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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Antalet äldre i Sverige och världen ökar konstant. För att uppnå en god vård för äldre med 
komplexa vårdbehov i hemmet krävs ett bra samarbete mellan regionen och kommunen. 
I västra Östergötland finns ett mobilt team, ALMA-teamet, som utgår ifrån lasarettet i Motala. Teamet 
består av sjuksköterskor och läkare som arbetar för att förbättra vården för äldre med komplexa 
vårdbehov. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors/distriktsköterskors erfarenhet av 
samarbetet mellan hemsjukvården, ALMA-teamet och primärvården i Västra Östergötland. 
Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats användes, 13 intervjuer genomfördes med 
sjuksköterskor/distriktsköterskor inom hemsjukvården och ALMA-teamet. Innehållsanalys användes 
vid bearbetning av data. 
Resultat: Resultatets huvudfynd visar att samarbetet mellan ALMA-teamet och hemsjukvården 
fungerar bra och att samarbetet mellan hemsjukvården och primärvården fungerade mindre bra, sett 
ur hemsjukvårdens synvinkel. 
Slutsats: Ett välfungerande samarbete mellan hemsjukvården och ALMA-teamet leder till en bättre 
vård för äldre med komplexa vårdbehov. Att samarbetet brister mellan hemsjukvården och 
primärvården beror på bristande kunskap om varandras resurser och rutiner. ALMA-teamets 
arbetssätt skulle kunna appliceras på andra regioner. 
Nyckelord: Komplexa vårdbehov, samverkan, ordinärt boende, äldre, distriktsköterska. 



 
 
 
 
 

Summary 

 
Background: The number of elderly people in Sweden and the world is constantly increasing. In order 
to achieve good care for the elderly with complex care needs in the home, good cooperation between the 
region and the municipality is required. 
In western Östergötland there is a mobile team, the ALMA team, which is based on the hospital in 
Motala. The team consists of nurses and doctors who work to improve care for the elderly with complex 
care needs. 
Aim: The purpose of the study was to describe nurses '/ district nurses' experience of the collaboration 
between home health care, the ALMA team and primary care in Western Östergötland. 
Method: A qualitative method with inductive approach was used, 13 interviews were conducted with 
nurses / district nurses within the home healthcare and ALMA team. Content analysis was used in data 
processing. 
Result: The main findings of the result show that the collaboration between the ALMA team and the 
home health services worked well and that the cooperation between the home health care and the 
primary care functioned less well, seen from the home health care perspective. 
Conclusion: A well-functioning collaboration between home health care and the ALMA team leads to 
better care for the elderly with complex care needs. The lack of cooperation between home health care 
and primary care is due to a lack of knowledge of each other's resources and routines. The work of the 
ALMA team could be applied to other regions.  
Keywords: Complex care needs, collaboration, ordinary living, elderly, district nurse. 
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Inledning 

 

Antalet äldre ökar, vilket ställer högre krav på vård i hemmet. Samarbetet kring patienter med komplexa 
vårdbehov blir då av större vikt (Larsen, Broberger & Petersson, 2017). Nästan 410 000 personer hade 
under 2018 insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården i Sverige. Majoriteten var 65 år eller äldre. 
Vanligtvis sker vården i ordinärt boende och en viss del i särskilda boendeformer.  (Socialstyrelsen, 2019a). 
I Östergötland genomfördes den 19 januari 2014 en kommunalisering av hemsjukvården i ordinärt 
boende (Region Östergötland, 2015). Stockholms län var det enda länet som inte hade kommunaliserad 
hemsjukvård 2019 (Socialstyrelsen, 2019a). Att fler vårdades i hemmet ställde krav på kunskap och 
samverkan hos vård- och omsorgspersonal (Socialstyrelsen, 2019b).  I följande studie beskrivs 
sjuksköterskan/distriktsköterskan i hemsjukvården och ALMA-teamets erfarenheter kring samarbetet 
mellan hemsjukvården, primärvården och ALMA-teamet i Västra Östergötland. Samarbetet innefattar 
vård av äldre i ordinärt boende med komplexa vårdbehov. 
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Bakgrund 
 

Äldre med komplexa vårdbehov 
 

Hela världens population över 65 år kommer nästan att fördubblas mellan 2015 och 2050 (World Health 
Organization [WHO], 2018). Nästan var femte person i Sverige, var år 2017, 65 år eller äldre. Behovet av 
hälso- och sjukvård ökar i takt med att vi lever längre (Socialstyrelsen, 2019 b). Att antalet äldre ökar 
både nationellt och globalt tros bero på den förbättrade sociala standard som finns samt att människor i 
ung ålder överlever svåra sjukdomstillstånd, som tidigare inte botats (WHO, 2015). 
Det som sker när en människa åldras är komplext. På ett biologiskt plan innebär åldrandet en cellulär 
och molekylär nedbrytning. Över tid resulterar nedbrytningen i fysiologiska nedsättningar samt ökad 
risk för olika sjukdomar, oftast kroniska. Slutligen leder åldrandet till döden (Steves, Spector & Jackson, 
2012). Förutom det biologiska åldrandet, innebär åldrandet sociala förändringar (Cornwell & Waite, 
2009). Äldre har en ökad risk att drabbas av folkhälsosjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdom 
samt diabetes. Även psykisk sjukdom ökar med åldern (Socialstyrelsen, 2019 b). Många äldre drabbas av 
flera av dessa sjukdomar, vilket leder till ett komplext vårdbehov (Muszalik, Dijkstra, Kedziora-
Korntwska & Zelinska-Wieczkoska, 2012). 

 

Region Östergötland 
 

I Sverige finns 21 regioner, varav region Östergötland är en av dessa (Sveriges Kommuner & Landsting 
[SKL], 2019a; SKL, 2019b). Det mest omfattande uppdraget för region Östergötland är hälso- och 
sjukvården (Region Östergötland, 2019a). Närsjukvården i region Östergötland är indelad i fyra enheter 
varav en av dessa enheter är Närsjukvården i västra Östergötland. De olika enheterna ansvarar för både 
öppenvård, specialistsjukvård och akut sjukvård (Region Östergötland, 2019b). Närsjukvården i västra 
Östergötland innefattar de fem kommunerna Motala, Mjölby, Vadstena, Ödeshög och Boxholm med ett 
totalt upptagningsområde på ca 87 000 invånare (Region Östergötland, 2019c). (Figur 1). 
 

Primärvården ska ansvara för behovet av den grundläggande medicinska behandling, omvårdnad, 
förebyggande arbete samt rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska resurser och kompetens. 
Det är regionen som påverkar vad som, förutom den lagstadgade definitionen, ingår i primärvårdens 
uppdrag just i deras region. Det är primärvårdsläkarna som är patientansvariga för 
hemsjukvårdspatienterna (Socialstyrelsen, 2016).  
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Figur 1 Beskrivning av Region Östergötlands Organisation 

Hemsjukvård 
 

Hemsjukvård innebär att patienten får hälso- och sjukvård i det egna hemmet eller motsvarande. 
Insatserna ska ske sammanhängande över tid samt ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. I 
första hand ska den som är i behov av sjukvård vända sig till den vårdcentral personen är listad på. För 
att ha rätt till hemsjukvård ska personen enligt tröskelprincipen inte kunna ta sig till sin vårdcentral 
(Socialstyrelsen, 2017). Hemsjukvårdens uppdrag innefattar alla åldrar, men habiliteringen, barn- och 
ungdomspsykiatrin (BUP) samt barn-LAH är regionens ansvar (Region Östergötland, 2015).  
De nordiska länderna har en unik inställning till hemsjukvård. Hemsjukvård ges här oavsett inkomst 
eller familjesituation. Det innebär även att uppgifter som i andra länder utförs av anhöriga, istället 
utförs av hemsjukvården. Ett av målen med hemsjukvård i de nordiska länderna är att möjliggöra och 
uppmuntra patienter att stanna hemma så länge som möjligt (Turjamaa, Hartikainen, Kangasniemi & 
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Pietilä, 2014). Att arbeta som distriktsköterska i hemsjukvården innebär att arbeta med allt från basal 
sjukvård till avancerad sjukvård, vilket inkluderar komplexa arbetsuppgifter, i patientens hem (De 
Vliegher et al., 2014). En patient med ett komplext vårdbehov kan snabbt vara i behov av vård och 
kräva omedelbara bedömningar och medicinska insatser. Det är då viktigt att ett läkarlett 
multiprofessionellt team, med särskild kompetens och kunskap, kontinuerligt bedömer patienten 
(Region Östergötland, 2015). 

