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Sammanfattning  

Bakgrund: Patienter som behöver ha sin vård samordnad ökar i takt med att befolkningen blir äldre. 
De har ofta komplicerade vård- och omsorgsbehov som kräver att olika aktörer samverkar. För 
vårdpersonal innebär detta högre krav på effektivitet för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. 
Planer som upprättas ska vara begripliga, hanterbara och meningsfulla för alla inblandade. Syfte: 
Syftet var att, inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, undersöka hur sjuksköterskor 
skattade sin arbetsmiljö, samt hur arbetssituationen påverkats av vårdsamordning. Metod: 
Kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats som genomfördes genom en enkätundersökning.  
Resultat: Signifikanta skillnader framkommer av vårdsamordning beroende på respondenternas 
(n=149) skattning av hur vårdsamordningen förändrar arbetssituationen samt hur ofta arbete med 
vårdsamordning bedrivs. Det finns skillnader i index för självbestämmande, tidsupplevelse och 
förändringsarbete beroende på arbetsgivare, samt i den totala skattningen av arbetssituationen 
beroende på utbildning och information om vårdsamordning. Det finns ett samband mellan skattning 
av vårdsamordning och skattning av den totala arbetssituationen. Slutsats: Fungerande arbetsmiljö 
och ett tydligt uppdrag vad gäller vårdsamordningen är viktiga faktorer för att sjuksköterskor ska 
kunna uppleva arbetsuppgifterna som meningsfulla. Samverkan i arbetsteam ska vara effektiv och 
välfungerande, samtidigt som den ska vara hanterbar och begriplig för att kunna ge stöd till patienter i 
olika livssituationer.  

Nyckelord: Arbetsmiljö, enkätundersökning, sjuksköterska, vårdsamordning, WEMS.  

     



 

Summary  

Background:  The amount of patients who need coordinated care is increasing as the population grows 
older. These individuals usually have complicated healthcare and care needs, that require different 
actors to work together as a team to meet the efforts of these special needs. For the team associated with 
a patient, this means higher requirements on work efficiency in order to obtain a satisfactory working 
environment. Aim: To examine the nurse’s working environment in primary care and municipal health 
care and how care coordination impinges. Method: Quantitative approach with cross-sectional study 
conducted with a survey. Results: Statistically significant differences could be detected in how the 
nurses estimated the care coordination depending on how often work with care coordination is carried 
out and how the care coordination has changed the work environment. There were also differences in 
estimated work environment satisfaction depending on to what degree the nurses have got adequate 
education and information for the given tasks. Statistically significant correlations could be 
demonstrated between care coordination and work environment. Conclusion: A functioning work 
environment, as well as knowledge and a clear assignment regarding the care coordination, are 
important for the nurse in order to experience meaningfulness with the tasks assigned. The nurses’ 
collaboration in teams should be effective and well-functioning, while being manageable and 
understandable in order to provide support to patients of different situations.  

Keywords: Work environment, questionnaire survey, nurse, care coordination, WEMS.  
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Inledning  

Fungerande samordning mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst är en av de största utmaningar som 
vården står inför i Sverige idag. Denna utmaning har resulterat i en ny lag; Lagen om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS, 2017:612; SOU 2015:20), där primärvård och kommun 
har ett gemensamt ansvar i syfte att samordna insatserna kring patienterna. Enligt SKL (2018) finns 
idag ca en miljon människor i Sverige som av olika skäl är i behov av att få sin vård och omsorg 
samordnad. Behovet av samordnad vård för dessa patienter synliggörs när insatser ska implementeras 
från slutenvård till öppen hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Insatserna som samordnas ska kunna 
möta patientens behov och tidigt identifieras så att planering kan påbörjas, utan dröjsmål, efter 
utskrivning från slutenvård (SFS, 2017:612). Av denna anledning behöver teamet som deltar i 
vårdsamordningen samverka effektivt då insatserna och dess omfattning varierar och ser olika ut 
beroende på patientens tillstånd (SFS, 2014:821). Effektivt teamarbete och kommunikation anses vara 
väsentliga faktorer för att förbättra vården och arbetstillfredsställelsen för sjuksköterskor (Baik & 
Zierler, 2018). Men trots detta upplevs svårigheter vid genomförandet av patienternas olika insatser 
(SKL, 2018).  
  

  

I rapporterna Samordnad vård och omsorg och På väg har det identifierats utmaningar med att uppnå 
samordnad vård och omsorg. Det framkom att det fanns brister i vårdsamordningen gällande bland 
annat samsynen mellan olika aktörer. Exempelvis kunde information som gavs i samband med 
utskrivning vara svårbedömd och uppfattning om hur patienternas behov skulle tillgodoses upplevdes 
olika inom kommunal hälso- och sjukvård och primärvård. Andra brister som uppmärksammades var 
att primärvården inte alltid hade rätt förutsättningar för den samordnande rollen, vilket kunde bero på 
otydliga mandat och uppdrag (Myndighet för vård och omsorgsanalys, 2016; 2018). Oklarheter kring 
sin roll, ökad arbetsbelastning och brist på kontroll ledde till att sjuksköterskor gav sämre vård och 
omsorg och upplevelsen för patienten blev negativ. Sämre kvalitet på omvårdnaden innebar även ökade 
kostnader för vården (Fiabine, Giorgi, Sguazzin, Argentero, 2013; SKL, 2018).    
  

Genomgående i detta arbete används begreppet sjuksköterskor, men det innefattar även 
distriktssköterskor som arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård samt inom primärvård. På dessa 
arbetsplatser arbetar såväl grundutbildade sjuksköterskor som vidareutbildade distriktssköterskor, 
med liknande arbetsuppgifter. Av denna anledning utesluts inte grundutbildade sjuksköterskor i detta 
arbete.   
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Bakgrund  

Hälso- och sjukvården ska bedriva god och säker vård, där bland annat kontinuitet och patientsäkerhet 
är av stor vikt (SKL, 2018).  Sedan äldrereformen genomfördes 1992, har kraven på olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser i hemsjukvården ökat, eftersom allt fler svårt sjuka skrivs ut från slutenvården 
(Socialstyrelsen, 2008). För att främja god vård och socialtjänst av god kvalitét, finns lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS, 2017:612). Enligt lagen (SFS, 2017:612) 
ska den behandlande läkaren i slutenvården bedöma om patienterna kan komma att behöva insatser 
efter utskrivning och ska i sådant fall underlätta genom att skicka ett inskrivningsmeddelande till 
berörda parter i den öppna hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Inskrivningsmeddelandet ska 
innehålla information om beräknad tidpunkt för utskrivning (SFS 2017:612). När patienterna ger sitt 
samtycke ska arbetet med den individuella planen påbörjas utan dröjsmål. Det ska tydligt framgå vem 
som ska genomföra vad, oberoende av insatsernas karaktär. Om patienterna behöver insatser från både 
landsting/region och kommun ska en samordnad individuell planering (SIP) genomföras med 
representanter från alla inblandade enheter. Verksamhetschefen i den öppna hälso- och sjukvården 
ansvarar för att utse en sjuksköterska som sammankallar de enheter som berörs till vårdplanering hos 
patienten (SFS 2017:612).   
  

För att underlätta kommunikation och som stöd för vårdplaneringen mellan olika enheter används 
systemet Cosmic Link inom Region Jönköpings län samt Jönköpings kommun (Region Jönköpings Län, 
2018). När informationen mottagits av de olika enheterna, ska de påbörja planering av nödvändiga 
insatser som kan komma att bli aktuella, för att patienten ska kunna lämna slutenvården tryggt och 
säkert (SFS 2017:612). I en studie av Christiansen, Fagerström och Nilsson (2017) upplevde majoriteten 
av sjuksköterskorna att detta system underlättade informationsöverföring kring patienten och ökade 
patientsäkerheten. Studien visade också att sjuksköterskor som använder systemet i sitt dagliga arbete 
var mer positivt inställda till användarvänligheten i systemet, jämfört med de som använde systemet 
mer sällan.   

