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Abstract 
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Background: During the last decades, advancements has been made in medicine and medical 
technology which has made it possible to care for elderly persons with multi morbidity in 
their own homes. The fact that the average length of in-hospital stay has become shorter is 
also a factor in that home health care has become more common. The medical responsibility 
for patients in home health care is divided between the home health care organization and the 
primary care provider, which makes collaboration between these two organizations an 
important and necessary part of the nurses’ job. Ongoing care coordination and collaboration 
between primary care and home health care is generally described as poor and as an area that 
requires improvement. Therefore it is important to study nurses’ experiences of collaboration 
in practice. 
Aim: To describe nurses’ experiences of collaboration between primary care and home health 
care.  
Method: A semi-structured interview study was conducted with eleven nurses from four 
health centers and five home health care units in western Sweden. Qualitative content analysis 
was used to analyze the data. 
Results: The nurses’ experiences of collaboration in practice showed that the medical rounds 
were a central part of collaboration, that there was a lack of distinct ways of communication 
and that both organizations were dependent on each other. The results also showed that 
regulatory systems affected collaboration, that there were boundaries and grey zones between 
the organizations, that the organizations used different solutions to replace collaboration and 
that it was important to have knowledge of the other organization. 
Conclusion: Because the organizations were dependent on each other to give care to the 
patient and there was a lack of distinct ways of communication, personal relationships became 
a facilitator for collaboration. Different strategies were used to bypass the obstacles in 
collaboration.  
Key words: Care coordination, collaboration, home health care, nurses’ experiences, primary 
care  
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   
 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
Andelen äldre personer och personer med kroniska sjukdomar i befolkningen ökar, samtidigt 
som vårdtiderna i slutenvården förkortas. På grund av den medicintekniska utvecklingen finns 
det ökade möjligheter att få avancerad sjukvård i hemmet. Hemsjukvården delar det 
medicinska ansvaret för dessa patienter med primärvården och samverkan dem emellan är 
därför grundläggande för att kunna ge en god och sammanhållen vård till patienten. 
Skyldigheten att samverka är reglerat genom lagar och författningar. Trots detta finns det 
betydande brister i samverkan och vårdkoordinering mellan primärvård och hemsjukvård. För 
att få en ökad förståelse av detta är det av vikt att ta reda på sjuksköterskors upplevelse av hur 
samverkan fungerar i praktiken. Resultatet i den här studien bygger på intervjuer med elva 
sjuksköterskor inom primärvård och hemsjukvård, där de fått beskriva sina upplevelser av 
samverkan mellan primärvård och hemsjukvård.  
 
Resultatet av studien visade att ronden var en central del av samverkan. Det framkom också 
att sjuksköterskorna ansåg att det saknades tydliga formella kommunikationsvägar, vilket i 
kombination med att de var beroende av varandra för att ge vård till patienterna gjorde att 
personliga relationer och olika strategier användes för att förenkla samverkan. 
Organisationerna kunde också skapa olika alternativa lösningar för att ersätta samverkan 
mellan primärvården och hemsjukvården. I resultatet framkom att sjuksköterskorna även 
ansåg att regelverk påverkade samverkan. De tyckte att det var nödvändigt att ha en ram att 
förhålla sig till, men de ville också kunna vara flexibla vid behov. Detta eftersom de ansåg att 
det fanns ett gränsland mellan primärvård och hemsjukvård som upplevdes som en gråzon där 
uppgifter och behov ibland överlappade varandra. 
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Inledning 
Ständigt utvecklas och förbättras medicinska och tekniska behandlingsmetoder inom 
sjukvården vilket bidrar till att patienter på sjukhus blir färdigbehandlade snabbare och att 
vårdtiderna i slutenvården förkortas. Samtidigt som medellivslängden fortsätter att öka, ökar 
även andelen äldre i befolkningen och i takt med det ökar prevalensen av kroniska sjukdomar 
som behöver behandlas och följas upp. Idag kan kroniska sjukdomstillstånd som tidigare har 
krävt långvarig slutenvård med stöd och uppföljning skötas i allt större utsträckning i 
primärvården. Möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet har också ökat på senare år, 
vilket inneburit att allt fler patienter kan bo kvar hemma längre. Detta gäller både äldre, ofta 
multisjuka personer men också yngre långtidssjuka som är i behov av avancerad sjukvård i 
hemmet. Detta ställer ökade krav på samordnad vård och samverkan. Primärvården och 
hemsjukvården har ett gemensamt ansvar att samverka kring patientens vård. Socialstyrelsen 
redovisar i en kartläggning att bara sex landsting av tjugo har bestämt att primärvården har 
huvudansvaret för samordnande av den vård och behandling som patienten är i behov av. 
Samverkan mellan primärvård och hemsjukvård ses som delar av ett komplext samspel och 
existerar inte oberoende av varandra. En god samverkan mellan primärvården och 
hemsjukvården är därmed av stor betydelse för patienten, dennes vård och behandling. 
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad, hen ansvarar för och leder självständigt 
det komplexa omvårdnadsarbetet hos patienten. Därför är det av värde att studera 
sjuksköterskors upplevelser av hur samverkan fungerar i praktiken mellan primärvård och 
hemsjukvård. 
 

Bakgrund  
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) skriver i sin rapport från 
2013 bland annat att Sverige har en utmärkt hälso- och sjukvård, men att samverkan och 
koordination mellan vårdgivare måste förbättras (OECD, 2013). Detta är ett område där 
Sverige presterar sämre än andra länder inom OECD. Problem kring samverkan av patientens 
vård är välkänt och väldokumenterat skriver Socialstyrelsen (2016a), särskilt för de äldre som 
är mest sjuka. Smith et al. (2011) belyser vikten av aktuell, effektiv och strukturerad 
kommunikation mellan sjuksköterskor inom hemsjukvård och primärvård för att förbättra 
utfallet för patienten. Primärvårdens och hemsjukvårdens främsta utmaningar är i dagsläget 
enligt OECD (2013) att hantera den ökade prevalensen av kroniska sjukdomar på ett sätt som 
tillfredsställer förväntningarna på samordnad vård och som i största möjliga mån minskar 
behovet av kostsam sjukhusvård. 
 

Hur hälso- och sjukvårdens organisation fungerar 
I Sverige finns det 20 landsting, 13 av dessa har också ett utökat ansvar för regional 
utveckling och därför har dessa landsting rätt att kalla sig regioner enligt Sveriges kommuner 
och landsting (SKL, 2017). Västra Götaland är exempelvis både landsting och region. Vart 
fjärde år har svenska medborgare över 18 år möjligheten att rösta i riksdagsvalet och kan 
samtidigt rösta på politiker till landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. På så sätt har 
medborgarna möjligheter att påverka och kontrollera hur landsting och regioner styrs och 
utför sina uppdrag. Landstingsfullmäktige och regionfullmäktige följer de ramar och lagar 
som riksdag och regering bestämt men fattar även självständiga beslut (SKL, 2017). I Sverige 
är det landstinget som beslutar om och organiserar primärvården (Socialstyrelsen 2016a). 
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Landstingsfullmäktige eller regionfullmäktige utser ledamöter till landstings- eller 
regionstyrelsen som samordnar och leder allt arbete inom landstinget eller regionen. 
Fullmäktige beslutar också vilka nämnder som ska finnas. Dessa ansvarar för verksamheten, 
förbereder ärenden och genomför beslut som fattas av fullmäktige. Varje nämnd har ett visst 
ansvarsområde, exempelvis hälso- och sjukvårdsnämnden. Då landstinget och regionerna 
själva bestämmer vilka nämnder som ska finnas, ser det olika ut i olika landsting och/eller 
regioner i Sverige. Tillsynsmyndigheter finns som granskar och stödjer landstingens och 
regionernas arbete, exempelvis inspektion för vård och omsorg (IVO). Kommuner fungerar på 
samma sätt som landsting och regioner där kommunfullmäktige röstas fram som följer ramar 
och lagar. Kommunfullmäktige kan även självständigt besluta om vilka nämnder som ska 
finnas, vilket resulterar i att det ser olika ut i olika kommuner i hela Sverige (SKL, 2017).  
 