 

Sjukvårdsteam 
 

I och med ädelreformen 1992, övergick hälso- och sjukvårdens ansvar för vård och omsorg från 
regionen till kommunen. Detta gällde vård på äldreboenden, korttidsboenden, LSS-boenden samt 
psykiatriska boenden. Patienterna blev då snabbare utskrivna från sjukhusen och vårdplatserna på 
sjukhusen minskade. Kommunen bistod med omvårdnadspersonal, sjuksköterska samt 
rehabiliteringspersonal, medans läkaransvaret fortsatte att ligga i regionens organisation. Flera 
uppföljningar har gjorts under åren efter att äldrereformen införts som har visat att samverkan mellan 
regionens läkare och kommunens vårdpersonal måste bli bättre (Sveriges Riksdag, 2003). Krav ställs 
på att det finns ett samarbete mellan läkare och kommunens vårdpersonal. Ett strukturerat metodiskt 
omhändertagande av äldre, Comprehensive Geriatric Assessment (CGA), rekommenderas. Denna 
metod består av ett team av läkare, sjuksköterska och andra yrkesgrupper där patientens hela 
livssituation bedöms. Förutom den äldres hälso- och sjukdomshistoria bedöms även psykisk och 
kognitiv status, funktionsförmåga, nutritionsförmåga samt patientens egna upplevelser och 
erfarenheter. Metoden innefattar bedömning, vårdplanering, behandling och uppföljning. CGA 
används av flera länder i världen sedan många år (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 
2013) och kan fördröja progressionen av skörhet hos äldre samt bidra till förbättring hos äldre 
personer med multisjuklighet (Lindh, Garvin & Ekdahl, 2018) Forskning från Schweiz påvisar en 
positiv effekt av att använda multidisciplinära geriatriska team som genomför hembesök hos de 
multisjuka äldre. Detta minskar onödiga sjukhusinläggningar samt antalet besök på 
akutmottagningen. Hembesöken gör även att fler patienter kan dö hemma. Det är ett effektivt verktyg 
för att förbättra samordningen samt tillgången av vård för sköra äldre (Di Pollina et al., 2017). I 
Jönköping gjordes en studie mellan två grupper av äldre. Grupperna bestod av sköra äldre som hade 
tre eller flera diagnoser. Den ena kontrollgruppen fick söka vård som vanligt på sin vårdcentral eller 
akutmottagning och den andra gruppen fick vård i hemmet av ett mobilt geriatriskt team. Resultatet 
visar att den grupp som fick vård i hemmet upplevde att de blev sedda av läkaren och att vården blev 
mer personcentrerat, utifrån deras tidigare erfarenhet från besök på vårdcentral. När de båda 
grupperna gemfördes framkom att det inte var så stora skillnader mellan dem i fråga om 
sjukhusinläggningar och att det mobila geriatriska teamets kostnader inte var försvarbara (Fristedt, 
Nystedt, och Skogar 2019). 

 

ALMA-teamet Västra Östergötland 
 

ALMA-teamet startade som ett projekt 2011 på lasarettet i Motala och blev en ordinarie verksamhet 
2012. Syftet med projektet var att förbättra vården för äldre, som ofta kom till akutmottagningen, i 
sent skede av sjukdomsförloppet. ALMA-teamets uppdrag var att ge vård till äldre i livets slutskede i 
det egna hemmet, bidra till att undvika onödiga besök på akutmottagningen samt förhindra 
återinläggning (Region Östergötland, 2018). 
ALMA-teamet erbjuder läkarbedömning i patientens hem, antingen i ordinärt boende eller särskilt 
boende, när patientens medicinska tillstånd försämrats. Det innefattar patienter som är i behov av ett 
nära samarbete mellan slutenvården, primärvården och kommunen. Patienter med komplexa 
vårdbehov identifieras av hemsjukvårdssköterskan (HSV-sköterskan) som sedan i första hand tar 
kontakt med vårdcentralen och patientansvarig läkare. Sedan tar HSV-sköterskan kontakt med ALMA-
teamet. Ett bedömningsunderlag faxas till ALMA-teamet (Bilaga 1) som åker hem till patienten för att 
göra en egen bedömning på plats. En anslutning kan sedan ske under en viss tid, från någon dag till 
några veckor. Patienten kan även bli inlagd direkt på lasarettet i Motala eller inte anslutas alls, vilket 
medför att primärvården återigen har fullt ansvar över patienten (Region Östergötland, 2019d)(Figur 
2). 
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Figur 2 Flödesschema över ALMA-teamets arbetssätt (Region Östergötland, 2018). 

HSV-sköterskan kan även ta kontakt med ALMA-teamet för rådgivning kring medicinska frågor. ALMA-
teamet ansluter inte patienter med akuta tillstånd, patienter som behöver medicinteknisk övervakning 
eller patienter i behov av syrgas. ALMA-teamet finns tillgängliga kl. 8-20 vardagar samt kl. 9-18 
helgdagar, jourtid ansvarar primärvårdens bakjour för bedömningar (Region Östergötland, 2019d). 
 
Sedan införandet av ALMA-teamet har antal besök till akutmottagningen minskat. Inläggningar inom 
slutenvården har inte minskat i samma utsträckning. Detta kan bero på att patienten får läkarbedömning 
i hemmet och att läkaren har inskrivningsrätt på slutenvårdsavdelning utan att patienten behöver 
passera akutmottagningen (Region Östergötland, 2018). 

 

Sjuksköterskans och distriktsköterskans professioner  
 

Sjuksköterskan leder och ansvarar för omvårdnadsarbetet kring patienten. Detta innebär att arbeta 
tillsammans med närstående och patienten, självständigt och i teamsamverkan kring bedömning, 
diagnostik, planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 
2019a). Distriktsköterskan ska ha en fördjupad kunskap, ansvara samt leda och utveckla omvårdnaden, 
antingen i primärvården eller inom den kommunala hemsjukvården. Arbetet ska ha ett hälsofrämjande 
synsätt och distriktsköterskan ska kunna hantera många olika enkla eller komplexa situationer (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019b). Distriktsköterskan och sjuksköterskan ska arbeta självständigt utifrån de 
sex kärnkompetenserna evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, 
personcentrerad vård samt samverkan i team (Svensk sjuksköterskeförening, 2019a; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2019b). 

 
Informatik 

 
Att samordna vården med hjälp av en säker informationsöverföring mellan vårdgivare i vårdkedjan är ett 
kompetensområde för sjuksköterskan/distriktsköterskan, informatik. Att identifiera viktig information 
om patienten och dokumentera detta i journalen ger fler vårdgivare möjlighet att kunna ge den bästa 
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vården för patienten (Cronenwett et al., 2007). 
Patienter som skrivs ut från slutenvården till hemmet, som är i fortsatt i behov av medicinsk vård, 
återkommer ofta till akuten i nära anslutning till att utskrivningen skett. En av bristerna vid utskrivning 
från slutenvården är informationsöverföring mellan vårdgivarna (Åhsberg, 2019). Då många olika 
journalsystem används blir det svårt att få en helhetsbild av patienten och vilka behov patienten har. Att 
minska antalet journalsystem och införa riktlinjer för hur data kan läsas mellan olika journalsystem leder 
till en säkrare informationsöverföring och en säkrare vård (O´Malley, Grossman, Cohen, Kemper & 
Pham, 2010).  
 

Personcentrerad vård  

 

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan/distriktsköterskan ska kunna se hela patienten och 
anhörigas situation och ge vård med respekt av människors olikheter och erfarenheter. 
Sjuksköterskan/distriktsköterskan ska kunna förstå smärta och lidande, kunna lindra på bästa sätt för 
patient och anhöriga, samt ge strategier för att involvera patienten i vården, allt för att kunna uppnå god 
hälsa. I personcentrerad vård ingår även att kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården 
tillsammans med patient och anhöriga (Cronenwett et al., 2007). Personcentrerad vård är viktig för att 
uppnå god omvårdnad (Kolanowski, Haitsma, Penrod, & Yevchak, 2015).  
Dagens sjukvård behandlar idag olika medicinska diagnoser, men saknar ofta en helhetssyn av 
patienten. Samhällets resurser kan användas effektivare om vården av patienten var mer 
personcentrerad. Att arbeta personcentrerat innebär att patienten känner sig tryggare, medicinska 
komplikationer minskar och vårdtiden på sjukhuset blir kortare. Partnerskap, patientberättelse och 
dokumentation är tre begrepp som ligger till grund för personcentrerad vård. Partnerskap är den mest 
centrala delen och innebär ömsesidig respekt för patienten och anhörigs kunskap om hur där är att 
leva med sjukdom samt sjuksköterskans/distriktsköterskans kunskap om vård, behandling och 
rehabilitering. Nästa begrepp är patientberättelsen och innebörden är här att lyssna på patienten. 
Tillsammans med patient och anhörig planeras vård, omsorg och rehabilitering och en hälsoplan 
utformas som innehåller strategier och mål för kort- och långsiktig uppföljning. Dokumentation är det 
sista begreppet och innefattar en levande dokumentation av patientens berättelse och hälsoplan. Att 
den är levande innebär att den ska följas upp och vara tillgänglig för patienten under hela 
vårdförloppet (Göteborgs universitet Centrum för personcentrerad vård [GPCC], 2017a). 
Studier bekräftar att vård av god kvalitet för äldre är personcentrerad, där den äldre identifierar sina 
egna mål för vård och bedömning av behov. Identifieringen innefattar då den äldres intressen, värden 
och kapacitet (Moore, 2018). Flera studier lyfter även att äldre ofta har en känsla av ensamhet och ett 
behov av känslomässigt stöd. Det kan vara svårt för sjuksköterskor och annan vårdpersonal att hantera 
dessa situationer och personcentrerad vård är då ett bra verktyg att använda (Höglander, Eklund, 
Håkansson, Holmström, Sundler, 2017; Tomstad, Dale, Sundsli, Sævareid, Söderhamn, 2017) 
 