I rapporten samordnad vård och omsorg framkom att slutenvården inte alltid meddelade i tid om 
utskrivningsdatum ändrades. Detta kunde resultera i svårigheter för olika vårdgivare, såsom primärvård 
och kommunal hälso- och sjukvård, att planera bemanning och lämpliga insatser inför patientens 
hemgång. Utskrivning med kort varsel kunde även innebära att patientens vårdtid på sjukhus förlängdes 
mer än nödvändigt (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2016). Enligt Hofflander, Nilsson, 
Eriksén och Borg (2013) kan upplevelsen av arbetssituationen försämras om patienter kommer hem 
från sjukhus med kort varsel, vilket kan orsaka ökad stress för vårdpersonalen. Stressrelaterade 
situationer påverkade inte endast sjuksköterskors hälsa, utan även kvalitén på vården (Fiabine, Giorgi, 
Sguazzin & Argentero, 2013).   

  

Vårdsamordning  

Vårdsamordning och teamet kring patienten bör vara väl fungerande och arbetssättet tydligt för att 
gemensamma resurser ska kunna användas korrekt (Socialstyrelsen, 2017). Vid vårdsamordning 
upprättas individuella planer (SIP), som är beskrivningar av de behov patienterna har och vilka åtgärder 
som ska implementeras. Fördelar är bland annat minskad tidsåtgång för informationssökning, då allt 
finns samlat i ett dokument. Det kan ses som något positivt och ett bra verktyg för att få korrekt och 
relevant information om patienter, när de skrivs ut från slutenvården (Ornstein, Smith, Foer, Lopez-
Cantor & Soriano, 2011). Vårdsamordning är en vägledning och ett stöd för att patienternas ärenden 
inte ska hamna mellan olika ansvarsområden. De planer som upprättas ska vara begripliga, hanterbara 
och meningsfulla för såväl personal, patienter och närstående. Omfattningen av vårdinsatser och vilka 
vårdåtgärder som behöver samordnas kan variera beroende på patienternas tillstånd. Deras förmåga att 
vara delaktiga är avgörande för att samordningen ska vara genomförbar (SKL, 2017; 2018).  

När patienterna är utskrivningsklara och ska få insatser från socialtjänst, kommunal hälso- och sjukvård 
eller den landstingsfinansierade öppna vården ska patienterna få information gällande vårdtid. De ska 
även få uppgifter om vem som är den fasta vårdkontakten samt planer för vård och omsorg. Om 
information inte kan lämnas till patienterna, ska den istället, om möjligt, lämnas till närstående (SFS 
2014:821). Hälso- och sjukvård bör så långt som möjligt genomföras i samråd med patienterna, därmed 
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kan den samordnade individuella planen inte upprättas utan samtyckte. En del situationer som uppstår 
kan medföra att patienter behöver motiveras att delta i vårdsamordningen, för att det ska vara möjligt 
att kunna genomföra en SIP (SFS, 2014:821; SKL, 2018). Sjuksköterskor ska då kunna upprätta 
meningsfulla och relevanta mål för att rätt insatser ska prioriteras (SKL, 2018).   

Vid komplexa fall där patienten inte kan vara delaktig i sin vård, till exempel på grund av psykisk ohälsa 
eller demensdiagnos, blir behovet av samordning särskilt stort för att patienten ska få sina behov 
tillgodosedda. För dessa patientgrupper bör hälso- och sjukvård och socialtjänst utgå från att det finns 
samtycke till en samordnad individuell plan (S0cialstyrelsen, 2017).  Vid långvarigt vårdbehov är fast 
vårdkontakt en fördel för att skapa kontinuerliga relationer mellan patienter och vårdpersonal. För 
patienter innebär det färre kontakter med inblandade vårdgivare och det frambringar inre 
trygghetskänsla både för patient och närstående när de vet vem som ska kontaktas i olika situationer 
(SKL, 2018). Förutsättningar för att samordningen ska fungera är att verksamheten har förståelse för 
att särskild tid bör avsättas för de olika uppgifterna. Detta bidrar till tillfredsställande arbetsmiljö och 
förbättrat samarbete. Avsatt tid möjliggör även fungerande vårdkontakt med patienten, särskilt för 
patienter med omfattande behov av hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2017). Av de patienter som 
skrivs ut från slutenvård har två av tre någon form av problem som sjuksköterskor kan medverka till att 
lösa. Många har svårigheter med medicinering, såsom att de tar läkemedel på ett felaktigt sätt, att de 
behöver receptförnyelser eller att de har fel läkemedel på sin läkemedelslista (Tang, Fujimoto & 
Karliner, 2014).   

  

Sjuksköterskors arbetsmiljö  

Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver arbetsmiljö som en sammanfattande benämning 
på fysiologiska, psykologiska, sociala och ekonomiska faktorer som i arbetssituationen eller i 
arbetsplatsens omgivning påverkar individen (WHO, 2019). Arbetstillfredsställelse och kvalitén 
på arbetsmiljön har rapporterats som väsentliga arbetsrelaterade faktorer som påverkar 
sjuksköterskors hälsa (Jönsson, 2011; Sabei et al., 2019). Hälsa och välbefinnande kan, enligt 
Andruskiene et al. (2015), påverkas av bland annat individers personliga liv och upplevelser på 
arbetet. Tillfredsställelse med arbetsplatsen och yrket beskrivs även av Copanitsanou, Fotos och 
Brokalaki (2017), där viktiga förutsättningar för god hälsa och arbetsmiljö kännetecknas av 
fungerande relationer, tillräckligt med tid för att tillgodose patienternas behov och möjlighet 
till professionell utveckling. Kommunikation och Effektivitet i samverkan med arbetsteamet, är 
också viktiga faktorer som förbättrar vården (Baik & Zieler, 2018; Purdy, Laschinger, Finegan, 
Kerr & Olivera, 2010). Sjuksköterskor som arbetar i gynnsamma arbetsmiljöer har bättre 
uppfattning om vårdens kvalité (Kalisch, Lee & Rochman, 2010; Sabei et al., 2019). 
Gynnsamma och stärkande arbetsmiljöer skapar potential för att sjuksköterskor ska kunna 
samarbeta effektivt, samtidigt som det kan förbättra sjuksköterskors självbestämmande 
(Purdy, Laschinger, Finegan, Kerr & Olivera, 2010).  

Sjuksköterskor som arbetar i gynnsamma arbetsmiljöer har bättre uppfattning om vårdens 
kvalité (Kalisch, Lee & Rochman, 2010; Sabei et al., 2019). Gynnsamma och stärkande 
arbetsmiljöer skapar potential för att sjuksköterskor ska kunna samarbeta effektivt, samtidigt 
som det kan förbättra sjuksköterskors självbestämmande (Purdy, Laschinger, Finegan, Kerr & 
Olivera, 2010). Förhållanden mellan olika arbetsuppgifter, arbetsroller och ansvar kan för 
sjuksköterskor uppfattas som positiva eller negativa (Jönsson, 2011). Copanitsanou, Fotos och 
Brokalaki (2017) beskriver att sjuksköterskor ofta upplever sin arbetsmiljö som stressande och 
komplex. Detta gör att de har högre risk för att drabbas av stress (Asiret, Kapucu, Kose, Kurt, 
Ersoy, 2017; Fiabane, Giorgi, Sguazzin, Argentero, 2013). Omständigheter i organisationen och 
brist på tid är faktorer som hälso- och sjukvårdspersonal ofta är utsatta för i sitt arbete (Nygren 
Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2015). Enligt Areskoug Josefsson, Avby, Andersson Bäck 
och Kjellström (2018) kan hög arbetsbelastning och stress leda till negativa effekter både för 
individen och organisationen. Psykiska påfrestningar och stress i sjuksköterskors arbete kan 
exempelvis uppkomma vid bemötandet av människor i svåra situationer eller då olika beslut 
behöver fattas under svår tidspress (Copanitsanou, Fotos & Brokalaki, 2017). Arbetsuppgifter 
som tilldelas ska inte vara bidragande faktorer till ohälsa. Vid ohälsosam arbetsbelastning är 
arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder, för att motverka att arbetssituationen blir psykiskt 
påfrestande för personalen (AFS, 2015). 