Sedan 2010 är vårdval inom primärvården obligatoriskt för samtliga Sveriges landsting, vilket 
innebär att medborgarna själva får välja utförare av hälso- och sjukvårdstjänster, (de vill säga 
en nämnd eller enskild verksamhet som utför dessa tjänster) så som primärvård, istället för att 
som tidigare bli tilldelade en utförare efter geografiskt område (SKL, 2012). Inom 
primärvården gäller lagen om valfrihetssystem (LOV) som innebär att det inte finns någon 
priskonkurrens mellan vårdcentralerna, utan kostnaden för besök är lika på alla vårdcentraler. 
Detta betyder att varje enskild individ kan välja den vårdcentral som hen anser är bäst utan att 
behöva väga in kostnader för besöket (Socialstyrelsen, 2016a). Syftet med denna lag var att 
förflytta makten till medborgarna, vilket är tänkt att leda till större valfrihet och inflytande i 
samhället för individen. 
 

Samverkan, samarbete och samordning 
Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Samverkan, samordning och samarbete är begrepp som ofta används i olika 
sammanhang inom hälso- och sjukvården och har något olika betydelser. Samverkan innebär 
en interaktion eller ett övergripande gemensamt handlande i ett specifikt syfte (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013; Socialstyrelsens termbank, 2011a). Detta kan ske inom eller mellan 
olika organisationer, enheter, myndigheter etc. Samverkansprocesser gäller ofta 
informationsutbyte. Samarbete innebär ett mer konkret handlande och definieras som ett 
arbete som bedrivs gemensamt och gäller en avgränsad uppgift (Socialstyrelsens termbank, 
2011b). Exempel på mellanmänskligt samarbete är då omsorgspersonal hjälps åt med insatser 
till en vårdtagare. Samordning innebär koordination av resurser och arbetsinsatser, med syftet 
att erhålla högre kvalitet och effektivitet (Socialstyrelsens termbank, 2011c). Ett exempel på 
samordning inom vården är den samordnade vård- och omsorgsplaneringen.  
  
Det finns många former och modeller för samverkan, vilka enligt Axelsson och Bihari 
Axelsson (2013) kan placeras på en glidande skala från autonomi till fusion, där autonomi 
innebär organisationer som är helt fristående från varandra och fusion innebär att två eller 
flera organisationer slagits ihop till en enda enhet. Informationsutbyte mellan i övrigt 
autonoma organisationer är den enklaste formen av samverkan och kan gälla allt ifrån enkla 
konsultationer till regelbundna träffar för att diskutera gemensamma ärenden, exempelvis 
patientfall. I den andra änden av den glidande skalan, vilket benämns fusion, återfinns 
samlokalisering och gemensam budget. 
 
Partnerskap är enligt Axelsson och Bihari Axelsson (2013) en allt vanligare form för att 
organisera samverkan. Partnerskapet bygger på formella överenskommelser mellan olika 
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organisationer och kan exempelvis reglera parternas ansvar och skyldigheter, men kan också 
handla om formella strukturer för kommunikation och utbyte av information mellan parterna. 
Denna typ av samverkan beskrivs också av Danermark (2004) som skriver att det är viktigt att 
redan i det inledande skedet av samverkan fördela och klargöra rollerna och de olika parternas 
respektive ansvar.  
 
Utveckling och användande av gränsobjekt är en metod som kan användas för att underlätta i 
sjuksköterskans arbete mellan organisatoriska gränser (Håland, Røsstad, & Osmundsen, 
2015). Gränsobjekt utgör en länk mellan olika sociala världar eller verksamheter, som 
exempelvis vårdcentral och hemsjukvård och beskrivs som översättare vilka gör att olika 
synpunkter och visioner kan transformeras, förstås och översättas mellan olika sociala världar 
som korsar varandra. Gränsobjekt kan vara exempelvis ett dokument, en rutin, en diskurs eller 
en process. Håland et al. (2015) anger ”care pathways” (vårdkedjor) som ett exempel på ett 
gränsobjekt. Vårdkedjorna kan exempelvis innebära strukturerade vårdplaner för 
utskrivningsprocessen från sjukhus med tillhörande uppföljning från primärvården. För en 
patient som är inskriven i hemsjukvården kan en sådan strukturerad vårdplan utgöra ett 
gränsobjekt som länkar samman patienten, sjukhuset, vårdcentralen och hemsjukvården och 
möjliggör interaktion mellan dessa. Håland et al. (2015) menar också att när vårdkedjan 
mellan primärvård och hemsjukvård fungerar bra bidrar detta bland annat till en ökning av 
professionellt självförtroenden för sjuksköterskan och även ett ökat förtroende för andra delar 
av vårdsystemet än det sjuksköterskan själv tillhör. 
 

Primärvårdens roll i samverkan 
Primärvården är en del av hälso- och sjukvårdens öppna vård, vars kärna bland annat svarar 
för grundläggande omvårdnad och hälsofrämjande- och förebyggande insatser 
(Socialstyrelsen, 2016a). Primärvårdsenheter kan benämnas vid flera namn, exempelvis 
vårdcentral, men också hälsocentral och husläkarmottagning. I den här studien avses 
vårdcentral då ordet primärvård används. De vanligaste arbetsmomenten för sjuksköterskor 
inom primärvård faller inom kategorierna rådgivning, hälsoprevention, behandling och 
ledarskap (Boström, Hörnsten, Persson, Rising & Fischer Santamäki, 2012). Mot 
hemsjukvården innebär arbetsmomenten för sjuksköterskan att bland annat att vara tillgänglig 
i telefon, göra minnestester och samverka med andra aktörer kring patienten och dess 
närstående. Läkare kan vara specifik riktad mot exempelvis hemsjukvården där den 
medicinska ronden är en central del, men stor variation finns bland olika vårdcentraler hur 
arbetet är upplagt. 
 
Det ingår i vårdcentralernas uppdrag från landstinget att samverka med andra huvudmän för 
att samordna patientens vård enligt Socialstyrelsen (2016a). Detta uppdrag ingår för 
vårdcentraler i samtliga landsting, men endast i sex landsting är det specificerat att 
vårdcentralen ska ha huvudansvaret för samordningen. Enligt Socialstyrelsen (2013) finns en 
förväntan på att primärvården som vårdnivå ska ta huvudansvaret för vården och omsorgen av 
framför allt de mest sjuka äldre, och fungera som koordinator för denna patientgrupp. 
Samverkan ska ske för att uppnå en adekvat vård för den enskilde patienten och ska bedrivas 
på ett sätt som gör att vården ska upplevas som en helhet. Inom primärvården är många 
överens om att god samverkan åstadkommer välfungerande och effektiva vårdkedjor. Det 
finns grunduppdrag som vårdcentraler måste följa, men det finns en variation i vad som ingår 
i dessa uppdrag, bland annat gällande läkarinsatser i kommunal hälso- och sjukvård 
(Socialstyrelsen, 2016a). 
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Hemsjukvårdens roll i samverkan 
Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård som ges i en patients bostad eller motsvarande, 
vilket kan vara ordinärt boende likväl som särskilt boende och/eller daglig verksamhet. 
Antalet vårdplatser inom slutenvården och platser inom särskilt boende har minskat sedan 
ÄDEL-reformen 1992, vilken innebar att kommunerna tog över stora delar av det ansvar för 
bland annat äldreomsorg som tidigare låg på landstingen. I Sverige minskade antalet 
vårdplatser inom slutenvården med 3 procent mellan åren 2014 och 2015, vilket motsvarade 
728 vårdplatser och inom särskilt boende minskade antalet vårdplatser med 4,7 procent 
mellan åren 2007 och 2011, vilket motsvarade 4500 platser (SKL, 2015; Socialstyrelsen, 
2013; Socialstyrelsen, 2016b). Beslut om hemsjukvård ska ha föregåtts av en vård- och 
omsorgsplanering och ska ges över en sammanhängande tidsperiod (Socialstyrelsens 
termbank, 2012). Hemsjukvårdsverksamhet kan drivas antingen av landstinget eller 
kommunen. I större delen av landet drivs hemsjukvården av kommunerna, med undantag för 
Stockholms län där hemsjukvården drivs av landstinget (Storsthlm, u.å.). 
  