Teamsamverkan 

 
Att visa respekt för patientens åsikter samt främja individuella resurser upplevs positivt av patienter i 
ordinärt boende (Turjamaa et al., 2014). Sjuksköterskan/distriktsköterskan ska kunna samarbeta i 
team och kommunicera med patienten, anhöriga och övriga i teamet runt patienten på ett respektfullt 
och lyhört sätt. Teamarbetet ska utvärderas så att vården blir så säker som möjligt och att alla i teamet 
arbetar mot målen de tillsammans har satt upp (Cronenwett et al., 2007). 
Omvårdnad av äldre är ett svårt arbete på grund av patienternas komplexa hälso-, omvårdnads- och 
psykosociala problem. En av de viktigaste delarna i arbetet med äldre är därför ett nära samarbete 
mellan sjuksköterska, läkare, psykologer, präster samt anhöriga (Muszalik et.al., 2012). Multisjuka 
äldre kan bli lidande i dagens sjukvård relaterat till bristande teamarbete mellan olika organisationer 
inom sjukvården. Hälso- och sjukvårdspersonal är väl medvetna om dessa problem. Ledningen i hälso- 
och sjukvårdsorganisationer bör ge personalen friheten att själva genomföra förändringar som krävs 
och som är till nytta för vården av multisjuka äldre. Ett gott samarbete är av stor betydelse för 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete kring den äldre sköra patienten (Hansson et al., 2018). God 
kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor leder till färre medicinska misstag, nöjdare patienter 
samt en ökad känsla av belåtenhet med sitt arbete bland sjuksköterskor (Manojlovich & Antonakos, 
2008).
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Syfte 
 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors/distriktsköterskors erfarenhet av samarbetet 
mellan hemsjukvården, ALMA-teamet och primärvården i Västra Östergötland. 

 

Material och metod 
 

Design 
 

Studien hade en kvalitativ metod med induktiv ansats. Kvalitativ metod användes för att studera 
personers levda erfarenheter av ett fenomen (Polit & Beck, 2017). Fenomenet i denna studie avsåg 
sjuksköterskors/distriktsköterskors erfarenhet av samarbetet mellan hemsjukvården, ALMA-teamet 
och primärvården i västra Östergötland. 

 

Urval 
 

Ett strategiskt urval användes och innefattade sjuksköterskor/distriktsköterskor som arbetade inom 
hemsjukvården i västra Östergötland samt på ALMA-teamet i Region Östergötland. Med strategiskt 
urval menas att deltagarna väljs ut utifrån spridning på ålder och kön för att få en variation i svaren i 
intervjun, som svarar på syftet (Billhult, 2017). Inklusionskriterierna var att deltagarna varit anställda 
som sjuksköterskor/distriktsköterskor inom hemsjukvård eller på ALMA-teamet i minst två år. För att 
få godkännande att intervjua sjuksköterskor/distriktsköterskor i de olika kommunerna och ALMA-
teamet skickades informationsbrev ut till enhetscheferna (Bilaga 2). Informationsbrevet mejlades ut i 
slutet av juni. Fem av sex enhetschefer svarade direkt att de ville vara med i studien. I slutet av augusti 
mejlades ett påminnelsemejl ut, där enhetscheferna svarade med namn på de 
sjuksköterskor/distriktsköterskor som var intresserade att delta. Totalt 16 stycken 
sjuksköterskorna/distriktsköterskorna kontaktades via mejl, där de tillfrågades om de ville delta i 
studien. En distriktsköterska svarade inte och 

 två sjuksköterskor tackade nej. I mejlet bifogades ett informationsbrev angående studiens syfte och 
intervjun (Bilaga 3). Målet var att få två deltagare från varje enhet. Tretton intervjuer genomfördes där 
sju deltagare var sjuksköterskor och sex var distriktsköterskor. Deltagarna hade arbetat som 
sjuksköterskor/distriktsköterskor mellan 4 - 46 år (Tabell 1). 

 

Tabell 1 

Fördelning av deltagare i studien 
 
 

Arbetsplats Titel Antal Antal år i ALMA-
teamet/Hemsjukvården 

ALMA-teamet Distriktsköterska 1 8 

ALMA-teamet Sjuksköterska 3 3–7 

HSV Distriktsköterska 5 2½-5 ½ 

HSV  Sjuksköterska 4 4-5 

 
 

Datainsamling 
 

Datainsamlingen skedde i form av semistrukturerade intervjuer baserade på en intervjuguide (Bilaga 4). 
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Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att intervjuguiden innehöll öppna frågor som 
formulerades i en viss struktur. Intervjuaren kunde vid behov anpassa varje intervju beroende på vad 
deltagaren tog upp under intervjutillfället (Polit & Beck, 2017). Intervjuguidens fyra övergripande 
frågeområden var: 

 Erfarenheten av samarbetet mellan hemsjukvården/ALMA-teamet och primärvården. 

 Erfarenheten av samarbetet gällande äldre med komplexa vårdbehov i ordinärt boende. 

 Erfarenheten av samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamet. 

 Om deltagaren hade något de ville ändra på kring samarbetet mellan hemsjukvården och region 
Östergötland. 

Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna skriva under en samtyckesblankett (Bilaga 5) samt fylla 
i ett frågeformulär (Bilaga 6). Frågeformuläret användes för att samla in deltagarnas 
sociodemografiska förhållanden såsom kön, ålder, arbetsplats och yrkeserfarenhet.  

Först genomfördes en pilotintervju i syfte att testa om frågorna var relevanta samt kontrollera om 
tidsaspekten i informationsbrevet var realistiskt. Pilotintervjun som tog 11 minuter inkluderades i 
studiens resultat. Intervjuguiden behövde inte förändras efter genomförd pilotintervju. Alla intervjuer 
genomfördes på deltagarnas respektive arbetsplats, i ett enskilt rum som deltagarna själva valt. 
Intervjuerna genomfördes gemensamt och tog mellan 3-15 minuter. Deltagarna kunde avbryta intervjun 
utan motivering. Inspelningsutrustningen var en smartphone. När intervjun var genomförd sparades den 
ner på ett usb-minne som förvarades inlåst i ett kassaskrin tills studien var avslutad. 

 

Dataanalys 

 

För att analysera resultatet i studien användes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. De 
inspelade intervjuerna transkriberades enskilt och ordagrant i takt med att de genomfördes. Det var 
viktigt att den transkriberade texten var korrekt och att den reflekterade intervjuupplevelsen (Polit & 
Beck 2017; Elo & Kyngäs, 2008). Den transkriberade texten lästes sedan i sin helhet upprepade gånger 
gemensamt. Elo & Kyngäs (2008) betonar vikten av att läsa den transkriberade texten flera gånger då 
syftet med transkriberingen var att fördjupa sig i materialet. 
Analysen genomfördes sedan i enlighet med Graneheim & Lundman (2004). Det innebar att nästa steg 
var att dela in den transkriberade texten i meningsbärande enheter, som sedan försågs med en etikett, en 
så kallad kod. Att dela in texten i meningsbärande enheter innebar att noteringar gjordes vid sidan av 
texten i samband med att den läses flertalet gånger. Noteringarna jämfördes och det konstaterades att de 
meningsbärande enheterna överensstämde med varandra. De meningsbärande enheter som 
framkommit bestod av ett antal ord eller meningar som hade ett gemensamt budskap och som svarade 
på syftet. Att meningsenheterna sedan kondenserades innebar att texten reducerades till det mest 
huvudsakliga innehållet. Slutligen sammanställdes dessa kondenserade meningsenheter till ett antal 
koder. Efter kodningen av data, sammanställdes koderna till underkategorier som i sin tur bildade 
kategorier. Utav koder som framkom i studien kunde fem underkategorier sammanställas. Varje 
underkategori namngavs och de med liknande innehåll sammanfördes och bildade totalt två stycken 
kategorier (Tabell 2). 
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Tabell 2 

Exempel från studiens dataanalys 

 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärade 
enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”vi har ju bra 
samarbete 
…mycket beroende 
på att vi har ju en 
läkare knuten till 
oss ehh som är 
specialist på 
geriatrik” 

Bra samarbete då en 
specialistläkare finns 
tillgänglig 

Samma 
läkare 

Vikten av att ha 

läkarkontinuitet 
 

Faktorer som 
påverkar 
teamsamverkan 
 

”…kan kännas 
konstigt… den 
sköterska som är 
med som agerar 
chaufför lite mera 
sådär men det är ju 
deras sak…” 

Onödigt med två ssk Omotiverad 
tid 

Dålig tidfördelning 
 

Organisatoriska 
brister 

 