4  

  
  

Öppenvårdens funktion i samverkan  

Inom kommunal hälso- och sjukvård och primärvård ska sjuksköterskorna, i mötet med patienterna, 
kunna bedöma och identifiera vårdbehov oavsett ålder, kön och hälsotillstånd. Patienter med nedsatt 
hälsa ska kunna få det stöd och den hjälp som finns att erbjuda med hänsyn till individuella behov. 
Sjuksköterskor ska även, i mötet med patienter, ha ett förhållningssätt som skapar goda relationer för 
att patienter ska känna delaktighet i sin vård (Distriktssköterskeföreningen, 2019). Ett bra första intryck 
är viktigt, eftersom det skapar förtroende för vården (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 
2015). Primärvård och kommunal hälso- och sjukvård bär ett gemensamt ansvar för att samverka kring 
patienternas vård. Primärvården har det övergripande ansvaret för de grundläggande medicinska 
behoven, oavsett sjukdom och ålder, samt att vara koordinator för de mest sjuka äldre (Socialstyrelsen, 
2016). Kommunal hälso- och sjukvård ges till patienter som inte kan ta sig till primärvården och erbjuds 
då istället vård i hemmet av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.    

  

Teoretisk förankring   

Begreppet hälsa går att definiera och förklara på många olika sätt. Ett sådant sätt är utifrån salutogent 
perspektiv, vilket syftar till att identifiera faktorer som främjar hälsa, snarare än att se sjukdom. Det 
innebär också att hälsa och ohälsa är som två olika poler och salutogenesen strävar efter att hitta 
bakomliggande orsaker till att individer rör sig mot polen med hälsa, oavsett var på skalan denne 
befinner sig. Detta är alltså dynamiskt och vikten ligger vid sådant som förbättrar hälsan. Det salutogena 
synsättet är motsatsen till det patogena synsättet, där det istället är det sjuka och orsakerna till detta 
som är i fokus (Antonovsky, 2005). Antonovsky (2005) beskriver känsla av sammanhang (KASAM) som 
flera olika faktorer som gör svårigheter mer begripliga, för att på så vis kunna hantera motgångar och 
stressorer. Tre nyckelbegrepp inom KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom 
dessa begrepp förklaras hur individer kan ha stark KASAM och därmed röra sig mot polen hälsa, och 
längre bort från ohälsa. Antonovsky menar att begriplighet innebär att individen kan förvänta sig att de 
stimuli som denne kommer att möta är förutsägbara, eller om de uppkommer plötsligt, att de går att 
ordna och förklara. Hanterbarhet innebär att individer, trots ibland mycket svåra motgångar, ändå kan 
uthärda dessa upplevelser och dess följder. Det innebär att individer upplever att det finns tillräckligt 
med resurser för att situationer ska vara hanterbara. När patienternas behov kräver resurser från flera 
olika vårdgivare, bör vårdsamordningen vara begriplig och hanterbar för såväl sjuksköterskor som för 
patienter (Mohr, 2019). Förväntningar på vårdsamordningen ökar ju fler insatser som ska 
implementeras hos patienten, därmed är det viktigt att sjuksköterskor har kännedom om väsentlig 
patientinformation, så att inget brister i vårdkedjan på grund av otydligheter (Moore, Dolansky, Hudak 
& Keeneley, 2015).   

Det tredje begreppet är, enligt Antonovsky (2005), meningsfullhet, vilket innebär att individer har 
områden i sin tillvaro där denne har inflytande och kan påverka händelser eller situationer. Det är också 
ett område som individer upplever viktigt och meningsfullt, och som är av värde inte bara kognitivt, 
utan även emotionellt. Enligt Schön Persson, Nilsson Lindström, Petterson och Andersson (2018), 
kunde anställda med upplevelser som arbetsglädje och meningsfullhet också uppleva bättre hälsa, vilket 
kunde bidra till bättre kontroll över olika arbetssituationer. Andruskiene et al. (2015) menade att 
forskning kring arbetsrelaterad hälsa ur ett salutogent perspektiv var väldigt begränsad. Personalens 
hälsa har vanligtvis utvärderats genom att mäta förekomsten av ohälsa. Det kunde vara önskvärt att öka 
kunskaperna om salutogen arbetsmiljö, för att utveckla strategier kring hälsofrämjande arbete för 
personalens skull. Ju starkare upplevelse av salutogen hälsa, desto bättre upplevd självkänsla för 
sjuksköterskor (Basinska, Andruszkiewicz & Grabowska, 2011). Vårdsamordningen ska kunna främja 
patienterna och bidra till ett tryggt och välfungerande liv, likaväl som gemensamma resurser ska vara 
välfungerande för arbetsgruppen. Både Antonovsky (2005) och Nilsson, Bringsén, Andersson och 
Ejlertsson (2010), menar att individer som ser omvärlden som meningsfull, begriplig och hanterbar kan 
uppleva trivsel i arbetsgruppen i större utsträckning. Vidare beskriver Nilsson, Bringsén, Andersson och 
Ejlertsson (2010) att större möjligheter att uppnå trivsel och positiva erfarenheter på arbetet, uppstår 
när individer har förmåga att kontrollera situationen.    
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Syfte  

Syftet var att, inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, undersöka hur sjuksköterskor 
skattade sin arbetsmiljö, samt hur arbetssituationen påverkats av vårdsamordning.  
  

• Finns det några skillnader i arbetsmiljön beroende på vilken arbetsgivare sjuksköterskorna har?  

• Hur påverkar vårdsamordning sjuksköterskors arbetsmiljö inom primärvård och kommunal 
hälso- och sjukvård?  

Material och metod  

Design  

Studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med deduktiv ansats. Det som studerades var sjuksköterskors 
hälsa och arbetsmiljö. Genomförandet skedde i en region i södra Sverige, där sjuksköterskor verksamma 
inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård erbjöds deltagande i en enkätundersökning. Data 
hanterades och presenterades såväl deskriptivt som analytiskt (Polit & Beck, 2017).   

Urval  

I den valda regionen, en region i södra Sverige, fanns 13 kommuner och 44 vårdcentraler. Samtliga 
arbetsgivare inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i den valda regionen inkluderades för 
efterfrågan om deltagande. Efter kontakt med verksamhetschefer var slutligen 10 kommuner och 25 
vårdcentraler med i studien. De vårdcentraler där verksamhetschefer godkänt deltagande innefattade 
17 regionsdrivna- och 8 privata vårdcentraler. Ett informationsbrev (Bilaga 1) med studiens syfte och 
tillvägagångssätt skickades via mejl till verksamhetscheferna inom primärvård och kommunal hälso- 
och sjukvård. I informationsbrevet efterfrågades medgivande att genomföra studien under hösten 2019. 
Verksamhetschefer som inte svarat skickades en påminnelse. En privat vårdcentral drog tillbaka sitt 
godkännande efter det att länk till enkäten skickats ut. Enkäten i sin helhet skickades ut till samtliga 
verksamhetschefer som godkänt genomförandet. Inklusionskriterier var alla sjuksköterskor inom 
kommunal hälso- och sjukvård samt primärvård där verksamhetschef godkänt deltagande.  