Hemsjukvård innefattar alla hälso- och sjukvårdsinsatser som ges i den enskildes hem av 
legitimerad personal, dock inte läkare (SOU 2011:55). Landstinget, ofta vårdcentralen, anges 
ansvara för läkarmedverkan inom hemsjukvården. Det innebär att sjuksköterskor i vissa 
kommuner förväntas ronda i primärvårdens lokaler och i andra kommuner förväntas 
primärvårdsläkare närvara fysiskt i hemsjukvårdens lokaler. Bland vissa aktörer utförs ronden 
via telefon. Stor variationer finns mellan olika kommuner. Vanliga åtgärder som utförs av 
hemsjukvården är såromläggningar, provtagningar, injektioner och hjälp med 
läkemedelshantering, men även exempelvis avancerad palliativ vård kan ingå i 
hemsjukvårdens arbetsuppgifter. Det framkommer att vilka som har rätt att få hemsjukvård 
inte är fastställt enligt några nationella kriterier (SOU 2011:55), utan det är den legitimerade 
hemsjukvårdspersonalen vid respektive enhet som beslutar om den enskilde har rätt att vara 
inskriven eller inte. En grundregel för inskrivning i hemsjukvård anges vara att personen på 
grund av medicinska skäl eller funktionshinder har stora svårigheter att ta sig till sin 
vårdcentral, och har ett varaktigt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser. 
  
För personer med svårigheter att ta sig till sin vårdcentral förenklas vardagen av möjligheten 
att få hemsjukvård (Holmberg, Valmari & Lundgren, 2012). Hemsjukvårdspersonal anser att 
det krävs bibehållen kontroll över situationen och att känna självförtroende i arbetsmomenten 
för att vara en kapabel medarbetare inom hemsjukvården, och att det blivit än viktigare under 
senare år då patienternas omvårdnadsbehov ökat och allt mer avancerade vårdmoment utförs i 
hemmet (Andersson, Lindholm, Pettersson & Jonasson, 2017). 
 

Distriktssköterskans ansvar 
Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Arbetet som utförs ska följa gällande lagar, författningar och andra styrdokument som finns 
för hälso- och sjukvården. Kompetensbeskrivningen utgör ett stöd för sjuksköterskor i det 
dagliga arbetet. Det finns sex kärnkompetenser som ligger till grund för sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete, dessa är evidensbaserad vård, förbättringskunskap, samverkan i team, 
personcentrerad vård, säker vård och informatik. En distriktssköterska har en vidareutbildning 
på avancerad nivå och har enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterska i sin 
profession ett fördjupat ansvar att leda och utveckla omvårdnaden i primärvård oavsett 
huvudman (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Enligt kompetensbeskrivningen ska 
distriktssköterskans arbete bygga på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande förhållningssätt 
där grunden är respekt för patientens integritet och autonomi i de varierande situationer och 
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miljöer, exempelvis patientens hem, som kan vara distriktssköterskans arbetsfält. Vidare 
beskrivs att distriktssköterskan har en bred kunskap och en stor uppsättning förmågor vilket 
behövs för att kunna möta situationer som kan vara enkla såväl som komplexa, oförutsedda 
likväl som planerade. Förmåga att anpassa sig till olika samhälleliga förhållanden ingår också, 
då utvecklingen av distriktssköterskans arbete måste ske parallellt med de ökande kraven på 
kvalitet och hälsoekonomi, en snabb teknologisk utveckling och det förändrade vårdbehov 
som en åldrande befolkning innebär. 
 

Lagar och förordningar styr samverkan 
All vård i Sverige regleras av hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30). Lagen 
specificerar bland annat landstingens och kommunernas ansvar som huvudmän, men också 
deras skyldighet att samverka med varandra. Enligt HSL är landstingen skyldiga att avsätta de 
läkarresurser till kommunerna som krävs för att de enskilda medborgarna ska kunna erbjudas 
en god hälso- och sjukvård. Detta gäller personer inom ordinärt likväl som särskilt boende. 
Formerna och omfattningen av denna läkarmedverkan ska regleras genom avtal som sluts 
mellan respektive landsting och kommun.  
 
Om en person har behov av insatser både från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten, 
är landsting och kommun skyldiga att upprätta en individuell plan i det fall någon av parterna 
bedömer att det behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda (SFS 2017:30). 
Detta förutsätter samtycke från den enskilde och ska när det är möjligt upprättas tillsammans 
med den enskilde samt eventuellt närstående. I denna plan ska det framgå vilka insatser som 
behövs, vilken huvudman som ansvarar för respektive insats, vilka åtgärder som vidtas av 
någon annan än landstinget eller kommunen och slutligen vilken av huvudmännen som ska ha 
det övergripande ansvaret för planen . Dessa planer kallas samordnad individuell plan (SIP). 
 
En lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård började gälla 1 januari 
2018 (SFS 2017:612). Syftet med lagen är bland annat att korta ner tiden som 
utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhuset, samt att se till att både primärvård och 
kommunal hälso- och sjukvård nu måste vara aktiva i samverkan vid utskrivning från sjukhus. 
I och med den nya lagen kommer en fast vårdkontakt att behöva utses inom primärvård eller 
kommunal hälso- och sjukvård beroende på vilken organisation som anses vara ansvarig för 
patienten. Inskrivningsmeddelande ska skickas till berörda parter senast 24 timmar efter 
inskrivning i slutenvård, och i inskrivningsmeddelandet ska beräknad tidpunkt för utskrivning 
framgå. När berörd enhet har fått ett inskrivningsmeddelande, ska enheten påbörja sin 
planering för de insatser som patienten kommer att behöva vid och efter sin hemkomst från 
slutenvården. Om patienten efter utskrivningen från slutenvård behöver insatser från både 
landsting och kommun, ska en samordnad individuell planering enligt den nya lagen 
genomföras av representanter för de enheter som ansvarar för insatserna. Arbetet med den 
individuella planeringen ska påbörjas utan dröjsmål. Kallelse till den individuella planeringen 
ska enligt lagen skickas ut av patientens fasta vårdkontakt. 
 

Samverkan mellan primärvård och hemsjukvård i praktiken 
Gränserna mellan medicinskt ansvar, omvårdnadsansvar och social omsorg är ibland oklara 
och bristen på tydlig ansvarsfördelning kan leda till att landsting och kommuner försöker 
skjuta över ansvar och kostnader på varandra (OECD, 2013). Detta leder till att bland annat 
sköra äldre inte erhåller den kombination av medicinsk vård, omvårdnad och social omsorg 
som de behöver för en ökad livskvalitet. Hansson, Svensson, Alsén, Hedman Ahlström, 
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Forsman och Larsson (2016) skriver att ett övergripande vårdansvar saknas, att 
distriktssköterskan tidigare hade det övergripande ansvaret för patienten och kunde rådfrågas i 
både medicinska och sociala frågor. Detta ändrades efter ÄDEL-reformen 1992. Enligt 
Hansson et al. (2016) resulterar bristerna i samverkan bland annat i att anhöriga ofta blir en 
sorts projektledare som får samordna och hålla kontakt med alla som är involverade i 
patientens vård.  
 
