relationer (O’Shea & DeBrun, 2019). Att konflikter förekom i 
samband med att vårdcentralerna i Region Jönköpings län fick ansvaret för vårdsamordningen hade 
delvis tolkats av deltagarna som att riktlinjer och information om uppdraget initialt inte varit enhetliga 
till vårdsamordnare och biståndshandläggare. De riktlinjer kring vårdsamordningsprocessen i Region 
Jönköpings län som står att finna gäller från 18-01-15 och är reviderade 18-12-04 och syns inte lämna 
några tveksamheter hur de ska utföras. Dock har ju processen startat långt tidigare och de dokument 
som föreligger från dessa informationer har inte bevittnats. I riktlinjerna beskrivs tydligt att det ingår i 
uppdraget att utarbeta rutiner för processen på den egna vårdcentralen (Region Jönköpings län, 
2018b). 

 

Ledningens stöd ansågs ha betydelse för hur vårdsamordningen fungerade och deltagarna uttryckte 
det som att riktlinjerna var svåra att ta till sig vilket skapade stor variation i hur arbetet utfördes på de 
olika vårdcentralerna. Även Larsson, Bäck-Pettersson, Kylén, Marklund och Carlström (2015) 
beskriver att ledningen behöver ha kunskap om och förstå riktlinjer kring vårdsamordningsprocessen. 
Kanske hade ett tydligare ledningsstöd förenklat införandet och implementeringen av uppdraget, 
exempelvis genom att avsätta rimliga resurser. Detta hade troligtvis även kunnat förbättra 
vårdsamordningen för personer med psykisk sjukdom där deltagarna beskrev riktlinjerna som otydliga 
och erfor svårigheter att bidra vid vårdplaneringsmöten. Björkelund et. al. (2018) beskriver att 
vårdsamordning tydligt haft positiva effekter för personers mående och dessutom medfört att personer 
med depression tillfrisknat snabbare och därmed haft minskat behov av vård. I juni 2019 presenterade 
SKL även ett stöd för god vård vid vårdsamordning i samband med psykisk ohälsa vilket möjligtvis inte 
nått ut till regionens vårdsamordnare ännu. Skriften ger ett stöd för att hjälpa personer i komplexa 
situationer framför allt vid utskrivning från psykiatrisk vård vilket enligt resultatet är ett stöd som 
tydligt behövs (SKL, 2019). Information och kunskap kring utskrivningsprocessen för psykiskt sjuka 
personer och även kunskap om psykisk sjukdom kan vara något som behövs för att skapa en känsla av 
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trygghet i processen kring denna patientgrupp. Från ledningens håll krävs då ett stöd med tid och 
utrymme för att kunna förbättra samarbetet mellan de olika vårdinstanserna. 

 

De digitala hjälpmedel som skulle användas skapade etiska frågeställningar där farhågan var att den 
vårdbehövande personen inte skulle vara i centrum vilket kunde bidra till en känsla av utanförskap. 
Faktiska erfarenheter kring att använda videomöten vid vårdplaneringsmöten i personernas hem var 
begränsade på grund av tekniska problem och även avsaknad av mobilt nätverk. Syftet med digitala 
hjälpmedel uppgavs vara ett sätt att effektivisera och spara tid på att slippa resa. Enligt Petersson 
(2014) är det en vanlig föreställning att digitala hjälpmedel inom vård och omsorg ger besparingar 
eftersom rumsliga och tidsmässiga villkor förenklas, dock beskrivs vård- och omsorg vara mer 
komplext än så. Ett hembesök torde ge mer information än det som personen berättar eller vad som 
syns genom datorskärmen, exempelvis hur hemmiljön ser ut, där risker och fördelar kan identifieras 
för att stötta personen. Vårdsamordnarens uppdrag är att ha ett helhetsperspektiv när det kommer till 
person och anhörigas situation och det behövs möjligheter för att identifiera behov och skapa 
relationer vilket är en förutsättning för att bedriva en personcentrerad vård. Det digitaliserade 
arbetssättet behöver därför vara väl utvecklat och prövat innan det blir ett krav att använda och 
lämpligheten bör bedömas från fall till fall. Det datasystem, LINK, som var vårdsamordnarens 
arbetsredskap erfors av många som omständligt. Frågan som uppkommer är hur mycket som kan 
förenklas genom ett optimerat system. Att sedan bristande eller felaktig information var ett 
återkommande problem berodde på den mänskliga faktorn och kanske inte lika enkelt att åtgärda. 
Genom LINK kunde vårdsamordnarna sammankalla till vårdplaneringsmöten även för personer som 
kommit till deras kännedom internt på vårdcentralen. Detta erfors som en av de största vinsterna 
tillsammans med den upplevda ökade kontrollen över sköra personer. De personer som passerat 
vårdsamordningsprocessen ska därigenom ha fått en fast vårdkontakt enligt riktlinjerna. Det som 
framkommit under studien är att vårdsamordningsuppdraget ibland delas på upp till fyra personer 
som försöker bibehålla kontinuitet i den mån det går. Frågan som då uppstår är hur det ska ses på den 
fasta vårdkontakts-funktionen. 