Instrument  

  

Bakgrundsfrågor  
  

För att få djupare förståelse för hur vårdsamordning påverkade hälsan och arbetsmiljön hos 
sjuksköterskor, användes fyra detaljerade, egenkonstruerade, frågor om vårdsamordning (Bilaga 2). De 
egenkonstruerade frågorna som ställdes var formulerade så att syftet i studien skulle kunna besvaras 
utifrån deltagarnas svar i kombination med enkäten Work Experience Measurement Scale (WEMS), 
som är ett instrument för skattning av arbetsmiljö. Frågor som berörde vårdsamordning mer allmänt 
konstruerades som bakgrundsvariabler. Exempel på dessa frågor var i vilken utsträckning 
sjuksköterskor arbetade med vårdsamordning samt hur arbetssituationen förändrats efter införandet 
av vårdsamordning. Bakgrundsvariabler gällande ålder, arbetsgivare och antal yrkesverksamma år 
användes i enkäten för att utröna eventuella skillnader mellan olika grupper av respondenter.    
  

En pilotstudie genomfördes utifrån bakgrundsvariablerna med frågor om vårdsamordning, samt om 
enkätens innehåll och språkliga formulering där totalt 20 sjuksköterskor inom primärvård och 
kommunal hälso- och sjukvård besvarade denna del av enkäten. Resultatet av pilotstudien användes 
inte till resultatet utan endast för att formulera adekvata bakgrundsfrågor. Pilotstudien genomfördes för 
att testa bakgrundsfrågorna som sedan genomfördes i större skala. Genom att göra pilotstudien kunde 
kunskap och erfarenheter insamlas för att förbättra undersökningen innan den distribuerades till 
samtliga deltagare (Polit & Beck, 2017). Efter att ha fått återkoppling från sjuksköterskorna som ingick 
i pilotstudien, kunde en mindre revidering av bakgrundsfrågorna göras. Detta ledde till att 
sjuksköterskor som aldrig arbetat med vårdsamordning, svarade inte på specifika frågor om detta, då 
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de inte kunde ge adekvata svar inom området. Däremot besvarades mer allmänna frågor om 
vårdsamordning även av dessa sjuksköterskor.  
 
WEMS   
  

WEMS var ett instrument som, i form av en enkät, mätte respondenternas självskattade arbetsmiljö. 
Respondenterna besvarade huruvida de instämde med olika påståenden om sin arbetsmiljö och ju högre 
poäng svaret gav, desto bättre upplevelse hade respondenten av sin arbetsmiljö (Bilaga 3). Samtliga 
frågor i enkäten var utformade utifrån ett salutogent perspektiv, och var således ställda för att kunna 
identifiera faktorer som främjar hälsa snarare än att fokusera på ohälsa. Detta instrument valdes för att 
bibehålla ett salutogent perspektiv. Godkännande att använda enkäten till denna studie inhämtades 
skriftligen från enkätens konstruktör. WEMS innehöll 32 påstående inom sex olika dimensioner av 
upplevelser på arbetsplatsen. Frågorna besvarades på en likertskala med sex steg, där ”6” motsvarar 
“instämmer helt” och ”1” motsvarar “tar helt avstånd”. Varje fråga kunde som mest ge värdet 6 (vid 
positivt svar) och som minst värdet 1 (vid negativt svar). De sex olika dimensionerna i WEMS var: 
stödjande arbetsförhållanden, individuella upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap 
samt förändringsarbete. Antalet frågor inom varje dimension varierade från tre till sju. För att kunna 
jämföra de olika dimensionerna och få tydligare bild över hur respondenterna svarat så räknades ett 
indexvärde ut för varje dimension: stödjande arbetsförhållanden (7–42), individuella upplevelser (6– 
36), självbestämmande (4–24), tidsupplevelse (3–18), ledarskap (6–36) samt förändringsarbete (6– 
36). WEMS är utformad för att indexvärden ska räknas ut på detta sätt, eftersom de sammanvägda 
svaren i en dimension ger en bättre bild av respondentens skattade arbetsmiljö, jämfört med enskilda 
frågor. Uträkningar av indexvärden genomfördes således efter instruktioner från enkätens konstruktör 
(Bilaga 4). Indexvärdet som genererades beskrev respondenternas upplevelse av sin arbetsmiljö 
(Nilsson et al., 2013).   

  

Datainsamling  

Enkäten konstruerades i det digitala verktyget EsMaker, där både pilotstudien och den faktiska studien 
genomfördes. Enkäten i sin helhet distribuerades elektroniskt via länk och ett mejl skickades ut till de 
verksamhetschefer som godkänt genomförande av studien. Verksamhetscheferna vidarebefordrade 
därefter mejlet med länken till samtliga sjuksköterskor på arbetsplatsen. Totalt inkom 149 svar, varav 
76 från kommun, 53 från regionsdrivna vårdcentraler och 20 från privata vårdcentraler. 39 
respondenter svarade att de aldrig arbetar med vårdsamordning och dessa har då exkluderats från 
matrisen med frågor om vårdsamordning (Bilaga 2).  Antalet sjuksköterskor som besvarat samtliga 
frågor i enkäten, inklusive de detaljerade frågorna om vårdsamordning var således 110 stycken. Matrisen 
med frågor om vårdsamordning besvarades inte av respondenter som valt alternativet “Aldrig” på frågan 
om hur ofta arbete med vårdsamordning sker, då de inte kan besvara dessa frågor på ett adekvat sätt 
utifrån sina nuvarande arbetsuppgifter. Tidsperioden för att svara på enkäten var tre veckor. Enkäten 
besvarades helt anonymt och kunde inte spåras ner till individnivå. Möjlighet att avbryta studien fanns 
ända tills inlämning, därefter kunde spårning ner till individnivå inte längre göras. Totalt fanns 47 
påbörjade enkäter som av okänd anledning inte fullföljts och inte lämnats in. Dessa 47 respondenter 
betraktas som externt bortfall.  
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Dataanalys  

De data som framkom av enkäten analyserades genom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
Samtliga data från EsMaker överfördes till Excel för att sedan föras in i SPSS, där samtliga beräkningar 
och test genomfördes. Indexvärden räknades ut direkt i SPSS genom att, för alla respondenter, addera 
svaren i samtliga dimensioner av WEMS. En ny variabel skapades där alla index adderades för att få en 
variabel av den totala skattade upplevelsen av arbetsmiljön. På detta sätt kunde en sammanvägd total 
upplevelse av arbetsmiljön studeras i relation till bakgrundsfrågorna. WEMS sex olika dimensioner 
(ackumulerat index av frågorna i respektive dimension) analyserades beroende på bakgrundsfrågorna, 
såsom arbetsgivare och frågor om vårdsamordning.   

Linjär regressionsanalys gällande skattning av vårdsamordning samt skattning av arbetsmiljö 
genomfördes för att beräkna p-värde och betavärde för de kvantitativa variablerna på intervallskalenivå. 
Detta gjordes för att studera om det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan arbetsmiljö och 
vårdsamordning.   

För att beräkna skillnader mellan olika oberoende grupper användes, i enlighet med Polit och Beck 
(2017), variansanalys (ANOVA). Då gjordes också ett post hoc test med Tukey’s test för att jämföra 
eventuella skillnader mellan samtliga grupper och beräkna signifikansnivån av dessa skillnader, samt 
för att identifiera vilka grupper som skiljde sig åt. Detta gjordes efter kontroll av normalfördelning av 
data. För att säkerställa om observerade skillnader var statistiskt signifikanta, användes analytisk 
statistik med signifikansnivån 0,05.   