 

Etiska överväganden 
 

För individens och samhällets utveckling är forskning viktig. Utgångspunkten för forskningsetiken är 
individskyddskravet. Det innebär att individen har ett skydd så att obehöriga inte ska få insyn i deras 
privatliv eller bli kränkta. I individskyddet finns fyra huvudkrav; informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Informationskravet innebär att individen ska få information 
om syftet med forskningen och att en möjlighet ska finnas att ta tillbaka sitt deltagande från studien, 
samt att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2017). I studien fick deltagarna ett mejl med 
information om studiens syfte. I mejlet fanns även information om att deltagandet var frivilligt och att 
de när som helst kunde avsäga sig deltagandet. Samtyckeskravet är ett formulär som individen skriver 
på och därmed godkänner sitt deltagande i forskningen (Vetenskapsrådet, 2017; World Medical 
Association, 2019). Samtyckesblankett (Bilaga 5) fylldes i av deltagarna innan varje intervju 
påbörjades. Konfidentialitetskravet innebär att all information om individens identitet ska hanteras på 
ett sådant sätt så att individens identitet inte kan röjas (Vetenskapsrådet, 2017). I studien beskrivs inte 
vilken kommun deltagaren representerar, inte heller vilken ålder deltagaren har. Nyttjandekrav 
innebär att insamlade uppgifter från enskilda individer endast får användas för forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna som genomfördes i studien sparades ner i en mapp särskilt 
avsedd för studien. Efter genomförd dataanalys raderades sedan intervjuerna. 
I svensk författningssamling 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor, står att 
forskning som görs på människor ska etikgodkännas genom etisk prövning. Detta för att skydda den 
enskilde människan och respekten för människovärdet vid forskning (SFS 2003:460). 
Helsingforsdeklarationen syftar till att främja respekt för mänskliga rättigheter och hälsa. Nyttan med 
forskningen får inte gå ut över människans välbefinnande och en vägning görs av risker och det 
förväntade resultatet (World Medical Association, 2019). Innan studien genomfördes, fylldes 
blanketten egengranskning vid examensarbeten i (Bilaga 7). 
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Resultat 

 
Efter genomförd dataanalys framkom två kategorier och fem underkategorier. De två kategorierna var 
faktorer som påverkar teamsamverkan samt organisatoriska brister (Tabell 3). 

 
Tabell 3 
 
Översikt kategorier och underkategorier. 

 

 
Kategorier 

 
Underkategorier 

 
Faktorer som påverkar teamsamverkan 

 Vikten av att ha läkarkontinuitet 

 Att ha kännedom och helhetssyn 

 
 Organisatoriska brister 

 Dålig tidfördelning 

 Arbetsamt informationsutbyte 

 Utbildningsbehov 

 

Faktorer som påverkar teamsamverkan 
 

Vikten av att ha läkarkontinuitet 

HSV-sköterskans erfarenhet av samarbetet med läkarna i primärvården upplevdes delvis positivt. Det 
fungerade bra i de mindre kommunerna, då färre läkare var inblandade i patientens vård. En annan 
fördel var att patienten oftast var känd av läkaren sedan tidigare. Att få träffa samma läkare gav en 
bättre helhet av patientens behov och i vissa fall kunde även hembesök i det egna hemmet genomföras. 
Erfarenheten var även, att det i dessa fall gick snabbare att fatta beslut kring patientens vård. Vissa 
vårdcentraler hade stående rondtider, en till två gånger i veckan, där hemsjukvårdens patienter följdes 
upp, vilket även detta var positivt för samarbetet. 

 
“...vi har bestämda rondtider en gång i veckan och vi får dela 

konsultationstid med sköterskor och är det akut får vi störa...” (Nr 1) 
 

 I flera intervjuer framkom att en drömvision fanns om att det skulle finnas en läkare knuten till 
hemsjukvården. Läkaren skulle sitta i samma lokaler för att de skulle kunna ha en närhet till varandra. 
Att ha en bra fungerade läkarkontinuitet upplevdes som tryggt och säkert. 

 
“...jamen det allra bästa vore att man hade fått ha en drömverksamhet så skulle det 

ju va att vi har en läkare liksom eller kanske två som är här och har liksom alla våra patienter som 
kanske sitter här uppe det vore ju drömmen...”  (Nr 11) 

 
 

På de vårdcentraler där det var många hyrläkare, eller där läkarna byttes ut ofta, var HSV-
sköterskornas erfarenhet att samarbetet mellan hemsjukvården och primärvården inte fungerade så 
bra. När det gällde patienter med komplexa vårdbehov i det egna hemmet, var erfarenheten att 
primärvårdsläkarna inte hade tillräckligt  med kunskap om palliativ vård och brytpunktsbedömningar. 
Faktorer som spelade in var att läkarna inte kände patienterna och inte hade möjlighet att göra 
hembesök på grund av tidsbrist. 

 
“...skillnad mellan primärvårdsläkare inte alla men en del har väldigt svårt med det 

här med palliativ vård, brytpunkt att våga ta steget de ligger alltid för sent men då har vi ALMA-
teamet som är med oss på tåget och hör vad vi ser och 

säger...”  (Nr 8) 



16 

 
 
 
 
 

 

När det fanns ett gott samarbete mellan hemsjukvård och primärvård, då läkarkontinuiteten var god och 
läkarkompetensen var hög, användes inte ALMA- teamet i samma omfattning som i de kommuner där 
samarbetet inte fungerade lika bra. 
HSV-sköterskorna upplevde att samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamet fungerade bra 
då ALMA-teamet bestod av några få läkare, vilket ökade läkarkontinuiteten, samt några få 
sjuksköterskor/distriktsköterskor. Läkarna inom ALMA-teamet var geriatriker och hade god 
kännedom om palliativ vård. De hade god kännedom om den äldre patienten med komplexa 
vårdbehov och var mer lättillgängliga än primärvården, vilket skapade en ökad känsla av trygghet hos 
HSV-sköterskorna. Patienten fick en mer personcentrerad vård när ALMA-teamet var inkopplade och 
ALMA-teamet var en räddning i de fall där primärvården inte kunde ta sig an patienten. Utan ALMA-
teamet skulle fler patienter fått åka till akuten i onödan. 
 

“ja det är ju vår livlina kan man säga när inte det andra fungerar och när vi inte får ut 
distriktsläkare så det är jag tycker det är en stor trygghet att ha 

dem” (Nr 6) 

 
Att ha kännedom och helhetssyn 

I samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamet fanns en god kännedom om varandras arbete. 
Det fanns även en ömsesidig förståelse för vem som gjorde vad hos patienten. Erfarenheten av detta 
var positiv. Kännedom om varandras resurser och kompetens gav ett bättre samarbete, då dessa 
kunde nyttjas till fullo. I studien lyftes att HSV-sköterskan var den yrkesgrupp som såg patienten, 
hade en gedigen kunskap och intresse kring patienten, vilket upplevdes mycket värdefullt. En av 
ALMA-sköterskorna hade varit med i uppstarten av ALMA-teamet. Då fanns inte hemsjukvården, 
utan det var distriktsköterskan i primärvården som var kontaktperson. Detta fungerade väl, men 
samarbetet kring patienten förbättrades när hemsjukvården kom till. 

 
“...det blev bättre mycket, mycket, mycket när kommunaliseringen av 

hemsjukvården genomfördes...” (Nr 12) 
 

 
Hemsjukvården hade öppnat nya vägar i och med HSV-sköterskans roll. HSV- sköterskan var 
områdesansvarig och hade ansvar för en mindre grupp patienter. Detta gav en bättre 
patientkännedom än vad primärvårdens distriktsköterskor hade. Samarbetet fungerade bra eftersom 
HSV-sköterskorna var flexibla och ALMA-teamet och hemsjukvården hjälptes åt med patienterna. 

 
“jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att jobba på för man ser ju att det är så 

mycket värdefullt för patienterna så det är helt rätt som vi gör” (Nr 13) 
 

HSV-sköterskan och ALMA-sköterskan upplevde att primärvården inte såg hela bilden av patienten. 
Primärvården hade svårt att skilja mellan de olika aktörerna och deras uppgifter. Hemtjänst och 
hemsjukvård blandades ihop och primärvården hade liten kännedom om hur arbetsrutinerna såg ut. 
HSV-sköterskans erfarenhet var att den frekventa omsättningen på läkare och hyrläkare i 
primärvården, ledde till en minskad kännedom av hemsjukvårdens arbete. Primärvården hade också 
svårt att förstå att hemsjukvården inte kände till alla patienter som hade hemtjänst och bodde i eget 
boende. Bristande kunskap om hemsjukvården gjorde att arbetet försvårades. Primärvården hade 
svårt att se det komplexa bakom varje patient och vården blev mer symtomfokuserad. 
ALMA-sköterskan utryckte också en bristande förståelse från primärvården, då de upplevde att 
primärvården inte hade kunskap om vad ALMA-teamets uppdrag var. Om samarbetet inte fungerar 
med primärvården påverkade detta även samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamet på ett 
negativt sätt i form av onödiga diskussioner och irritation. När det fanns en förståelse för vem som 
gjorde vad kring patienten fungerade samarbetet bättre. 