Verksamheter inom kommuner och landsting använder ofta olika journalsystem och IT-
lösningar, vilket försvårar samordning och delandet av information mellan vårdgivare 
(OECD, 2013). Det finns dock ett flertal olika system utvecklade specifikt för samordning, 
exempelvis samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA) som är ett system som används 
inom Västra Götalandsregionen. Ett annat exempel är nationell patientöversikt (NPÖ), ett 
system som låter vårdpersonal ta del av journalinformation från andra vårdgivare om 
patienten gett sitt medgivande. Syftet med detta är att kunna ge en helhetsbild av patienten, att 
minska dubbelarbete och administrativ tid och att underlätta planering och samordning mellan 
vårdgivare (Inera, 2016). I Västra Götaland står åtta kommuner fortfarande utanför NPÖ, 
bland annat Göteborgs Stad. 
 
Från primärvårdens sida är det enligt Hansson et al. (2016) främst distriktsläkaren som är 
involverad i patienter som har hemsjukvård medan sjuksköterskorna i primärvården får 
information om dessa patienter via SAMSA i de fall patienten skrivs in eller ut från sjukhus. 
Snabba och direkta kommunikationsvägar för att informera varandra saknas, exempelvis kan 
det vara svårt att komma fram på telefonen till den verksamheten som önskas nå (Hansson et 
al., 2016). I vissa fall får sjuksköterskan i hemsjukvården lämna ett meddelande för att sedan 
bli uppringd. Uppringningen kan dröja i flera timmar och sjuksköterskan kan då vara 
upptagen hos någon annan patient (Smith et al., 2016). Vid icke brådskande ärenden kan 
sjuksköterskan istället skriva brev eller faxmeddelande till vårdcentralen. Smith et al. (2016) 
visar dock i sin studie att responsen från primärvård till hemsjukvård generellt är sämre då det 
gäller brev eller faxmeddelanden, jämfört med telefonsamtal.  
 
Patienter med hemsjukvård och deras anhöriga saknar enligt Hansson et al. (2016) ofta 
information om vem som bär huvudansvaret för patienten och upplever att vårdcentralen och 
hemsjukvården jobbar var för sig, vilket leder till att ingen riktigt känner patienten och kan 
bedöma hur sjuk den är, vilket i sin tur leder till onödiga sjukhusinläggningar. SIP skulle 
kunna vara ett lämpligt forum för samordnad vårdplanering, men enligt Hansson et al. (2016) 
är det många inom primärvården som inte känner till vad SIP är och inte kommit på SIP-
möten då de blivit kallade. 
 

Teoretiskt ramverk  

Organisationer och integrering emellan dem 
Organisationer kan enligt Lawrence och Lorsch (1967) analyseras i termerna differentiering 
och integrering. Differentiering innebär en uppdelning i olika specialiserade 
verksamhetsområden för att kunna hantera den ökade komplexiteten i samhället och svara 
mot omgivningens krav. Differentieringen kan vara funktionell eller strukturell. En 
funktionell differentiering innebär en uppdelning av olika uppgifter, exempelvis 
diabetesmottagning och astma/KOL-mottagning vilka har olika uppgifter som svarar mot 
specifika behov. En strukturell differentiering innebär uppdelning av olika organisationer eller 
organisationsenheter, exempelvis vårdcentral och hemsjukvård. En funktionell differentiering, 
vilket motsvaras av exempelvis olika professioner, leder ofta till en strukturell differentiering. 
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Integrering krävs enligt Lawrence och Lorsch (1967) för att kunna hantera kraven från 
omgivningen och gemensamt åstadkomma någonting, och innebär samverkan mellan de 
berörda organisationsenheterna. Exempel på detta kan bland annat vara att hemsjukvården 
och primärvården ger service till en patientgrupp de gemensamt ansvarar för (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013). För att uppnå en hög effektivitet i verksamheten bör graden och 
formerna för integrering anpassas efter den differentiering som förekommer. Effektiviteten 
kan vara rent ekonomisk och handla om att exempelvis utnyttja befintliga resurser på ett 
effektivt sätt, men kan också handla om att exempelvis förbättra kvalitet, tillgänglighet och 
kontinuitet i verksamheten. Om differentieringen är stor och inte åtföljs av motsvarande 
integrering, kan en fragmentering av verksamheterna ske. Denna splittring av 
verksamhetsansvar mellan olika organisationer kan leda till bland annat onödigt dubbelarbete 
och annat slöseri med resurser, men kan också ge upphov till gråzoner och luckor i 
verksamheten vilket i sin tur kan leda till att patienter faller “mellan stolarna” (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013). 

Problemformulering 
Medellivslängden i Sverige fortsätter att öka vilket innebär en större andel äldre i 
befolkningen, en ökad prevalens av kroniska sjukdomar och allt mer vårdbehövande personer. 
Många av de kroniska sjukdomstillstånd som tidigare krävt slutenvård sköts idag i 
primärvården och med de ökade möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet kan allt 
fler patienter bo hemma längre med stöd av hemsjukvården. Primärvården och hemsjukvården 
har ett lagstadgat gemensamt ansvar att samverka kring patientens vård, men det är välkänt att 
det finns stora brister i samverkan och koordinering mellan dessa två organisationer. Det finns 
ett gediget underlag av studier som behandlar området samverkan mellan organisationer, men 
kunskapen om sjuksköterskors upplevelser av hur samverkan fungerar mellan primärvård och 
hemsjukvård är mindre omfattande. Medvetenhet om hur samverkan fungerar i praktiken kan 
leda till ökad förståelse som i sin tur kan ligga till grund för att förbättra rutiner kring 
samverkan mellan primärvård och hemsjukvård. Därför är det av vikt att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser av samverkan. 

Syfte 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av hur samverkan fungerar i 
praktiken mellan primärvård och hemsjukvård. 

Metod 
Design 
Studien har en kvalitativ metod med induktiv ansats. Enligt Polit och Beck (2016) är det 
centrala inom kvalitativ forskning att förstå mänskliga upplevelser. Med induktiv ansats 
analyseras materialet med utgångspunkt från innehållet i texten istället för att analysera texten 
utifrån en bestämd modell eller teori (Polit & Beck, 2016). Intervjuer användes som 
datainsamlingsmetod, för att informanterna själva skulle få beskriva sina erfarenheter och 
upplevelser av det fenomen som skulle studeras (Kvale & Brinkmann, 2014). För att 
analysera materialet användes kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen 
fokuserar på tolkning av texters innehåll och kan utföras på olika abstraktions- och 
tolkningsnivåer. Dessa beskrivs enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) som 
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manifest analys där tolkningsgraden är liten och man ser till det som direkt uttrycks i texten, 
och latent analys vilket innebär en högre tolkningsgrad av innebörden i texten. 
 

Kontext och urval 
Ett ändamålsenligt urval användes, vilket enligt Polit och Beck (2016) är lämpligt då ett 
representativt urval av informanter med erfarenhet inom det undersökta området önskas. 
Inklusionskriterier var att informanterna skulle vara legitimerade sjuksköterskor med 
anställning inom primärvård eller hemsjukvård och med minst ett års yrkeserfarenhet. I denna 
studie valdes det att fokusera på hemsjukvård i ordinärt boende, därför var ytterligare ett 
inklusionskriterie för sjuksköterskorna som arbetar inom hemsjukvården att de skulle arbeta 
inom ordinärt boende. Detta dels eftersom allt fler personer får hemsjukvård i denna 
boendeform, dels för att väntetiden för särskilt boende ökar och för att antal äldre i särskilt 
boende blir allt färre (Socialstyrelsen, 2018b). Det innebär att vårdbehoven inom 
hemsjukvården är fortsatt stora och med tanke på hur vårdkedjan ser ut idag följer ett ökat 
behov av samverkan. 
 