  

Etiska överväganden  

Forskningsetiska principer utgör riktlinjer som ska beaktas vid forskning. Vetenskapsrådet beskriver 
fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.  Informationskravet innebär att forskarna informerar om syftet med studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). Information gavs genom att skicka ett informationsbrev till respektive 
verksamhetschef (Bilaga 1) innehållande syfte med studien, vilka metoder som användes, samt att 
deltagande i studien var helt frivilligt och att deltagarna när som helst kunde dra tillbaka sitt medgivande 
och avbryta deltagandet utan att ange några skäl därtill (SFS, 2003:460). Samtyckeskravet för 
godkännande att utföra enkätstudien tillfrågades även i informationsbrevet. Konfidentialitetskravet 
innebar att respondenterna inte kunde identifieras. Enkäten samlade inte in några känsliga 
personuppgifter, såsom namn, personnummer, arbetsplats eller information om personen är bunden 
till någon fackförening. Arbetet påverkade inte heller deltagarna vare sig fysiskt eller psykiskt då ingen 
aktiv intervention gjordes. Nyttjandekravet uppfylldes genom att enkäten endast användes till det syfte 
som respondenterna informerats om (Vetenskapsrådet, 2002).   
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Resultat  

Resultatet bygger på det som var intressant och relevant utifrån syftet samt presentation av de områden 
som, efter statistisk analys, visar signifikanta resultat. Det som presenteras i form av figurer och diagram 
baseras på den skattade upplevelse av vårdsamordning samt arbetsmiljö utefter de sex dimensionerna 
av WEMS.   

 

Arbetsmiljö och vårdsamordning  

Ett statistiskt signifikant samband kan påvisas mellan sjuksköterskors skattade arbetsmiljö och 
vårdsamordning. Skattning av vårdsamordning är det sammanvägda svaret på fyra frågor om 
vårdsamordning, se Bilaga 2. Skattning av arbetsmiljö är det sammanvägda resultatet av samtliga sex 
index i WEMS. Linjär regressionsanalys ger p-värde 0,000 och betavärde 0,348, se Figur 1. Detta ger 
en svagt positiv regression, det vill säga, ett samband som visar att ju högre respondenterna skattar sin 
upplevelse av vårdsamordning, desto högre skattar de även sin totala upplevelse av arbetsmiljön.  

  

Figur 1. Spridningsdiagram som visar medelvärdet av index för vårdsamordning på y-axeln och 
medelvärdet av index för arbetsmiljö på x-axeln, innehållande summan av de sex dimensionerna i 
WEMS (n=110).  
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Självbestämmande, tidsupplevelse och förändringsarbete  

Genomförande av ANOVA visade signifikanta skillnader i tre av de sex olika dimensionerna av WEMS 
beroende på arbetsgivare, det vill säga region, kommun och privat vårdaktör. De tre dimensioner där 
sjuksköterskors skattning visar på en statistisk signifikant skillnad är; självbestämmande, 
tidsupplevelse och förändringsarbete. För att visa mellan vilka grupper det föreligger skillnader, samt 
jämföra medelvärdet mellan grupperna gjordes Tukey`s post hoc test, se Figur 2, 3 och 4.   

  

Sjuksköterskors skattning av självbestämmande beroende på arbetsgivare analyserades med ANOVA. 
Det visar en statistiskt signifikant skillnad och post hoc test visar på en skillnad mellan kommun och 
region (p-värde 0,000).  Det framkom även en signifikant skillnad mellan region och privat vårdaktör 
(p-värde 0,001). Mellan kommun och privat fanns ingen statistiskt signifikant skillnad vad gäller 
självbestämmande (p-värde 0,956), se Figur 2.   

  

Figur 2. Arbetsgivare i relation till medelvärde av index för självbestämmande (n=149).  
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I skattning av tidsupplevelse visade ANOVA en statistik signifikant skillnad (p-värde 0,044). Post hoc 
test visar signifikant skillnad mellan kommun och region (p-värde 0,027) samt region och privat 
vårdaktör (p-värde 0,025). Det framkommer ingen signifikant skillnad mellan kommun och privat 
vårdaktör (p-värde 0,894), se Figur 3.   

  

Figur 3. Arbetsgivare i relation till medelvärde av index för tidsupplevelse (n=149).  

Vid skattning av förändringsarbete visade ANOVA en statistik signifikant skillnad mellan olika 
arbetsgivare (p-värde 0,032). Vid genomförande av post hoc test framkom ingen signifikant skillnad 
mellan privat vårdaktör och region (p-värde 0,357) eller region och kommun (p-värde 0,280). 
Däremot framkom en signifikant skillnad mellan privat vårdaktör och kommun (p-värde 0,034), se 
Figur 4.   

  

Figur 4. Arbetsgivare i relation till medelvärde av index för förändringsarbete (n=149).  
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Vårdsamordning och arbetssituation  

Sjuksköterskors skattning av vårdsamordning skiljer sig signifikant åt beroende på hur de upplever att 
vårdsamordning förändrat arbetssituationen. Genomförande av ANOVA ger p-värde 0,001. Post hoc 
test visar att den skattade upplevelsen av vårdsamordning skiljer sig signifikant åt mellan de 
sjuksköterskor som upplever arbetssituationen som försämrad jämfört med de som anser att 
arbetssituationen förbättrats efter införandet av vårdsamordning (p-värde 0,003), se Figur 5. 
Skillnader mellan andra svarsalternativ kan ej påvisas statistiskt.  

  

  

Figur 5. Diagram över medelvärdet av index för vårdsamordning och hur sjuksköterskor upplever att 
vårdsamordningen har förändrat arbetssituationen (n=110).  
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Vårdsamordning och frekvens av detta arbete  

Det finns skillnader i hur sjuksköterskor upplever vårdsamordning beroende på hur ofta de arbetar 
med just detta. Analys med ANOVA ger p-värdet 0,022. Vid genomförande av Tukey´s post hoc finns 
det en statistiskt signifikant skillnad i upplevelsen av vårdsamordning, mellan de som arbetar med 
vårdsamordning mer sällan, jämfört med de som arbetar med vårdsamordning dagligen (p-värde 
0,016), se Figur 6. Övriga grupper visar inte några statistiskt signifikanta skillnader.   

  

  

Figur 6. Medelvärdet av index av vårdsamordning beroende på hur frekvent respondenterna arbetar med 
vårdsamordning (n=110).  
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Utbildning och information  

Den skattade upplevelsen av arbetsmiljö skiljer sig åt, beroende på hur sjuksköterskor upplever att de 
fått den utbildning och information som krävs för arbete med vårdsamordning. Vid analys med 
ANOVA var p-värdet 0,010. Vidare analys med post hoc tests visade en signifikant skillnad i skattad 
arbetsmiljö beroende på om de svarat ”1” eller ”6” på påståendet om de fått den utbildning och 
information som krävs för uppdraget som vårdsamordnare (p-värde 0,007), se Figur 7. Övriga 
skillnader mellan olika svarsalternativ kan ej påvisas statistiskt.    

I y-axeln presenteras medelvärdet av den skattade arbetsmiljön för de 6 olika svaren vad gäller 
utbildning och information om vårdsamordning. ”1” motsvarar negativt svar, att sjuksköterskorna som 
svarat detta inte fått den utbildning och information som krävs för uppdraget. ”6” motsvarar positivt 
svar, att sjuksköterskorna håller med om påståendet att de fått den utbildning och information som 
krävs för uppdraget som vårdsamordnare, se Figur 7.   