 
“När man får det och funka när man när varje part förstår vad den andre gör 

det är då ett samarbete funkar” (Nr 4) 
 

Erfarenheten av samarbetet mellan hemsjukvården och primärvården upplevdes personbundet. HSV-



17 

 
 
 
 
 

 

sköterskans erfarenhet var att samarbetet fungerade olika beroende på vem som arbetade på 
vårdcentralen. På de vårdcentraler där personalen var bekant med hemsjukvårdens rutiner var 
samarbetet bättre. Samtidigt underlättade samarbetet i de fall där HSV-sköterskan tidigare hade 
arbetat på vårdcentralen. Att känna igen varandra och veta varandras kompetenser spelade stor roll i 
samarbetet. 

HSV-sköterskorna upplevde att det var eldsjälar som arbetade i ALMA-teamet, som fattade bra beslut 
för patienten och följde upp dessa. ALMA-teamet hade en annan syn på vården och arbetade med en 
helhetssyn, till skillnad mot primärvården där fokus lades mer på ett symtom eller ett tillstånd. HSV-
sköterskorna och ALMA-sköterskorna uttryckte även att ALMA-teamet och hemsjukvården var bra för 
patienten, då de kunde få vård i hemmet. Detta sparade lidande för patienten då de slapp ligga på 
akutmottagningen och vänta för att få vård. I de kommuner som ronder hölls och där HSV-sköterskan 
hade en nära kontakt med primärvårdsläkarna blev vården kring patienten mer personcentrerad. Dock 
byggde detta på att det var en läkare som var intresserad av hemsjukvård. 

 
"...han tar ju helheten och ser helheten och har en plan framåt som inte 

de andra läkarna har på samma sätt...” (Nr 5) 
 

 
En ALMA-sköterskas erfarenhet var att det skapades en funktion av rullande geriatrik när 
möjligheten gavs att vara nära patienten och att kunna ge vård i hemmet. HSV-sköterskan och ALMA-
sköterskan som fanns nära patienten skapade ett nätverk och en trygghet för både patient och 
anhörig. 

 

Organisatoriska brister 
 

Dålig tidfördelning 

HSV-sköterskans erfarenhet var att ett hembesök hos en patient tillsammans med ALMA-teamet 
ibland tog mycket tid i anspråk. Det gällde främst de patienter som inte var kända för hemsjukvården. 
I dessa fall var HSV-sköterskan tvungen att åka ut för att ta parametrar på patienten, åka tillbaka för 
att faxa underlaget till ALMA-teamet och sedan åter åka ut till patienten igen för ett hembesök, nu 
tillsammans med ALMA- teamet. ALMA-teamet hade då oftast blivit kontaktade av en annan instans, 
som till exempel primärvården eller akuten och ville att hemsjukvården skulle göra en första 
bedömning. 

 
”…vi känner inte patienten heller, vi kan inte tillföra nåt, nee, men vi vill ändå att ni är 

med och det kan ju va lite sådär ibland när man har taskigt med 
resurser själv…” (Nr 11) 

 
 

En annan motsatt aspekt var att HSV-sköterskan inte alltid ansåg att det var nödvändigt att både HSV-
sköterskan och ALMA-sköterskan var med på hembesöket. Det var främst i de fall där HSV-sköterskan 
kände patienten väl och själv hade kontaktat ALMA-teamet. 
Att primärvården inte hade tid för patienten visade sig, enligt HSV-sköterskan, då primärvården 
kontaktade hemsjukvården och bad om insatser som egentligen tillhörde primärvården. I vissa fall 
ledde detta till lidande för patienten, då de fick uppsöka akutmottagningen, istället för att en läkare 
från primärvården kom hem och gjorde ett hembesök. HSV-sköterskan upplevde att bristen låg hos 
primärvården, då inte tid fanns avsatt för patienter med hemsjukvård i ordinärt boende. Denna 
tidsbrist gällde främst de större kommunerna. 

 
“...man kan känna brister som vi märker av är 

primärvården vårdcentralen har väldigt mycket ärenden, att det skvalpar över på 
oss och att man då gärna ringer sen eftermiddag och vill att vi gör hembesök...dom 

gör ju inga sena bedömningar...man känner att man skulle behöva ha ALMA-teamet 
som ett alternativ 

istället för att skicka in” (Nr 10) 
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HSV-sköterskornas erfarenhet var att primärvårdsläkarna var stressade och att det var svårt att få tid 
för frågor, dock var även erfarenheten att primärvårdsläkarna gjorde så gott de kunde och gav bra 
feedback då tid fanns. I de fall där det var mer komplext kring patienten hänvisade 
primärvårdsläkarna ofta till ALMA-teamet. En önskan fanns, från HSV-sköterskan, att 
primärvårdsläkarna skulle få mer tid för hemsjukvårdspatienterna och även mer tid för hembesök.  
Om primärvården inte tog sig tid för patienterna uppstod irritation mellan hemsjukvården och ALMA-
teamet, då båda dessa instanser i dessa fall fått göra saker som egentligen primärvården skulle göra. 
Det ledde till en irritation som egentligen borde riktas mot primärvården, men som istället togs ut i 
samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamet. 
I de kommuner där det fanns en primärvårdsläkare knuten till hemsjukvården var inte HSV-
sköterskans erfarenhet att primärvårdsläkarna var stressade eller inte hade tid för hembesök. HSV-
sköterskans erfarenhet var att ALMA-teamet hade en god tillgänglighet, då deras verksamhet byggde 
på ett samarbete med hemsjukvården. ALMA-teamet gav alltid svar på frågor, att det gick bra att ringa 
och rådfråga om patienterna. Det kunde snabbt vara på plats ute hos patienten i det egna boendet, när 
primärvårdsläkaren inte hade den tiden. 

 
Arbetsamt informationsutbyte 

Då det var olika journalsystem i kommunen och regionen blev arbetet tungarbetat och 
informationsutbytet krångligt var HSV-sköterskans och ALMA-sköterskans erfarenhet. Detta ledde 
också till en del konflikter mellan olika enheter då information skrevs i olika system. Förståelsen för 
varandras arbetssätt brast då rutiner skrevs på respektive organisations intranät. HSV-sköterskans 
erfarenhet var att överrapportering av patienter som skulle återgå till det egna hemmet var bristfälliga. 
Även läkemedelslistor var ofullständiga då det fanns flera system att ordinera läkemedel i. Regionen 
hade svårt att se vad hemsjukvården gjorde och vilka patienter de hade, då de sällan använde nationell 
patientöversikt, där samlade journalanteckningar från både kommun och region fanns. 

 
“...att jag, vet inte, det är så tungrott och jag tänkte i 

min vildaste fantasi att med Cosmic Link så skulle 
det bli lättare...” (Nr 8) 

 
 

Erfarenheterna från HSV-sköterskorna var att både patienten och hemsjukvården hamnade i kläm 
mellan primärvården och slutenvården, då patienterna ofta blev utskrivna när de inte var 
färdigbehandlade. Anledningen till detta beror enligt HSV-sköterskorna på det dåliga 
informationsutbytet mellan primärvården, hemsjukvården och slutenvården. De tidiga 
utskrivningarna ledde till ett ökat behov av ALMA- teamet. Ett behov som egentligen inte fanns om 
patienten var färdigbehandlad vid hemgång från slutenvården. Att ha flera intressenter gjorde att det 
kunde vara svårt att veta vem som hade ansvar för patienten. 

 
Utbildningsbehov 

I samarbetet mellan hemsjukvården, primärvården och ALMA-teamet framkom en önskan från 
sjuksköterskorna/distriktsköterskorna om att stärka banden genom gemensamma utbildningstillfällen 
och informationsträffar. Dessa tillfällen antogs öka kunskapen om samt förståelsen för varandras 
verksamheter. Det antogs även stärka och förbättra synen på samarbetet, kring den äldre multisjuka 
patienten. 

 
“...det kanske skulle vara bra eftersom man jobbar ihop ALMA-team, 

hemsjukvården så nära varandra ...så skulle jag tycka att det vore ganska så bra om man ska 
träffas och har nån typ av formationsmöten, träffar...” (Nr 7) 

 
Ett annat önskemål från hemsjukvårdens sida var att utbilda primärvårdsläkarna i palliativ vård och 
brytpunktsbedömning. Erfarenheten var att primärvårdsläkarna brast i kunskap inom dess områden. 
Dessa brister ledde till ett ökat behov av ALMA- teamet. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Vid bedömning av en kvalitativ studies tillförlitlighet används enligt Polit och Beck (2017) begreppen 
trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2017). 