För att få brett urval kontaktades verksamhets- eller enhetschefer vid totalt 15 
vårdcentralsenheter i 9 olika kommuner och 21 hemsjukvårdsenheter i 18 olika kommuner 
inom Västra Götaland via e-post. Förhoppningen var att rekrytera minst tio informanter. Ett 
informationsbrev med förfrågan om godkännande att genomföra intervjuer med 
sjuksköterskor på deras arbetstid skickades (se bilaga I). Vid godkännandet ombads 
verksamhetscheferna bifoga namn och e-postadresser till yrkesverksamma sjuksköterskor 
med svar till författarna. När studiens författare fått namn på möjliga deltagare kontaktades de 
per e-post och tillfrågades om de var intresserade av att delta i studien (Bilaga II).  Då flera 
enhetschefer valde att delge sjuksköterskor till deltagande på andra sätt, erhölls kontakt med 
informanterna bland annat genom att några informanter kontaktade författarna via e-post. En 
enhetschef meddelade via e-post informanter intresserade till medverkan och en enhetschef 
önskade att själv skicka förfrågan till sina sjuksköterskor och återkomma med svar. Av de 15 
tillfrågade vårdcentralerna svarade tre nej, åtta återkopplade inte över huvud taget och bland 
de 21 tillfrågade hemsjukvårdsenheterna svarade två nej och 14 återkopplade inte. 
 
Utskicket innehållande förfrågan om medverkande skickades i fyra omgångar. Under första 
utskicket tackade tre informanter ja från vårdcentral och två från hemsjukvård, andra och 
tredje omgången resulterade till två deltagande från vardera organisationen. Då det hela tiden 
eftersträvades ett så jämnt antal informanter som möjligt från båda grupper, beslutades det 
slutligt att endast göra utskick till hemsjukvårdsenheter enligt processen beskriven ovan vilket 
resulterade till två informanter från hemsjukvården. Detta för att ett så jämnt antal informanter 
i grupperna som möjligt resulterar i att båda grupper kommer till tals lika mycket och att inte 
den ena gruppens åsikter väger över. 
 
Av de sjuksköterskor som anmälde sitt intresse tillfrågades och intervjuades totalt elva 
sjuksköterskor, från fyra vårdcentraler och fem hemsjukvårdsenheter. Intervjuerna utfördes på 
platser som informanterna själva hade valt och tider som passade dem i deras verksamheter, 
vilket i samtliga fall innebar en avskild plats på sjuksköterskans arbetsplats. Samtliga 
intervjuade var kvinnor. Sju av informanterna var distriktssköterskor. Informanternas ålder 
var mellan 41 och 63 år och de hade mellan 14 och 39 års yrkeserfarenhet som sjuksköterskor. 
De hade varit på sin nuvarande arbetsplats mellan 1,5 och 23 år.  
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Tabell 1: Informanternas demografiska data 

n = 11 

Kön 
Kvinna                    11 

Utbildning 
Sjuksköterska               4 
Distriktssköterska        7 

Arbetsplats 
Vårdcentral              5 
Hemsjukvård           6 

Antal år som legitimerad sjuksköterska 
10-19                            6 
20-29                            3 
30-39                            2 

Ålder 
40-49                       6 
50-59                       3 
60-69                       2 

Antal år inom nuvarande arbetsplats 
0-4                                4 
5-9                                3 
10-14                            2 
15-19                            1 
20-24                            1 

 

Datainsamling 
Intervjuer genomfördes med 11 sjuksköterskor under perioden januari till februari 2018. Nio 
av intervjuerna var enskilda, medan en intervju genomfördes med två informanter 
tillsammans då informanterna önskade detta. Intervjuerna tog mellan 20 och 38 minuter, 
mediantiden var 30 minuter. Intervjuerna spelades in som ljudfil med hjälp av mobiltelefon. 
Ljudfilerna lösenordsskyddades så att ingen obehörig kunde komma åt dem. 
 
Intervjuerna var semistrukturerade och baserades på en intervjuguide med sex frågor (se 
bilaga III). Intervjuguiden var förutbestämd och alla frågor ställdes i samma ordning till 
samtliga sjuksköterskor. En pilotintervju hölls med en sjuksköterska från urvalet för att testa 
intervjuguiden och kunna revidera eventuella brister enligt det Polit och Beck (2012) 
rekommenderar. Intervjuguiden ansågs inte vara i behov av revidering. Pilotintervjun 
bedömdes vara av god kvalité och inkluderades därför i studien. Samtliga intervjuer inleddes 
med samma öppna fråga. Följdfrågor ställdes för att förtydliga eller få mer detaljerad 
information. Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, men för att underlätta för 
informanterna att fokusera på frågorna höll en av författarna i intervjun medan den andra 
förde stödanteckningar och hade möjlighet att ställa följdfrågor.  
 

Dataanalys 
I studien används kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) 
för analys av materialet. De inspelade intervjuerna avlyssnades och transkriberades ordagrant 
i anslutning till intervjun. Författarna turades om att transkribera ljudfilerna. Efter 
transkriptionen lästes texten i sin helhet upprepade gånger av båda författarna, för att bli 
förtrogna med materialet och få en förståelse för helheten. Därefter identifierades 
meningsenheter, vilket är meningar eller textstycken som svarar på syftet och hör ihop genom 
sitt innehåll och sammanhang. Detta skedde genom att författarna tillsammans på de utskrivna 
intervjuerna markerade sammanhängande textstycken som representerade upplevelser. 
Meningsenheterna klipptes ut och kondenserades, det vill säga att de kortades ned utan att 
förlora något av sitt innehåll. De kondenserade meningsenheterna tilldelades sedan en kod, 
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vilket innebär en etikett eller ett samlingsnamn för meningsenheten. Koderna sorterades efter 
likheter och olikheter till att bilda olika kategorier. Författarna har arbetat tillsammans under 
hela analysprocessen. Då meningsskiljaktigheter uppstod diskuterade författarna sina 
respektive tolkningar tills konsensus nåddes. Initialt identifierades tio kategorier, vilket under 
arbetets gång minskades till sju stycken. 
 
 
Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Alltså om man hjälper varandra så 
går det ju mycket lättare, men 
liksom det är väl om man inte är så 
och vill hjälpa varandra så blir det 
ju mycket frustration, jobbigt och 
så men jag tycker att vi hjälper 
varandra. 

Om man hjälps åt går 
det lättare, vill man 
inte hjälpas åt blir det 
mycket frustration. Vi 
hjälper varandra. 

Hjälpas åt Att vara beroende 
av varandra 

Men nu finns det ju ibland käbbel 
om vem som ska göra det för 
kostnadernas skull och resursernas 
skull… Det är ingen bra, eh… inget 
bra. 