  

 

 Figur 7. Summan av index i WEMS samtliga 6 dimensioner i relation till respondenternas skattning av 

huruvida de fått den utbildning och information som krävs för uppdraget som vårdsamordnare 

(n=110).   
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Metoddiskussion  

Urvalet medför en stor grupp sjuksköterskor för att kompensera för eventuella bortfall, samt för att 
faktorer som kan påverka resultatet ska spridas på så många individer som möjligt. Exempel på sådana 
faktorer är antal yrkesverksamma år, studieort, arbetsplats och kulturell bakgrund (Ejlertsson, 2014). 
Enligt Polit och Beck (2017) kan det vara svårt att få uppfattning om bortfallet i studien, då den görs via 
en webbenkät. Det krävs även viss datorvana för att genomföra studien, vilket antas att alla deltagare 
har då arbete vid dator ingår i yrket som alla dessa individer har gemensamt.   

Egenkonstruerade frågor som bakgrundsvariabler användes för att få mer information om 
respondenterna, och större förståelse för huruvida arbetsmiljö och vårdsamordning har ett samband. 
Fördelar med egenkonstruerade frågor är bland annat att skala kan väljas. Nackdelar kan vara att 
frågorna missförstås eller är svårtolkade för respondenterna. För att minimera risken för missförstånd 
och feltolkningar av frågorna genomfördes således en pilotstudie (Polit & Beck, 2017). Vidare menar 
Polit och Beck (2017) att en enkätstudie ska vara välplanerad och frågeställningarna vara rimliga och 
mätbara. Det ska inte heller finnas förutfattade meningar eller egna åsikter som kan påverka svaren på 
frågorna. För att minska risken att enskilda individers svar skulle kunna utrönas, valdes en inställning i 
EsMaker om att det krävdes fem svar innan resultat kunde ses i systemet.  

Bakgrundsfrågorna innehöll även en öppen fråga där egna kommentarer kring vårdsamordning kunde 
skrivas. Vid arbetets början planerades en innehållsanalys av dessa svar, för att få en djupare förståelse 
för hur sjuksköterskor upplevde vårdsamordning. På grund av tidsbrist så har dessa kommenterar inte 
använts i studien. Detta ses som en stor nackdel eftersom det var intressanta svar som framkom.   

Enkäten WEMS som användes är sedan tidigare testad och validerad, och validiteten visade sig vara god 
(Nilsson, Bringsén, Andersson & Eilertsson, 2010). Validitet är, enligt Polit & Beck (2017), hur det som 
mäts i en studie faktiskt kan mäta det som är avsett att undersökas. Vad gäller validiteten av denna 
studie är det värt att diskutera om självskattning av arbetsmiljö och vårdsamordning kan mäta faktiska 
förhållanden.   

För att få mätbara värden och undersöka samband med så lite risk för bias som möjligt har enkäten 
många frågor som avser att kunna besvara flera olika aspekter av såväl vårdsamordning som 
arbetsmiljö, vilket minskar risken för att orsaker som inte nämns i enkäten egentligen är det som 
påverkar resultatet. Några exempel på detta är skattad arbetsmiljö som framkom i resultatet och 
ackumulerat index av WEMS sex olika dimensioner, vilket adderats till ett värde som representerar den 
totala upplevelsen av arbetsmiljö (Figur 1). Den totala skattningen av arbetsmiljö har tagits fram genom 
att addera ackumulerat index för de sex olika dimensionerna av WEMS, se Figur 7.   

Reliabilitet innebär huruvida det som mäts är konsekvent och kan på ett så korrekt och exakt sätt som 
möjligt mäta det som är avsett att mätas (Polit & Beck, 2017). Såväl WEMS som de egenkonstruerade 
frågorna om vårdsamordning besvarades på en likertskala, och ger då respondenten flera alternativ för 
att så exakt som möjligt kunna mäta det som frågan avser. Däremot går det inte att svara på frågan om 
respondenterna hade svarat exakt lika dant på enkäten om samma enkät skickats ut ytterligare en gång. 
Resultatet kan påverkas av bias, som exempelvis att respondenter inte har ork att genomföra hela 
enkäten och därför svarar på måfå på hela eller delar av enkäten. Fel som detta kan i slutändan påverka 
utfallet, men om detta är fallet här går inte att fastslå.   

Antalet sjuksköterskor som besvarat enkäten var 149 stycken, vilket ger ett tillräckligt stort underlag för 
att kunna dra vissa slutsatser om hur det ser ut i hela den undersökta populationen, då korrekt val av 
statistiska metoder används (Polit & Beck, 2017). I detta fall är populationen som studerats 
sjuksköterskor inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Däremot var det endast 20 
sjuksköterskor som arbetade på privata vårdcentraler som besvarade enkäten, vilket är betydligt mindre 
än antalet respondenter inom regionsdrivna vårdcentraler och kommunal hälso- och sjukvård. Antalet 
anställda inom privat sektor är däremot mindre, vilket gör att fördelningen av svaren ändå kan motsvara 
fördelningen i populationen i övrigt. Enkäten och den data som genereras kan vara ett användbart 
verktyg för att lyfta frågor om hälsopromotion på arbetsplatsen och därigenom öka personalens 
välbefinnande. Detta kan i sin tur leda till bättre resurser och förmågor hos personalen, samt till att 
förbättra personalens prestation på arbetet (Nilsson, Andersson & Eilertsson, 2013). Betavärdet 
redovisas (Figur 5) för att tydliggöra om lutningen på kurvan är positiv eller negativ och hur stor 
lutningen är.    
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Resultatdiskussion  

Arbetsmiljö och vårdsamordning har ett samband  

Studien visar att sjuksköterskor som är mer positivt inställda till vårdsamordning, även är mer positivt 
inställda till hela sin arbetsmiljö och vice versa (Figur 1). Det finns således ett samband mellan 
vårdsamordning och upplevd hälsa på arbetet. En optimal vårdsamordning är endast möjlig när 
sjuksköterskor och teamet runt patienten förstår sina roller och kan samarbeta för att uppnå ett bra 
resultat. Detta framkom i studien av Mohr et al. (2019), som beskrev att fungerade team och 
vårdsamordning stärker relationerna mellan aktörerna och underlättar utbytet av information, särskilt 
för patienter med mer komplext vårdbehov. Izumi et al. (2017) menade att otydligheter med 
vårdsamordning påverkade patienternas förtroende för vården.   
  

Schön Persson, Nilsson Lindström, Pettersson och Andersson (2018) beskrev salutogena 
arbetsupplevelser för sjuksköterskor och faktorer som främjade hälsa. Arbetsmiljö, och framförallt 
arbetsuppgifter som upplevs tillfredsställande, ger meningsfullhet i arbetet och skapar kontroll över 
olika arbetssituationer. Det framkom även i studien från Basińska, Andruszkiewicz och Grabowska 
(2011) att sjuksköterskor som skattade starkare KASAM på arbetsplatsen, var mer målmedvetna, 
presterade bättre och hanterade de problem som uppstod på ett professionellt sätt. Samtidigt visades 
att sjuksköterskor som skattade svagare KASAM, hade lättare att drabbas av stress och utmattning. 
Tydlig koppling till detta var att sjuksköterskors arbetsuppgifter inte skattades som meningsfulla. 
Meningsfullhet är enligt Antonovsky (2005) en viktig komponent som driver motivation och 
engagemang. Problem eller otydligheter som uppstår i olika arbetssituationer ses då som utmaningar 
snarare än belastningar.   