 

Slutsats 

Resultatet visade att det organisatoriska upplägget för vårdsamordning skiljer sig beroende på vilken 
vårdcentral som besöks i regionen vilket gör att erfarenheterna är olika. Flera erfor dock att ett 
gemensamt arbetssätt kring vårdsamordningen vore fördelaktigt. Majoriteteten av deltagarna hade 
erfarenhet av otydliga riktlinjer kring vårdsamordningen och specifikt i hanteringen av 
utskrivningsprocesser från psykiatrin. Dock var det i praktiken få som verkligen följde de riktlinjer 
som fanns till punkt och pricka utan det rådde en del individuella lösningar för att anpassa till 
situationen på arbetsplatsen samt för att samarbetet skulle fungera med andra instanser. Vissa hade 
erfarenhet av att distriktsköterskekompetensen var onödig och att erfarenhet från arbete inom 
hemsjukvården var av större värde som vårdsamordnare. Det som fortfarande är oklart är att nästan 
alla sa sig vara neutrala mötesledare samtidigt som det var viktigt att ha ett helhetsperspektiv för att 
kunna se till personens alla behov framför allt medicinska. Det som var slående i resultatet var att 
personkännedom och relationer var återkommande i olika bemärkelser; tvärprofessionellt, att vara 
känd för de vårdbehövande personerna men framförallt att ha kännedom om dessa vilket gav en 

känsla av kontroll.  
 

Kliniska implikationer 
Resultatet kan användas som ett kunskapsunderlag i utvecklingen av vårdsamordningsuppdraget och 
kan komma att ha betydelse för bemanningen av densamma på de olika vårdcentralerna i Region 
Jönköping. Bristen på specialistutbildade sjuksköterskor är stor i Sverige vilket förstås bör vägas in för 
nya yrkesfunktioner för att rätt kompetens ska användas mest effektivt (Socialstyrelsen, 2019). 
Resultatet visar att det krävs avsatt tid för vårdsamordning och förhoppningsvis kan denna studie ge 
påtryckningar i de verksamheter där detta är en tydlig bristvara och på så sätt förbättra arbetsmiljön 
för vårdsamordnare liksom att ge likvärdig vård och stöd till vårdbehövande personer. Resultatet kan 
också öka förståelsen för de tekniska utmaningar som vårdsamordnare står inför, då det som rent 
teoretiskt bör fungera inte alltid är vad som är möjligt rent praktiskt. Vikten av ett välfungerande team 
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påvisas, vilket kliniskt kan ha betydelse för utvecklingsarbete kring att skapa relationer och 
personkännedom mellan de olika instanserna för att förbättra samarbetet.  
 
Ytterligare forskning behövs exempelvis kring hur vårdsamordning via videosamtal fungerar och 
upplevs, både från personalens perspektiv men också från vårdbehövande personer och anhöriga, då 
flera distriktssköterskor uttryckte oro och frustration kring detta. För att få en ännu bredare bild av 
vårdsamordningsuppdraget bör också andra professioners erfarenheter kring uppdraget studeras 
eftersom det även bemannas av bland andra grundutbildade sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Den 
sistnämnda yrkeskategorin nämndes dessutom i resultatet som extra lämplig för uppdraget vilket gör 
det än mer intressant att studera. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev till verksamhetschef   
 
om studie inför magisteruppsats med titel: Distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som 
vårdsamordnare på vårdcentral i Region Jönköping  
 
Examensarbetet för specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska vid 
Jönköping University, genomförs under höstterminen 2019. Datainsamling kommer ske via intervjuer 
med distriktssköterskor som arbetar som vårdsamordnare i primärvården i Region Jönköpings län.  
 
Bakgrund & Syfte  
Sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 
2018 har många distriktssköterskor i region Jönköping fått uppdraget som vårdsamordnare och 
därmed ansvaret för att samordna utskrivningar från sjukhus, ha en sammankallande funktion för 
vårdplaneringar och SIP etc.  Eftersom uppdraget och arbetssättet är förhållandevis nytt och det ännu 
inte finns så många studier kring detta vill vi undersöka distriktssköterskors erfarenheter kring 
uppdraget som vårdsamordnare.   
 
Tillfrågan om deltagande  
Efter att ha inhämtat ditt godkännande kommer vi kontakta de distriktssköterskor som är aktuella för 
att delta i studien. Inklusionskriterier är distriktssköterskeutbildning samt att ha arbetat som 
vårdsamordnare i minst sex månader. De kommer informeras om studiens syfte och genomförande, 
att deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan välja att avsluta sin medverkan utan att detta 
kommer att ifrågasättas. Varje intervju beräknas ta 20-30 minuter och genomförs genom att vi träffas 
på plats alternativt videosamtal, exempelvis skype.        
Information som framkommer under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Efter avslutad 
studie kommer allt intervjumaterial att förstöras och inga namn eller personliga uppgifter kommer att 
framgå i studien. Resultatet av intervjuerna kommer sammanställas i en magisteruppsats.  
 