Det finns käbbel om 
vem som ska göra vad 
för kostnadernas och 
resursernas skull, det 
är inte bra 

Budget 
styr 

Regelverk 
påverkar 
samverkan 

…eh mycket tack vare att vi har 
sett båda bitarna så att det, det 
underlättar ju. Jag vet ju, jag vet 
vilka vägar jag ska gå 

Underlättar att ha sett 
båda bitarna, jag vet 
vilka vägar jag ska gå 

Tidigare 
erfarenhet 

Kunskap om den 
andra 
organisationen 
spelar roll 

 
 

Etik 
Etiskt tillstånd krävs inte vid studier som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 
avancerad nivå enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460). Studiens författare har varit måna om att studien skall utföras utifrån etiska regler 
och riktlinjer för forskning enligt Vetenskapsrådet (2017). Författarna har kontinuerligt under 
arbetets gång diskuterat etiska frågor och har gjort bedömningen att deltagande i studien inte 
uppenbart kan komma att skada sjuksköterskorna vare sig fysiskt eller psykiskt. En risk med 
intervjuerna som diskuterades vore att sjuksköterskorna blev illa berörda av att samtala om 
samverkanssituationer som fungerat otillfredsställande där patienten blivit lidande. Vikt har 
därför lagts på att skriftligt och muntligt betona att medverkan var helt frivillig och kunde 
avbrytas när som helst utan någon förklaring. Om en sådan situation uppmärksammades och 
informanten hade velat avbryta deltagandet i studien, skulle detta hörsammats omedelbart och 
intervjun avslutats.  
 
Utskicken om deltagande till studien gick alltid i första hand via chefer för att få samtycke 
från alla berörda. För att alla deltagare skulle ha rätt att själva bestämma över sitt deltagande 
skickades det alltid förfrågning om deltagande till sjuksköterskor också, oavsett hur kontakten 
etablerades. Avslutningsvis efter intervjuerna uppgavs det muntligt att data som samlats in 
inte kommer att användas för någonting annat än denna studie. Materialet har i datorn 
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förvarats som lösenordsskyddade filer som enbart författarna har haft tillgång. Varje utskriven 
intervju blev avidentifierad och tilldelades en kod bestående av en bokstav och en siffra. 
Utskrifterna har förvarats inlåsta så att ingen obehörig kunnat komma åt dem. Resultatet har 
rapporterats på ett sådant sätt att ingen enskild informant går att identifieras av utomstående.  
studie. 

Resultat 
Sju kategorier som beskrev sjuksköterskornas upplevelser av samverkan framkom genom 
analysen. Sjuksköterskorna upplevde att ronden var en central del av samverkan, att tydliga 
formella kommunikationsvägar saknades, att de var beroende av varandra, att regelverk 
påverkade samverkan, att det finns ett gränsland, att behovet av samverkan ersattes och att 
kunskap om den andra organisationen spelade roll för samverkan. 
 
 
Figur 1. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan mellan vårdcentral och hemsjukvård 
 

 
 
 

Ronden en central del av samverkan 
Genom analysen framkom ronden som en central del av samverkan mellan primärvård och 
hemsjukvård. Sjuksköterskorna uppgav att vårdcentralen och hemsjukvården hade rondtider 
för gemensamma patienter, för vissa var detta en gång i veckan medan andra hade fler 
tillfällen. Ronderna kunde vara fysiska eller via telefon och varierade i tid mellan en kvart och 
en timme. En del sjuksköterskor beskrev att rondtiden även kunde användas till annat, 
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exempelvis hembesök. Ronderna beskrevs som välfungerande av sjuksköterskor från bägge 
verksamhetsområden, men hemsjukvårdssjuksköterskorna upplevde att i jämförelse med 
antalet patienter inskrivna i hemsjukvården var rondtiderna otillräckliga. De fysiska ronderna 
fungerade generellt bättre än telefonronderna då det kunde hända att det var svårt att nå fram 
på grund av att läkaren inte var på plats vid avtalad tid. Detta var enligt 
hemsjukvårdssjuksköterskorna ett hinder i arbetet och upplevdes frustrerande då 
hemsjukvårdssjuksköterskorna själva uppgav sig vara ständigt tillgängliga. 
  
“Nu sista har jag börjat och åka till i alla fall vårdcentral X, för dem sitter nästan aldrig i 
sina telefoner när klockan är kvart över och vi har bara en kvart om dagen där. Så då får 
man åka dit och så sparka ut dem från fikarummet och säga att nu ska vi ronda.” (D8, 
sjuksköterska, hemsjukvård) 
  
Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev att inställda rondtillfällen var ett hinder för 
samverkan och en källa till stress och frustration. Det kunde bero på att läkaren var sjuk men 
det kunde också hända att de inte fick någon förklaring till varför ronden blev inställd. Ibland 
ersattes den fysiska ronden av telefonrond, men oftast blev den inte ersatt alls utan 
sjuksköterskorna fick spara sina ärenden till nästa rondtillfälle. Inställda ronder ledde till att 
sjuksköterskans arbete fick skjutas upp och att saker inte blev lösta, ärenden fick ligga och 
vänta och att det blev trögarbetat. 
  
“Då vabbade hon och då fick vi ingen istället. Och det är lite surt för då sitter man där med 
alla sina grejer man ska ronda och så kan man inte. Eh och liksom inte att det byts ut och blir 
en annan som kommer nääe utan då får vi va utan rond. Aa men det är ju bara 200 patienter 
eller nåt…” (D10, sjuksköterska, hemsjukvård) 
 
Hemsjukvårdssjuksköterskorna uppgav att arbetet också kunde bli uppskjutet för att 
sjuksköterskan själv inte kunde medverka på ronden på grund av exempelvis egen sjukdom 
eller ledighet under ronddagen. De beskrev att de kunde be sina kollegor om hjälp att ta upp 
enklare ärenden på ronden, men då det gällde mer komplexa ärenden och uppföljningar som 
sjuksköterskan själv ville vara med och diskutera kunde det hända att arbetet sköts upp. Vissa 
sjuksköterskor beskrev också att de ringde till arbetet på sin lediga dag, eller bytte arbetspass 
med en kollega för att få möjlighet att ronda. 
  
Sjuksköterskorna uppgav att rondtiderna även kunde användas till hembesök. 
Hemsjukvårdssjuksköterskorna upplevde att planerade hembesök under rondtid ofta blev 
uppskjutna på grund av akut uppkomna situationer. De uppgav att det kunde uppstå 
svårigheter att få samverkan att fungera om en patient försämrades akut under en dag då det 
inte var rond, då det var mycket svårt att få hjälp av en läkare exempelvis i form av 
läkarbesök under dagar utan rond. De fick då istället antingen försöka få en besökstid åt 
patienten på vårdcentralen och se till att patienten kom dit, eller skicka in patienten akut till 
sjukhus. Sjuksköterskorna upplevde att när det hade gått så långt att de ville ha ett hembesök 
utanför rondtid, var oftast patienten så dålig att läkarna bara sa ”skicka in patienten”. 
 

Formella kommunikationsvägar saknas 
Sjuksköterskor i båda verksamheterna menar att det saknas tydliga formella 
kommunikationsvägar för samverkan. Sjuksköterskorna uppgav att de kontaktade varandra 
genom telefon, fax eller genom att gå till varandras arbetsplats. De flesta 
hemsjukvårdssjuksköterskor hade tillgång till ett “hemligt” VIP-nummer som fungerade så att 
de ringde dit och lämnade ett meddelande för att få kontakt med vårdcentralen. Till vissa 
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vårdcentraler hade hemsjukvårdssjuksköterskorna tillgång till direktnummer som oftast gick 
till en sjuksköterska. Vissa hade även direktnummer till medicinsk sekreterare och 
laboratoriet på vårdcentralen, men endast en av sjuksköterskorna uppgav sig ha direktnummer 
till läkare. Primärvårdssjuksköterskorna beskrev å sin sida att de hade flera nummer till 
hemsjukvården, både journummer och områdesvis, men att de oftast inte hade telefonnumret 
till varje enskild sjuksköterska. Sjuksköterskorna från bägge verksamhetsområden uppgav att 
de hade telefonnumret till enskilda sjuksköterskor i de fall de hade en särskilt god relation till 
den personen. 
  