 

Självbestämmande, tidsupplevelse och förändringsarbete  

Olika arbetsgivare har betydelse för arbetsmiljön (Figur 2, 3 och 4). Det finns statistiska skillnader 
mellan de olika arbetsgivarna i tre av dimensionerna i WEMS. De dimensioner som påvisar dessa 
skillnader är självbestämmande, tidsupplevelse och förändringsarbete. Självbestämmande är 
signifikant lägre för anställda inom region, men det finns ingen statistisk skillnad mellan privata 
vårdgivare och kommunal hälso- och sjukvård. Enligt Andruskiene et al. (2015), kan lägre 
självbestämmande vara ett varningstecken på att sjuksköterskor väljer att inte fortsätta sin anställning 
på arbetsplatsen. Generellt i samhället kan arbetstillfredsställelse påverka anställdas beteende som i sin 
tur kan påverka organisationens funktion (Singh, Kaur, Verma & Kumar, 2019). Hög arbetsbelastning, 
dålig arbetsmiljö och brist på socialt stöd kan på sikt leda till sjukdom och förtida pensionering. Detta 
innebär förkortad karriär och färre arbetade år, och därmed även förlorade skatteintäkter för samhället. 
Detta är idag ett stort samhällsproblem, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att 
undvika detta är det av stor vikt att arbeta aktivt för god och hållbar arbetsmiljö (Leineweber et al., 
2019).    
  

Även tidsupplevelse är mer negativt besvarad av sjuksköterskor som är anställda inom region, och 
likartade svar för sjuksköterskor inom privat sektor och kommunal hälso- och sjukvård. Enligt 
Hofflander, Nilsson, Eriksén och Borg (2013) indikerar sjuksköterskor att planering kan uppfattas som 
komplicerat och tidskrävande, delvis på grund av att det finns skilda uppfattningar gällande 
patientinformation mellan de olika aktörerna. Att ha tillräckligt med tid påverkar hälsan positivt och 
leder till minskad stress och dåligt samvete, vilket på sikt ger lägre personalomsättning (Schön Persson, 
Nilsson Lindström, Pettersson & Andersson, 2018). Vid tidsbrist är det ännu viktigare att ha stark 
KASAM, då detta ger individer större kapacitet att möta och hantera stressiga situationer (Antonovsky,  
2005).   
  

Index för förändringsarbete är mer positivt besvarad av sjuksköterskor inom privat sektor, därefter 
inom regionen och mer negativt besvarad av sjuksköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård. En 
förklaring till detta kan vara diskrepans mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det kan vara stor skillnad 
i uppfattningen om huruvida arbetstagaren är involverad i olika beslut som fattas. Arbetsgivaren kan 
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vara av uppfattningen att arbetstagarna tillfrågas om olika förändringar och insatser för arbetsmiljön, 
samtidigt som arbetstagaren är av helt annan uppfattning (Rydell, Andersson, Bernsand & Rosén, 2018).  
Detta styrks även av Fiabane, Giorgi, Sguazzin och Argentero (2012), som menade att när vårdpersonal 
tvingas till att göra förändringar som de inte känner sig bekväma med, så kan detta leda till minskat 
engagemang och sämre effektivitet på arbetsplatsen. Detta kan vara bidragande orsak till att de 
sjuksköterskor som skattar sin upplevelse av vårdsamordning högst också är de som upplever att 
vårdsamordning skapat en bättre arbetsmiljö, se Figur 5.   

  

Vårdsamordning och frekvens av detta arbete  

De sjuksköterskor som arbetar mer frekvent med vårdsamordning skattar sin upplevelse av 
vårdsamordning som mer positiv jämfört med de som arbetar med detta mer sällan. Enligt Christiansen, 
Fagerström och Nilsson (2017) upplevde sjuksköterskor som arbetade mycket med systemet Link att det 
var mer positivt och användarvänligt jämfört med de som arbetade i systemet mer sällan. Sjuksköterskor 
skattar vårdsamordningen som helhet, mer positivt när de arbetar med vårdsamordning mer frekvent. 
Enligt Antonovsky (2005) kan arbetsrollen bli mer hanterbar och begriplig genom en ökad kontroll över 
arbetsuppgifterna.  

Genom att öka hanterbarheten kan arbetsstress och missnöjen motverkas (Schön Persson, Nilsson 
Lindström, Pettersson & Andersson, 2018). Sjuksköterskor som har stark KASAM har bättre förmåga 
att hitta strategier för att hantera svårigheter och utmanande livshändelser (Nilsen, Adel, Fritzell & 
Kåreholt, 2016). Stark KASAM förknippas även med hälsosamma livsstilsfaktorer, medan svag KASAM 
förknippas med utbrändhet och hopplöshet (Antonovsky, 2005). Sjuksköterskor med stark KASAM 
klarar sig bättre med arbetsrelaterad stress och har bättre hälsostatus jämfört med de med svag KASAM 
(Nilsen, Andel, Fritzell & Kåreholt, 2016).    

 

Utbildning och information  

Utbildning i vårdsamordning är också viktig för den totala skattningen av arbetsmiljön (Figur 7). 
Sjuksköterskor som upplever att de fått tillräckligt med utbildning och information kring uppdraget som 
vårdsamordnare har också högre tillfredsställelse vad gäller arbetsmiljön. Egen reflektion är att 
tydlighet i uppdraget kan bidra till att sjuksköterskor lättare kan samarbeta i team. Förmågan att ha ett 
fungerande team, är viktig för att uppnå trygghet i patienternas vård. Vilket även Purdy et al. (2010) 
visade då vårdsamordning blev mer hanterbar när sjuksköterskor visste hur de planerade insatserna 
kunde implementeras (Purdy, Lashinger, Finegan, Keer & Olivera, 2010). Sabie et al. (2019) visade även 
i sin studie att sjuksköterskor som fått rätt utbildning uppfattade sin arbetsmiljö som mindre stressig, 
vilket bidrog till bättre vård för patienterna (Sabei et al., 2019). Sjuksköterskor arbetade mer effektivt 
när det gavs möjlighet till utveckling, stöd och vägledning på arbetsplatsen (Purdy, Lashinger, Finegan, 
Keer & Olivera, 2010). Malagon-Aguilera et al. (2018) beskrev att sjuksköterskor som skattade sin 
arbetsmiljö som mer positiv, även upplevde bättre stöd från omgivningen.   
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Slutsats  

Studien visar att det finns ett samband mellan arbetsmiljö och vårdsamordning, samt vilka skillnader 
som föreligger beroende på sjuksköterskors arbetssituation (såsom arbetsgivare och hur ofta arbete med 
vårdsamordning förekommer). Sjuksköterskor behöver dessutom känna meningsfullhet med de 
arbetsuppgifter som tilldelats. Det är också viktigt att samverkan i team ska vara effektivt och 
välfungerande, samtidigt som det ska vara hanterbart och begripligt för att sjuksköterskor ska kunna ge 
stöd till patienter i olika åldrar och med olika sjukdomstillstånd. Arbetsgivare spelar en stor roll för hur 
sjuksköterskor skattar sin arbetstillfredsställelse, och därför är det viktigt att alla i organisationen verkar 
för välfungerande vårdsamordning och god arbetsmiljö. Kunskaper om sjuksköterskors 
arbetstillfredsställelse och hur god arbetsmiljö skapas, kan användas av arbetsgivare inom olika 
områden där sjuksköterskor verkar, för att bibehålla kompetens på arbetsplatsen och öka 
förutsättningarna för högkvalitativ vård och ökad patientsäkerhet. Genom att diskutera arbetsmiljö, och 
vikten av denna, på sjuksköterskeutbildningar runt om i landet kan vi öka medvetenheten hos blivande 
kollegor och i framtiden tillsammans verka för en god arbetsmiljö. Psykosocial arbetsmiljö är viktig för 
trivseln på arbetsplatsen, och genom att aktivt lyfta frågan på sjukhus, vårdcentraler, inom hemsjukvård 
och på andra platser där sjuksköterskor arbetar, kan vi tillsammans skapa trivsamma miljöer för 
yrkesutövningen och förhoppningsvis locka fler blivande kollegor till yrket. Även beslutsfattare, både 
lokalt, regionalt och nationellt kan tillgodogöra sig kunskapen för att skapa goda förutsättningar vid 
beslut som innefattar förändringar som påverkar sjuksköterskors arbetssituation. För att få ännu 
djupare förståelse för såväl vårdsamordning som sjuksköterskors arbetsmiljö och det samband som 
finns däremellan, skulle det vara av intresse att studera samma fenomen med en kvalitativ 
forskningsmetodik. Genom intervjustudier med sjuksköterskor verksamma inom vårdsamordning, kan 
djupare förståelse erhållas för hur arbetsuppgifterna med vårdsamordning påverkar den dagliga 
verksamheten inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Det skulle även vara av intresse att 
studera hur vårdsamordning påverkar arbetsmiljön för sjuksköterskor verksamma inom slutenvård, 
eftersom även de arbetar med detta på mer eller mindre daglig basis.   
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Bilagor  