Trovärdighet påvisas genom att visa att val av syfte och begrepp är relevanta för studien och att det 
tydligt beskrivs hur studien genomförts samt att syfte och eventuella frågeställningar har besvarats och 
diskuterats (Mårtensson och Fridlund, 2017). För att uppnå studiens syfte användes en kvalitativ metod 
med induktiv ansats. Kvalitativ metod användes då avsikten med studien var att studera 
sjuksköterskans/distriktsköterskans erfarenheter av samarbete, vilket kan likställas med att studera 
personers levda erfarenhet av ett fenomen. Kvantitativ metod används när strukturerade mätningar eller 
observationer görs för att få svar på forskningsfrågan (Polit & Beck, 2017). Att använda kvantitativ metod 
i studien hade inte varit relevant för studiens syfte. En induktiv ansats används då det inte finns tidigare 
studier i ämnet (Elo & Kyngäs, 2007). Några tidigare studier om erfarenheter av samarbetet mellan 
hemsjukvården och ALMA-teamet fanns inte. Enligt Elo och Kyngäs (2007) används innehållsanalys för 
att dra slutsatser från intervjuer eller annan data för att få fram ny kunskap om det ämne som studeras. 
Denna metod lämpar sig bra när det var erfarenheter som skulle studeras. 

För att stärka studiens trovärdighet har urval, datainsamling och dataanalys tydligt beskrivits i metod 
delen. Deltagarna i studien hade arbetslivserfarenhet som sjuksköterskor/distriktsköterskor mellan 4 – 
46 år, vilket gav en stor spridning av erfarenhet. Att välja deltagare med olika erfarenhet ökar 
möjligheten att belysa syftet från olika aspekter (Graneheim & Lundman, 2004). Att deltagarna arbetat 
minst 2 år inom hemsjukvården eller ALMA-teamet gav dem en erfarenhet av att samarbeta med ALMA-
teamet, vilket krävdes för att syftet skulle kunna besvaras korrekt. Innan intervjuerna genomfördes fick 
deltagarna fylla i ett frågeformulär, där bland annat kön och hur länge deltagarna varit sjuksköterskor 
samt distriktsköterskor skulle noteras. I efterhand upptäckes att denna information var irrelevant för 
studiens syfte och vid sammanställningen av deltagarna blev det lätt att identifiera vilka deltagarna var. 
Därför beslutades att ta bort kön och antal år som sjuksköterska/distriktsköterska, allt för att inte röja 
deltagarnas identitet. Tabellen visar därför endast vilken enhet deltagaren arbetar på, hur länge de har 
varit anställda och vilken titel deltagaren har.  
I informationsbrevet som deltagaren fick stod att beräknad tid för intervjun var ca 15 minuter. En 
pilotintervju genomfördes och tog 11 minuter. Möjlighet gavs då att komma in i rollen som intervjuare 
och den tekniska utrustningen kunde testas (Polit & Beck, 2017). Intervjuguiden behövde inte 
förändras efter pilotintervjun, då frågorna var relevanta till studiens syfte samt tidsaspekten var 
realistisk.  Tre av intervjuerna var runt tre minuter långa. Detta var svårt att rätta till i efterhand då det 
inte fanns fler sjuksköterskor/distriktsköterskor att intervjua, som uppfyllde studiens kriterier. 
Anledningen till att intervjuerna blev så korta kan ha varit att intervjuguiden inte var genomarbetad 
ordentligt och att frågorna kunde svaras på för snabbt, trots följdfrågor. Även bristande intervjuteknik 
kan ha påverkat längden. Att göra flera pilotintervjuer kunde ha förbättrat intervjutekniken och 
påverkat intervjuguiden. De korta intervjuerna valdes att inkluderas i studien då de svarade på 
studiens syfte. Dock kan de korta intervjuerna bidra till att trovärdigheten för studien minskar. Polit 
och Beck (2017) betonar att alla intervjuer behöver en ostörd miljö för att intervjun ska bli innehållsrik 
och djup i förhållande till syftet (Polit & Beck, 2017) vilket uppfylldes i studien och stärker studiens 
trovärdighet. 
Att utomstående som kollegor, handledare eller studiekamrat läser genom studien och försäkrar att 
analysen är genomförd, att kategorier och underkategorier överensstämmer, stärker trovärdigheten 
(Mårtensson & Fridlund, 2017) vilket har skett genom handledning i grupp under studiens gång. 

Bekräftelsebarheten i studien avsåg att fastställa att resultatet representerar den information som 
deltagarna hade tillhandahållit och att tolkningarna av resultatet inte påverkats av den förförståelse 
som fanns (Polit & Beck, 2017). För att undvika detta och förstärka bekräftelsebarheten har en 
diskussion kring förförståelsen pågått under studiens dataanalys. Förförståelsen var god kännedom 
om de olika verksamheterna samt till viss del en tidigare relation till deltagarna, vilket kan ha påverkat 
intervjuerna både positivt och negativt. Förförståelsen kan ha påverkat intervjuerna positivt genom att 
deltagarna hade lättare att öppna upp sig. Den negativa aspekten kan ha varit att deltagarna visste 
vilken förkunskap som fanns, vilket ledde till att deltagarna inte berättade allt i samband med 
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intervjun.   
För att öka en studiens pålitlighet är det av stor vikt att visa en koppling mellan resultaten och data 
(Elo & Kyngäs, 2008). Detta görs i studien genom att analysprocessen är tydligt beskriven med hjälp 
av en tabell med exempel från dataanalysen samt citat från flertalet av deltagarna. Pålitligheten 
innefattar även en beskrivning av den tekniska utrustning som använts vid intervjuerna samt vem som 
utfört intervjuerna och vem och hur transkriberingen gått till (Mårtensson & Fridlund, 2017). Alla 
dessa delar beskrivs tydligt vilket stärker studiens pålitlighet. 
Överförbarhet beskriver i vilken utsträckning som ett resultat går att överföra till andra grupper och 
situationer (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet i denna studie skulle kunna överföras på andra 
kommuner där ett bristande samarbete med regionen kring äldre patienter med komplexa vårdbehov i 
ordinärt boende finns. 

 

Resultatdiskussion 
 

I resultatet framkom två huvudfynd. Det första var att hemsjukvården och ALMA-teamet har ett gott 
samarbete på grund av god läkarkontinuitet och god kännedom om varandras verksamheter och 
resurser. Det andra huvudfyndet var att hemsjukvården och primärvården har ett sämre samarbete på 
grund av den dåliga informationsöverföringen samt dålig kännedom om varandras verksamheter och 
resurser. 

 
God läkarkontinuitet 

 
Resultatet visar att samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamet fungerar bra, då ALMA-
teamet består av en stabil personalgrupp med ett stort intresse för den geriatriska patienten. HSV-
sköterskornas erfarenhet är att ALMA-teamets läkare är lättillgängliga och finns snabbt på plats. 
Erfarenheten är även att HSV-sjuksköterskorna känner sig trygga med att ringa ALMA-teamet och 
fråga om råd. ALMA-teamet upplevs som “eldsjälar” och enligt HSV-sköterskorna tros detta bero på 
att ALMA-teamet är ett litet läkarteam där läkarna är utbildade geriatriker, har god kännedom om 
palliativ vård och ser hela patienten. Det framkommer även att samarbetet mellan hemsjukvården och 
primärvården fungerar bra i de kommuner där läkarsidan är stabil och läkarkontinuiteten är hög. I 
dessa kommuner används inte ALMA-teamet i samma utsträckning. Studiens resultat stärks av 
ytterligare studier. Läkare som verkligen bryr sig om sina patienter är de som tillåter sig att integrera 
med patienten och engagera sig i små saker som är “utöver det vanliga”. Att ha en riktig relation 
istället för att bara leverera vård upplevs viktigt för patienten (Gillespie et al., 2018; Dahlke et al., 
2018). Att ha samma läkare som känner patienten gör att patientens vård blir mer skräddarsydd och 
att patienten är mer trolig att följa läkarens ordinationer. God läkarkontinuiteten minskar dödligheten 
hos patienten och patienten blir mer nöjd med vården (Pereira Gray, Sidaway-Lee, White, Thorne & 
Evans 2018). God läkarkontinuitet är viktigt både för sjuksköterskorna/distriktsköterskorna samt för 
patientens välmående. Det gör att läkaren känner patienten bättre vilket gör att arbetet kring 
patienten blir enklare och effektivare. Resurserna hamnar rätt utan krångliga omvägar. God 
läkarkontinuitet kan vara en bra grund för att arbeta mer personcentrerat då personcentrerad vård 
enligt GPCC innebär att inte bara se en patient med diagnos, utan även se en människa med känslor, 

tankar, kunskap, erfarenhet och värderingar (GPCC, 2017b).  