Primärvårdssjuksköterskorna upplevdes vara en länk till läkaren och därmed en viktig del i 
samverkan. När hemsjukvårdssjuksköterskorna ringde vårdcentralen fick de tala med en 
sjuksköterska och be om att få prata med läkaren, varpå primärvårdssjuksköterskan lovade att 
ta upp ärendet med en läkare och ringa tillbaka. Att behöva gå igenom denna process och först 
därefter få kontakt med läkare upplevdes som tidskrävande och frustrerande av 
hemsjukvårdssjuksköterskorna. De upplevde vägen till läkarkontakt som krokig. I vissa fall 
fick hemsjukvårdssjuksköterskorna ändå inte någon kontakt med eller respons från läkaren. 
Då detta skedde, beskrev sjuksköterskorna att de utvecklat strategier för att få respons. Dessa 
strategier kunde exempelvis vara att ringa något annat telefonnummer till vårdcentralen och 
be om hjälp att nå läkaren, eller att gå in till vårdcentralen direkt. 
  
“När man har en palliativ som man tycker är ganska snar palliativ en fredag klockan två 
eller någonting sånt så vill man gärna ordna det inför helgen. Och till slut så, innan 
kvällspersonalen kommer då gick jag ner själv och då hade jag faxat, jag har telefonerat och 
då går jag ner själv och säger att skriv på det här pappret (D7 tar fram ett papper, dunkar 
fingret mot pappret flera gånger). Det är fredag och klockan är kvart i fem… så är det.” 
(D7, distriktssköterska, hemsjukvård) 
  
Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev vidare att de ibland agerade självständigt utan att 
tillfråga läkaren i de fall de inte lyckats fått någon kontakt. De upplevde att de behövde göra 
på det sättet för att patienten inte skulle bli lidande. Andra strategier var att rekommendera 
patienten att byta vårdcentral, i de fall då sjuksköterskan upplevt att den icke fungerande 
samverkan med aktuella vårdcentralen inverkat negativt på patienten. Detta gjorde de trots 
vetskap om att det egentligen inte var tillåtet. 
  
Sjuksköterskorna från bägge verksamhetsområden upplevde att det underlättade för 
samverkan att ha en personlig relation till någon i motsatt verksamhet. Det gav en trygghet i 
arbetet att veta vilka sjuksköterskor som arbetade i motsatt verksamhet och var man kunde 
hitta dem. Genom att sjuksköterskorna kände till varandra och kunde ringa till någon de 
kände, upplevde de att de kunde åtgärda problemet på ett snabbare och mer direkt sätt. Ofta 
kände de varandra sedan tidigare, beroende på att orten de arbetade på inte var stor eller att de 
tidigare arbetat med varandra. 
  
”Jag jobbade såpass nyligen i hemsjukvården att jag känner till i stort sett alla sjuksköterskor 
där och vilka områden de jobbar på. Det är stor fördel och de tycker också att det är en stor 
fördel att känna oss.” (D5, distriktssköterska, vårdcentral) 
  
Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev också att det var positivt för samverkan att ha en 
personlig relation till primärvårdsläkaren. De upplevde att de då kunde komma med förslag 
som läkaren lyssnade på, exempelvis kunde de lättare få utskrivet läkemedel utan att det 
krävdes något läkarbesök för patienten. I de fall då hemsjukvården fått sin egen 
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hemsjukvårdsläkare istället för vårdcentralens läkare som tidigare varit ansvarig ledde det till 
mindre samverkan mellan sjuksköterskorna i hemsjukvård och på vårdcentral, vilket i sin tur 
innebar att sjuksköterskorna vid vårdcentralen inte längre kände till 
hemsjukvårdssjuksköterskorna såsom innan. 
  
Bristande kommunikationen mellan hemsjukvården, vårdcentralen och i en del fall även 
patienten var något som togs upp av sjuksköterskorna. De önskade en dialog med den andra 
verksamheten istället för att bli notifierade skriftligt om en redan verkställd förändring, 
exempelvis utskrivning. Att inte bli informerade vid utskrivning av patienter var vanligt enligt 
primärvårdssjuksköterskorna, vilket kunde ställa till problem. I de fallen fick vårdcentralerna 
oftast reda på att patienten var utskriven på grund av att vederbörande behövt vård och 
antingen patienten själv eller hemtjänsten kontaktat vårdcentralen. Detta gav upphov till 
frustration hos primärvårdssjuksköterskorna. 
 

Att vara beroende av varandra 
Sjuksköterskorna från båda organisationer var beroende av att samarbete och kommunikation 
fungerade tillfredsställande dem emellan, och att detta var centralt för att kunna ge vård till 
patienterna. De upplevde det som stressande och irriterande när samverkan av olika 
anledningar inte fungerat, vilket gått ut över arbetet och lett till att de kände sig maktlösa och 
otillfredsställda med sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev en önskan om att det skulle bli bra 
för patienten, och en känsla av samvetskval då bristande samverkan gjorde att de inte 
upplevde sig kunna utföra ett så gott arbete som de ville. Då samverkan fungerade bra 
upplevde de en känsla av att vara ett team och att det var enklare att utföra sitt arbete. 
  
Sjuksköterskorna upplevde att de kunde rådgöra med varandra åt båda hållen. Flera 
sjuksköterskor från båda verksamhetsområden beskrev att de ringde till varandra gällande 
bland annat såromläggningar där behov av stöttning och rådgivning fanns. 
Hemsjukvårdssjuksköterskorna berättade att de ville kunna rådfråga vårdcentralsläkaren vid 
förändringar i en patients status eller då tveksamhet rådde i beslut om att skicka in patienter 
till sjukhus. De uttryckte att de på grund av arbetets beskaffenhet var helt beroende av att 
samverkan med vårdcentralen fungerade. De upplevde det som sårbart att vårda svårt sjuka 
eller försämrade patienter i hemmet och inte kunna få tag på en läkare snabbt. 
  
“Han hade tacklat av den sista tiden och så vi hade trygghetsordinationer på honom... Men 
så fick han lungödem och då, på dem ordinarie trygghetsordinationerna finns inte 
vattendrivande. Och just den morgonen så fick vi inte tag i våran doktor, om han var försenad 
till jobbet eller vad det var. Å då kände man ju en jättefrustration.” (D6, distriktssköterska, 
hemsjukvård) 
  
Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev situationer där vårdcentralsmedarbetarnas handlingar 
direkt påverkade deras arbete, och nämnde att de kände sig tvungna att “hålla koll” på 
vårdcentralen. Detta kunde gälla exempelvis ordination av läkemedel, där sjuksköterskan 
genom att medverka vid rond och övervaka ordinationen säkerställde att det blivit rätt i Pascal 

(ett system för läkemedelsförskrivning). Detta eftersom de tidigare erfarit att ordinationer 
blivit felaktiga. Då sjuksköterskorna upplevt att de bett om hjälp men inte erhållit det, eller att 
det blivit fel, gav det upphov till en känsla av bristande tillit vilket påverkade samverkan 
negativt. Denna upplevelse var gemensam för sjuksköterskor från båda verksamhetsområden. 
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Regelverk påverkar samverkan  
Flertalet sjuksköterskor nämnde att arbetet styrdes av rutiner, policyer och regler som var 
fastställda av chefer och “uppifrån”. Hemsjukvården hade kriterier för inskrivningar och 
vårdcentralen hade sin krav- och kvalitetsbok som de efterföljde. Några sjuksköterskor 
uttryckte förståelse för att verksamheterna var styrda av rutiner och policyer och att det inte 
kunde ligga de individuella sjuksköterskorna till last att de är tvungna att följa reglerna på 
deras arbetsplats. Det framkom att reglerna efterföljdes olika noggrant. Sjuksköterskorna från 
båda verksamheter upplevde att det var bra att ha kriterier men uttryckte också att man inte 
behövde vara helt fyrkantig, de beskrev att det ofta kunde bli tal om så kallat paragrafrytteri 
och att det inte fanns någon möjlighet att vara flexibel vilket försvårade samverkan. 
  