Bilaga 1  

  

Informationsbrev   
  

Vi är två sjuksköterskor som läser Distriktssköterskeprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. I 
utbildningen skriver vi en magisteruppsats och vi planerar att genomföra uppsatsen hösten 2019. Vi 
önskar nu ert tillstånd att genomföra studien i er verksamhet.  
   

Bakgrund  

Att främja god vård och en socialtjänst av god kvalitet, utgår från lagen om samverkan vid utskrivning 
från sluten hälso- och sjukvård. Samverkan kring patientens vård är ett gemensamt ansvar som 
primärvården och hemsjukvården har. Patienten som blir utskrivningsklar har rätt att få en 
sammanhållen vårdplan. Utifrån att patienten samtycker och det behövs insatser från både 
landsting/region och kommun ska samordnad individuell vårdplan (SIP) genomföras. En 
vårdsamordning kan se väldigt olika ut beroende på vilka insatser patienten behöver. Ansvaret för en 
vårdsamordning kan bli omfattande och det krävs god planering och avsatt tid för besöket.  
Omständigheter i organisationen och brist på tid är faktorer som hälso- och sjukvårdspersonal ofta är 
utsatta för i sitt arbete.  
Med denna studie vill vi lyfta fram sjuksköterskans perspektiv kring vårdsamordningen och hur 
arbetssituationen ser ut idag, 1,5 år efter införandet.  

Syfte  

Att undersöka vårdsamordningens effekter på sjuksköterskans arbetsmiljö  
   

Hantering av data  

Data kommer samlas in genom elektroniska enkäter som skickas ut till sjuksköterskor som är   
yrkesverksamma inom hemsjukvård och vid vårdcentraler i Region Jönköpings län. Enkäten 
utformas i EsMaker och länk skickas via mail till verksamhetschef, som sedan vidarebefordrar 
mailet till samtliga berörda sjuksköterskor. Enkäten besvaras anonymt och kan inte spåras på 
individnivå. Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan några förklaringar 
anges.   
   

Handledare för studien  

Dan Malm, Docent och Universitetslektor, Avdelning för omvårdnad. Hälsohögskolan, Jönköping 
University.  
   

Vid frågor om studien eller enkäten, tveka inte att höra av er till: Karen 

Leyton   

Lisa Wretmo   

 Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Karen och Lisa.  

    



 

  
Bilaga 2  

  

Enkätens egenkonstruerade frågor  
  
  

  



 

 



 

  

  
  
  
  
  
  

    
  



 

Bilaga 3  

Work Experience Measurement Scale (WEMS)  

 

  



 

 

    



 

Bilaga 4   

  

Beskrivning av WEMS samt beräkning av index  

  

WEMS är ett multidimensionellt frågeformulär som innehåller frågor om upplevelser av arbete och 
arbetssituation. Frågorna är utvecklade utifrån teorier som kan kopplas till t.ex. känsla av 
sammanhang, flow, regenerativt arbete, krav-kontroll-stöd och ansträngning-belöning.  
Frågeinnehållet är verksamhetsnära och ger möjlighet att mäta människors upplevelser av salutogena 
arbetsfaktorer. Instrumentet innehåller sex dimensioner av arbetsupplevelse: stödjande 
arbetsförhållanden, individuella upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap och 
förändringsarbete.    

   

Vid analysen av svaren bildas index av de sex dimensionernas frågor.   
   

Så här går du tillväga: För varje individ beräknas indexvärden. Varje fråga kan som mest ge värdet 6 
(vid positivt svar) och som minst värdet 1 (vid negativt svar). För varje index beräknas indexvärdet 
som summan av svaren på de ingående frågorna. Intervallet inom vilket resp. index kan ligga är 
följande:   
   

stödjande arbetsförhållanden (7 frågor): 7 – 42  
individuella upplevelser (6 frågor): 6 – 36 
självbestämmande (4 frågor): 4 – 24 
tidsupplevelse (3 frågor): 3–18 ledarskap (6 
frågor): 6 – 36   
förändringsarbete (6 frågor): 6 – 36   
   

Olika grupperingar kan jämföras genom att man beräknar lämpligt genomsnitts- och spridningsmått, 
t.ex. medelvärde och standardavvikelse, för resp. grupp. Därutöver kan naturligtvis indexvärdena 
analyseras med hjälp av en rad mer eller mindre sofistikerade analysmetoder.   
   

Instrumentet är förhållandevis kort; det har 32 påståenden att ta ställning till genom sex 
svarsalternativ från Instämmer helt till Tar helt avstånd. Frågorna är positivt ställda så att resultatet 
kan tolkas ur ett salutogent perspektiv.   
   

För WEMS gäller att man kan standardisera indexvärdena för att det ska vara enklare att förstå dem. 
Standardiseringen görs då så att samtliga index varierar mellan 0 och 100 % oavsett deras 
ursprungliga variationsområde. Det standardiserade indexvärdet räknas ut så här: 100 x (indexvärde – 
minimum av teoretiskt värde) / (maximum – minimum).   

   

Exempel: En person har indexvärdet 24 för ledarskapsindexet, vars variationsområde är 6 – 36. Det 
standardiserade värdet blir då 100x (24 – 6) / (36 – 6) = 100x18/30 = 60 %. Här ses enkelt att om 
indexvärdet är 6 blir det standardiserade värdet 0 %, och om indexvärdet är 36 blir det 
standardiserade värdet 100 %.   
    

  



 

Bilaga 5   

Deskriptiva data utifrån bakgrundsfrågor och WEMS.  

  

 
  

Y-axel visar antalet respondenter och X-axeln visar den totala poängen för samtliga 6 index i WEMS 
(n=149).  
  

  

  
Tabell över antalet och andelen respondenter fördelat på olika arbetsgivare.  
  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
Tabell över antalet och andelen respondenter inom olika åldersspann.  
  
  

  

 
  

  
Tabell över antalet och andelen respondenter som svarat på frågan om hur ofta de arbetar med 
vårdsamordning.  
  

  

 
  

  
  
  
Tabell över antalet och andelen respondenter som skattat hur vårdsamordningen förändrat 

arbetssituationen.    

 



 

Tabell över antalet och andelen respondenter med olika lång arbetslivserfarenhet inom 
sjuksköterskeyrket.   
  

 

  
  
  
  
  
Tabell över antalet respondenter som svarat på olika index i WEMS, samt minimum, maximum, 
medelvärde och standardavvikelse för olika index.  

 