 
God kännedom om varandras verksamheter och resurser 

 
I studien framkommer att både ALMA-teamet och hemsjukvården består av stabila arbetsgrupper som 
har ett stort intresse för den äldre komplexa patienten i ordinärt boende. Både HSV-sköterskorna och 
ALMA-sköterskornas erfarenhet är att de båda har god kännedom om varandras resurser och 
kompetenser. Erfarenheten var att det fanns en ömsesidig förståelse för vem som gjorde vad hos 
patienten. HSV-sköterskornas erfarenhet var att kännedom om varandras resurser och kompetens gav 
ett bättre samarbete, då dessa kunde nyttjas till fullo. Båda instanserna arbetar mot samma mål, en god 
vård för den utsatta, svårt sjuka, äldre patienten i ordinärt boende. När två team har samma ambitioner 
och mål och när det finns en ömsesidig respekt för varandras arbete blir samarbetet bra. Det uppstår ett 
ömsesidigt förtroende och hänsyn tas till vad den andra gör. Detta bekräftas även i en studie av Larsen, 
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Broberger & Petersson, 2017, där samarbetet mellan olika professioner kring vården av multisjuka äldre 
undersöks. I studien visar resultatet att vården kring multisjuka äldre är komplex och för att få ett gott 
samarbete i denna komplexa vård krävs det att de olika professionerna arbetar i team. För att få till ett 
bra teamarbete krävs enligt studien ett nära samspel, flexibilitet och improvisation (Larsen, Borberger & 
Petersson, 2017). Fler studier visar vikten av ett gott teamarbete mellan olika professioner för att uppnå 
en god vård för den multisjuka äldre (Ebrahimi, Eklund, Dahlin-Ivanoff, Jakobsson, & Wilhelmson, 
2017; Leine, Klopstad, Raheim Borge, Hustavenes, & Bondevik 2017). 

 
Dålig informationsöverföring 

 
Studiens resultat visar att HSV-sköterskornas negativa erfarenhet av samarbetet mellan hemsjukvården 
och regionen, var att de använde olika journalsystem. Det tog mycket tid i anspråk och gjorde arbetet 
krångligt. Resultatet visar även ett annat problem i samarbetet mellan hemsjukvården och 
primärvården, vilket var primärvårdsläkarnas bristande kunskap om de olika möjligheter som finns, att 
läsa hemsjukvårdens journalanteckningar. HSV-sköterskornas erfarenhet var att primärvårdsläkarna 
sällan använde nationell patientöversikt, vilket påverkade samarbetet negativt. Om detta system 
utnyttjades mer så kanske förståelsen från primärvårdens sida, om HSV-sköterskans arbete och 
samarbetet dem emellan skulle förbättras.  Resultatet visar att HSV-sköterskans erfarenhet är att de 
ibland får vara detektiver när det gäller patientens läkemedelsordinationer. Primärvårdsläkarna förstår 
inte vikten av att ordinera i ett ordinationssystem istället för flera. HSV-sköterskornas erfarenhet är att 
det gör arbetet svårare för både HSV-sköterskan och hemtjänstpersonal, som ska tyda vilka läkemedel 
patienten ska ha när läkemedel är ordinerade i flera system. För att samarbetet ska bli bättre krävs ett 
strukturerat kommunikationssätt för att få en tydlig struktur i samverkan mellan kommun och regionen. 
Att ha olika journalsystem är en risk för patientsäkerheten då dokumentation och ordination sker på 
flera ställen. För att främja patientsäkerheten visar studier att ett gemensamt journalsystem med en 
tydlig struktur och tydliga riktlinjer ökar säkerheten (Melby & Hellesø, 2010). Bristande kommunikation 
och brist på samordning när patienter återgår till det egna boendet från slutenvården leder till felaktiga 
läkemedelsordinationer och ofullständiga rapporter om patientens tillstånd. Slutenvårdens 
informationsöverföring till primärvården angående patienter i ordinärt boende kan bero på ett antal 
faktorer som tidspress, brist på rollförståelse och brist på samordning (Olsen, R-M., Østnor, B-H., 
Enmarker I. & Hellzén, O. (2012). I en studie av Hansson et al (2018) framkom att patienter som blev 
inlagda på sjukhus hade föråldrade läkemedelslistor och att primärvården inte hade uppdaterat dem 
sedan föregående sjukhusvistelse. Patienten var oftast lika sjuka vid utskrivningen till det egna hemmet 
som vid inskrivning på sjukhus. Från utskrivning tills att primärvården accepterat remiss från sjukhuset 
var det klart vem som hade ansvaret för patienten. Resurser för att arbeta fram bättre system för 
informationsöverföring mellan olika vårdgivare borde prioriteras (Hansson et al., 2018). 

 
Dålig kännedom om varandras verksamhet och resurser 

 

I resultatet framkommer att det finns flera olika negativa aspekter på samarbetet mellan 
hemsjukvården och primärvården. De delar som är mest framträdande, är att samarbetet påverkas 
negativt av att de olika instanserna inte har personkännedom om varandra och dålig kännedom om 
rutinerna som styr samarbetet. Resultatet visade att primärvården inte alltid hade tid avsatt för 
hemsjukvårdspatienterna när HSV-sköterskan ringde om patienter i ordinärt boende. ALMA-teamet 
blev då verksamheternas “räddare i nöden”, då de hade tid och var lättillgängliga. 

I hälso-sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) står att alla ska få en god hälsa och vård på lika villkor, 
vilket betyder att patienter i ordinärt boende ska få samma vård som om de söker sig till primärvården. 
I resultatet kom det fram att HSV-sköterskans erfarenhet av samarbetet med primärvården var 
skiftande. HSV-sköterskans erfarenhet var att när primärvården var bekant med rutiner kring 
hemsjukvården och när de hade en god patientkännedom kände sig HSV-sköterskorna trygga. I 
resultatet framkom även att i de större kommunerna, där primärvården inte har stående rondtider, var 
förståelsen för HSV arbete inte lika stor. Primärvårdsläkarna blev stressade när HSV-sköterskorna 
ringde om patienter i ordinärt boende. Det framkom även att HSV- sköterskorna upplevde att 
primärvården inte kan skilja på hemsjukvård och hemtjänst. Detta kan upplevas som att HSV- 
sköterskans rapportering till primärvårdsläkaren om patientens hälsotillstånd inte har lika stort värde, 
som när andra sjuksköterskor kontakter primärvårdens läkare.  
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I en svensk studie framkom det att sjuksköterskor i hemsjukvården upplevde att det var nödvändigt att 
det finns ramar för verksamheten men att det också är viktigt med flexibilitet. För att få ett effektivt 
samarbete mellan olika professioner är tydliga gränser mellan ansvarsområden viktiga. När 
kommunikationen och gränser brister och det finns oklara ansvarsområden får det negativa 
konsekvenser för patienterna. Resultatet av studien visar också att det är viktigt att alla organisationer 
arbetar på samma sätt utifrån de riktlinjer och lagar som finns, samt att en tydlighet finns i innebörden 
av olika begrepp i de olika verksamheterna så att de tolkas på samma sätt (Beijer et al., 2017).  

 

Slutsatser 
 

Samarbetet mellan hemsjukvården och ALMA-teamets framgång, beror till stor del på god 
personkännedom och kännedom om varandras resurser. En annan del i det goda samarbetet är att 
ALMA-teamet är en liten stabil arbetsgrupp, med läkare som har ett genuint intresse för den äldre 
komplexa patienten. Att arbeta tillsammans i team ökar möjligheten till personcentrerad vård och ett 
gott samarbete kring äldre patienter med komplexa vårdbehov stärker 
sjuksköterskan/distriktsköterskans roll som omvårdnadsansvarig. 

Att samarbetet mellan primärvården och hemsjukvården inte fungerar beror mycket på att primärvården 
inte har kännedom om hemsjukvårdens verksamhet, resurser och rutiner. Primärvårdens kunskap om 
informationsöverföring brister. Tydligare riktlinjer och ramar behövs för att få samarbetet att fungera.  

 

Kliniska implikationer  
 

I studien framkom att sjuksköterskorna/distriktsköterskorna önskade ett bättre samarbete med 
primärvården. Önskemål fanns om gemensamma träffar och utbildning, för att få en bättre förståelse för 
varandras arbete och rutiner. Önskemål fanns även om tid för att göra hembesök med 
primärvårdsläkaren. Att primärvården skulle arbeta mer preventivt och se hela patienten istället för att 
fokusera på symtom. För att kunna genomföra detta måste denna fråga upp på en högre nivå. Ytterligare 
studier krävs för att få veta hur primärvården ser på samarbetet mellan hemsjukvård, ALMA-teamet och 
primärvården i västra Östergötland. 
Att utveckla ALMA-teamet och ge mer vård i hemmet skulle underlätta för regionen då det råder 
platsbrist och sjuksköterskebrist. ALMA-teamets arbete skulle kunna överföras på andra regioner. 
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Bilaga 1 

  

 

Bedömningsformulär mobilt ALMA-team LiM 

Datum: Patientuppgifter 
 

Namn: 
Dsk/kommun‐ssk kontaktad av: 

Personnummer: 

 
 

Namn dsk/kommun‐ssk: 
Telefonnummer: 

 
 

 

Telefon: Patienten samtycker till 
ALMA‐bedömning: 

 
 

Ansvarig distriktsläkare: Närstående: 

Telefon: 

Ja □ Nej □ 

Ansvarig distriktsläkare vidtalad: 

Ja □ Nej □ 
Tidigare/nuvarande sjukdomar: 

Kontaktad: Ja □ Nej □ 

 
 

 
 

 
 

Aktuellt problem: 

 

 
 

 

Hur länge? Någon dag □ Några dagar □ Veckor □ 
Boende: Ordinärt □ Korttidsplats □ SÄBO □ 
Hemtjänst 

(gäller pat i ordinärt boende: 
Ja □ ….. ggr/dygn Nej □ Hemtjänst telefon: 

 
 

Tidigare funktionsnivå: Vitalparametrar: 

Uppegående □ Puls 
 

Uppesittande □ Bltr 
 

Sängliggande □ Temp 
 

Telefonnummer: 010 – 104 73 08 

Underlaget faxas ALLTID på följande faxnummer: 010 – 104 74 81 



 
 
 
 
 

 

 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev enhetschef 

Till XXX, enhetschef, hemsjukvården, XXX kommun 
 

Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi har nu påbörjat vårt arbete med magisteruppsats 

och skulle behöva er hjälp. 