Kontakt  
Vi kontaktar er per telefon inom ett par dagar för att inhämta tillstånd att genomföra intervjuer med 
vårdcentralens personal.       
 
Handledare: Margereth Björklund, Universitetslektor,  Hälsohögskolan, Jönköping University 
Kontakta oss gärna vid behov av ytterligare information:    
Emma Fransson, Leg. Sjuksköterska 
Jenny Zäther, Leg. sjuksköterska   
 
 
 

 
 
  



 

 
 

 

Bilaga 2 
Till dig som är distriktssköterska och vårdsamordnare på 
vårdcentral Information om forskningsstudie   
 
Bakgrund & Syfte  
Sedan lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård trädde i kraft 1 januari 
2018 har många distriktssköterskor fått i uppdrag att agera fast vårdkontakt, samordna utskrivningar 
från sjukhus, ha en sammankallande funktion för vårdplaneringar etc. Arbetssättet är förhållandevis 
nytt varför syftet är att undersöka distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som vårdsamordnare 
på vårdcentral i Region Jönköping.  
 
Tillfrågan om deltagande  
Du tillfrågas om att delta i vår intervjustudie då du uppfyller våra inklusionskriterier. Deltagandet i 
studien är helt frivilligt; du kan avstå eller när som helst avbryta din medverkan utan att ange någon 
orsak. Intervjun beräknas ta 20-30 minuter. Du väljer tid och plats och om det är svårt att mötas 
kan skype vara ett alternativ.   
 
 
Hantering av data  
Intervjun kommer spelas in och transkriberas för att användas till en magisteruppsats för 
distriktssköterskeutbildningen vid Hälsohögskolan i Jönköping. All insamlad information behandlas 
konfidentiellt och raderas efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kan sökas via divaportalen 
http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-4877 alternativt mejlas om önskemål finns.  
 
Kontakt  
Genom att tacka ja via svarsmejl lämnar du samtycke till att delta i studien vilken dock kan avbrytas 
när som helst. 
 
Ytterligare information erhålles via:  
Emma Fransson, Leg. Sjuksköterska 
Jenny Zäther, Leg. Sjuksköterska 
Handledare för studien:   
Margereth Björklund, Universitetslektor , Hälsohögskolan, Jönköpings University 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 3 
Intervjuguide 
 
Syftet är att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av sitt uppdrag som 
vårdsamordnare på vårdcentral i Region Jönköpings län.    
 
Bakgrundsfrågor  

 Hur gammal är du?   

 Vilken utbildning har du?  

 Hur länge har du arbetat som DSK? - som vårdsamordnare?  
  

 Berätta om hur ni på din arbetsplats arbetar med vårdsamordning  
  

 Berätta om dina erfarenheter av att arbeta som vårdsamordnare  
  

 Berätta om utmaningar och svårigheter du erfarit som vårdsamordnare  
  

 Berätta om vilka erfarenheter du har kring personcentrerad vård inom 
vårdsamordning.  
  

 Berätta om erfarenheter kring teamsamverkan och vårdsamordning.  
  

 Finns det något som du skulle vilja ändra på gällande vårdsamordningen?  
  

 Vilka fördelar anser du att du har i och med din distriktssköterskekompetens?  
  

 Vilken kunskap eller kompetens anser du att man behöver ha som 
vårdsamordnare  
  

 Upplever du att vårdsamordningen är en viktig funktion inom primärvården? På 
vilket sätt/varför inte?  
  

 Innan vi avslutar, är det något annat du tänker på och som ni vill tillägga och 
berätta om?  

  
 
 
 
 
Följdfrågor  
Hur menar du?  
Kan du utveckla detta?  
Vad innebär detta?  
Vad kände du?  
Vad tänker du om detta?  
  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

Bilaga 4 
 

EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN 
 

Examensarbetets titel: Distriktssköterskors erfarenheter av uppdraget som vårdsamordnare 
på vårdcentral - En empirisk studie 
 

 

Student/studenter: Emma Fransson och Jenny Zäther 
Handledare: Margereth Björklund 

 

1. Kan projektet innebära någon eller några av följande 
nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, informant)? Ja Tveksamt Nej 
a/ Medicinsk risk     

  
b/ Smärta     

  
c/ Hot mot personlig integritet      

  
d/ Annat obehag     

  
 
2. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 
i resultatredovisningen?      
 
3. Är deltagandet i projektet frivilligt?      
 
4. Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 
avbryta sitt deltagande?       
 
5. Innebär studien att personregister upprättas - om ja -     
vem ansvarar för registret och till vem anmäls registret? 
 
....................................................................... 
(registeransvarig person) 
 
6. Hur är den skriftliga informationen utformad? 
a/ Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 
och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska)      
b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 
beslut om att medverka eller avstå från medverkan?      
c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 
deltagaren avbryter sin medverkan?       
 
7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet?     

 
Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
Jönköping den 8 september 2019 
 
Emma Fransson 
............................................................ 
 
Jenny Zäther    Margereth Björklund 
............................................................ ............................................................ 
Student/studenter  Handledare 