 
Bakgrund och syfte 

Hela världens befolkning över 65 år kommer nästan att fördubblas fram till 2050. Detta ställer högre 
krav på vården och samarbetet mellan vårdgivare. Sjuksköterskan leder och ansvarar för det komplexa 
omvårdnadsarbetet kring patienten och en god samverkan är av stor betydelse. 
Syftet med studien var att beskriva hemsjukvården och ALMA-teamets 
sjuksköterskors/distriktsköterskors erfarenhet av samarbetet mellan hemsjukvården, ALMA-teamet 
och primärvården i Västra Östergötland. 

 
 

Hur studien går till 

Vi har önskemål om att få komma till er enhet och intervjua distriktssköterskor/sjuksköterskor, med 

minst två års erfarenhet av hemsjukvård. De enskilda intervjuerna kommer att spelas in och därefter 

transkriberas ordagrant för att sedan analyseras. Intervjuerna beräknas ta ca 15 minuter och planeras 

äga rum under september 2019. Vår ambition är att intervjua 10-15 distriktssköterskor/sjuksköterskor 

från olika verksamheter och vi hoppas att er arbetsplats kan bidra med några av dem. Vi återkommer 

med mer information i slutet av augusti. 

 
Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt. Distriktssköterskan/sjuksköterskan kan avstå från deltagande eller 

när som helst avbryta sin medverkan utan att ange orsak. En samtyckesblankett undertecknas innan vi 

börjar. 

 
Hantering av data 

Intervjuerna kommer att användas som datamaterial till magisteruppsatsen vid Hälsohögskolan i 

Jönköping. Svaren kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av materialet. När resultatet 

från studien publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras. 

 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges via mejl eller telefon av: 

Ann-Sofie Axén axan1775@student.ju.se 076-801 84 86 

Helén Kindström kihe1774@student.ju.se 073-923 85 98 
 

Handledare för studien 

Margereth Björklund margereth.bjorklund@ju.se 070-276 33 18 

mailto:axan1775@studnet.ju.se
mailto:kihe1774@student.ju.se
mailto:margereth.bjorklund@ju.se


 
 
 
 
 

 

Bilaga 3 

Informationsbrev 

distriktssköterska/sjuksköterska 
 

Till dig som arbetar som distriktssköterska/sjuksköterska i XXX hemsjukvård. 

 
Hej! 

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot 

distriktssköterska på Hälsohögskolan i Jönköping. Vi är på sluttampen med bara D-uppsatsen kvar och 

skulle nu behöva er hjälp! 

 
Information om studien 
Syftet med studien var att beskriva hemsjukvården och ALMA-teamets 
sjuksköterskors/distriktsköterskors erfarenhet av samarbetet mellan hemsjukvården, ALMA-teamet 
och primärvården i Västra Östergötland. 

 
 

Hur studien går till 

Vi har önskemål om att få komma till er enhet och intervjua er distriktssköterskor/sjuksköterskor, med 

minst två års erfarenhet av hemsjukvård i ordinärt boende. De enskilda intervjuerna kommer att spelas 

in och därefter transkriberas ordagrant för att sedan analyseras. Intervjuerna beräknas ta ca 15 minuter 

och planeras äga rum under september 2019. Ni får välja tid och plats. Vi kan dock inte genomföra 

intervjuer måndagar och tisdagar, då vi arbetar kliniskt dessa dagar. Vår ambition är att intervjua 

distriktssköterskor/sjuksköterskor från olika verksamheter så att det sammanlagt blir ca 10-15 st. Du 

kommer i samband med intervjun att få besvara frågor angående bakgrundsinformation såsom ålder, 

kön, hur länge du arbetat som distriktssköterska/sjuksköterska inom hemsjukvård samt vart du arbetar. 

 
Frivillighet 

Deltagandet i studien är frivilligt. Du kan avstå från deltagande eller när som helst avbryta din 

medverkan utan att ange orsak. Innan vi börjar kommer du att få fylla i en samtyckesblankett. 

 
Hantering av data 

Intervjuerna kommer att användas som datamaterial till magisteruppsatsen vid Hälsohögskolan i 

Jönköping. Svaren kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av materialet. När resultatet 

från studien publiceras kommer du som distriktssköterska/sjuksköterska inte att kunna identifieras. 

 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges via mejl eller telefon av: 

Ann-Sofie Axén 076-801 84 86 axan1775@student.ju.se 

Helén Levin 073-923 85 98 kihe1774@student.ju.se 
 

Handledare för studien 

Margereth Björklund 070-276 33 18 margereth.bjorklund@ju.se 

mailto:axan1775@studnet.ju.se
mailto:kihe1774@student.ju.se
mailto:margereth.bjorklund@ju.se
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Intervjuguide 

Huvudfrågor 
 Vad är din erfarenhet av samarbetet mellan HSV/ALMA och primärvården? 

 På vilka olika sätt fungerar det bra? 

 På vilka sätt fungerar det mindre bra? 

 Vad är din erfarenhet av samarbetet mellan HSV/ALMA och primärvården gällande äldre 

personer med komplexa vårdbehov i ordinärt boende? 

 Vad är din erfarenhet av samarbetet mellan HSV och ALMA teamet? 

 På vilka sätt fungerar det bra? 

 På vilka sätt fungerar det mindre bra? 

 Finns det något du skulle vilja ändra på kring samarbetet mellan HSV och regionen? 

 Något annat som du skulle vilja tillägga? 

 
 

Uppföljande frågor 

 Hur menar du då? 

 Vad innebär det? 

 Kan du berätta/förklara lite mer? 

 Kan du ge exempel? 

 Hur upplevde du det? 

 Hur hanterade du det? 

 
 
 

Som avslutning 

 Kan vi kontakta dig efteråt om något skulle vara oklart? 

 Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar efter intervjun. 

 Tack för din medverkan! 
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Samtyckesblankett 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien med syftet; 
Att beskriva hemsjukvården och ALMA-teamets sjuksköterskors/distriktsköterskors 
erfarenhet av samarbetet mellan hemsjukvården, ALMA-teamet och primärvården i 
Västra Östergötland. 

 
 
 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur informationen samlas in, bearbetas och 

handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, 

kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 
Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie. 

 
 
 

 

Ort/Datum/År 
 
 
 
 
 

Namnunderskrift 
 
 
 
 
 

Namnförtydligande 
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Frågeformulär 
 

Kön: Man  

Ålder     

Sjuksköterska   
 
Distriktsköterska   

Kvinna   

 

Antal år som sjuksköterska     
 
Antal år i hemsjukvården/ALMA-teamet     

Arbetsplats     
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EGENGRANSKNING VID EXAMENSARBETEN  
 
Examensarbetets titel: ”Vi sitter i samma båt” – en empirisk studie om samarbetet mellan hemsjukvården, 
ALMA-teamet och primärvården i Västra Östergötland 
 
 

1. Kan projektet innebära någon eller några av följande 
nackdelar för deltagaren (patient, försöksperson, informant)? 

 
Ja 

 
Tveksamt 

 
Nej 

a/ 
b/ 
c/ 
d/ 

Medicinsk risk 
Smärta 
Hot mot personlig integritet 
Annat obehag 

  
x 
x 
x 
x 

 

2. Kan det garanteras att deltagarna inte kan identifieras 
i resultatredovisningen? x 

 
3. Är deltagandet i projektet frivilligt? x 

 
4.  Kan en deltagare när som helst och utan angivande av skäl 

avbryta sitt deltagande? x 
 

5. Innebär studien att personregister upprättas - x 
 

6. Hur är den skriftliga informationen utformad? 
 

a/    Beskrivs projektet så att deltagarna förstår dess uppläggning 
och syfte. (Inga fackuttryck, klar svenska) x 

 
b/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas av 

beslut om att medverka eller avstå från medverkan? x 
 

c/ Framgår det att vården eller andra insatser inte påverkas om 
deltagaren avbryter sin medverkan? x 

 
7. Erbjuds försökspersonerna att ta del av forskningsresultatet? x 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

Jönköping den 6/9-19 

Ann-Sofie Axén 
............................................................ 

 
Helén Levin 
............................................................ ............................................................ 
Student/studenter Handledare 
 