“...vi har inte träffat, vi har ju inte patienten, har inte haft på några år tror jag och har inte 
sett henne. Och dem har haft henne då, så ska dem ändå ha en remiss skriven av oss. Så jag 
skrev en remiss till dem, eh… att ja kan ni ta hand om det här såret ungefär. Vi har inte 
träffat patienten men här har ni en remiss.” (D1, distriktssköterska, vårdcentral) 
  
Sjuksköterskor både från vårdcentralen och hemsjukvården nämnde att vårdcentralerna hade 
ett vinstintresse och att vårdcentralerna fick extra pengar för vissa åtgärder de utförde. De 
upplevde att vinstintresset i viss mån var styrande i vad för åtgärder vårdcentralen utförde för 
patienterna. Flera av sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde att kostnader och budget hade 
betydelse för samverkan, bland annat att det kunde uppstå konflikter angående vilken 
verksamhet som skulle stå för vissa åtgärder för kostnadernas skull. Sjuksköterskorna 
uttryckte vikten av att vara medveten om patienten som individ och som del av sin värld. 
Sjuksköterskorna var medvetna om de ramar och riktlinjer de hade att rätta sig efter i sin 
yrkesutövning men ansåg att det var viktigt att kunna se bortom ramarna och istället se 
personen som blir drabbad av sjuksköterskans beslut, exempelvis gällande om patienten 
skulle få bli inskriven i hemsjukvården eller inte. 
  
“Ibland kan jag tycka att vi måste tänka lite längre, vad händer om vi följer våra strikta 
regler, vad händer om vi glömmer bort att det finns människor bakom?” (D2, distriktssköterska, 
vårdcentral) 
  
För att optimera samverkan mellan hemsjukvården och vårdcentralen ordnades möten, i vissa 
verksamheter mer regelbundet och i andra mindre. Alla sjuksköterskor uppgav inte att de hade 
möten. På möten delgav verksamheterna sina perspektiv på samverkan. Oftast närvarade 
chefer, läkare och medicinskt ansvarig sjuksköterska, sällan deltog sjuksköterskor som 
arbetade med patienter. Sjuksköterskorna upplevde möten som något positivt men nämnde att 
det kunde ta lång tid innan någon förändring skedde. 
 

Det finns ett gränsland 
Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en gräns mellan vårdcentralen och hemsjukvården. 
Gränsen utgjorde en indelning i grupper där vårdcentralen gjorde det som ingick i deras 
uppdrag och hemsjukvården arbetade inom sina ramar och ansvarsområden. De överskred inte 
gränserna förutom vid undantag. Sjuksköterskorna upplevde dock att det fanns samverkan i 
gränslandet där de hjälptes åt mellan gränserna. När de upplevde osäkerhet om patienten 
skulle skrivas in i hemsjukvården eller i situationer när det varit bra att vara två, fanns det 
möjlighet att diskutera igenom med varandra om vad patienten behövde hjälp med eller åka ut 
på hembesök tillsammans för att utreda vad som verkade lämpligast. 
Primärvårdssjuksköterskorna upplevde att tiden för uppdraget inte räckte till och att de hela 
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tiden hade hängandes över sig att organisera för de gamla och multisjuka som befann sig i 
gränslandet. De upplevde dock att de snabbt kunde sätta in insatser med hjälp av 
hemsjukvården när patienter som befunnit sig i gränslandet snabbt försämrades och 
situationen blev ohållbar. De hade vid flera tillfällen upplevt att samverkan med 
hemsjukvårdssjuksköterskorna underlättat för dem genom att de fått hjälp trots kort varsel för 
att ta emot patienter. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att ha ett kontaktnät kring 
patienten, stötta varandra i bedömningar och hjälpas åt mellan gränserna. 

“Många utav dem anhöriga är ju… är ju faktiskt desperata och drar i alla trådar dem kan 
och då kan man liksom hjälpas åt och göra en samlad bedömning och det har även hänt att vi 
har åkt ut på hembesök där det har varit sådär… känts lite här vet vi inte riktigt hur patienten 
tar detta och det kan vara bra om vi är två.” (D4, sjuksköterska, vårdcentral) 

Under samverkansprocessen kunde resonemang uppstå mellan sjuksköterskorna kring 
patienter som befann sig i gränslandet mellan vårdcentral och hemsjukvård, gällande om 
patienten kunde ta sig till vårdcentralen. Om patienten kunde ta sig till vårdcentralen skulle 
den göra det och därmed vara primärvårdens ansvar. När hemsjukvårdssjuksköterskorna hade 
skrivit ut en patient från hemsjukvården med motiveringen att patienten varit utanför sitt hem 
några enstaka tillfällen, ansåg primärvårdssjuksköterskorna att det var skillnad på att vara ute 
några enstaka tillfällen jämfört med att gå till vårdcentralen regelbundet flera gånger i veckan. 
De upplevde det var viktigt att se patienten i sitt sammanhang och att de fick lägga ribban på 
vad som var rimligt att patienten skulle klara av. 

”Ehm okej han kan ta sig till vårdcentralen med hjälp av två personal och en dotter och en bil 
och en taxi, ja liksom och då blir de inte rimligt…” (D2, distriktssköterska, vårdcentral) 
 

Att ersätta behovet av samverkan 
Då sjuksköterskor från båda verksamhetsområden fick berätta om sina upplevelser av 
samverkan, framkom alternativa vårdformer som minskade eller ersatte behovet av 
kommunikation och samverkan. Möjligheten till hembesök av sjuksköterska och läkare fanns 
vid flertalet vårdcentraler. Hembesök av sjuksköterska var dock enbart aktuellt för patienter 
som inte var inskrivna i hemsjukvården. En vårdcentral hade en sjuksköterska som gjorde 
hembesök flera gånger i veckan, vilket av primärvårdssjuksköterskan upplevdes positivt för 
samverkan eftersom det både innebar avlastning för primärvårdssjuksköterskorna och färre 
ärenden som de behövde lägga över på hemsjukvården. Eftersom vårdcentralen inte hade 
tillgång till tjänstebil kunde inte patienter utanför cykelavstånd från vårdcentralen erbjudas 
denna möjlighet. 
  
“Vi har ju också en sjuksköterska här som bara gör hembesök så det ska ganska mycket till 
att vi puttar över det till hemsjukvården för NN går ändå hem… så det är sällan nu som vi 
behöver liksom med stödstrumpor eller med kompressionslindning eller sånt där, det sköter 
NN, där tror jag vi har avlastat dom…” (D2, distriktssköterska, vårdcentral) 
  
Samverkande sjukvård var en annan arbetsmodell som nämndes av några 
hemsjukvårdssjuksköterskor. De berättade att de kunde få pengar för uppdrag av 
vårdcentralen att göra hembesök i mån av tid, när inte vårdcentralen hade möjlighet. Ett 
närsjukvårdsprojekt som primärvårdssjuksköterskor berättade om var mobila teamet, som de 
kunde ringa till vid behov för oplanerade eller regelbundna hembesök. Där arbetade ett par 
läkare och flera sjuksköterskor. Mobila teamet var något som många vårdcentraler frivilligt 
hade anslutit sig till och som finansierades av de anslutna vårdcentralerna. Teamet beskrevs 
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vara “mitt emellan” hemsjukvård och vårdcentralen, där bland annat patienter som inte hade 
hemsjukvård men som inte just då kunde ta sig till vårdcentralen, kunde få hjälp i hemmet. 
  
Det framkom också att en medicinskt ansvarig läkare vid en vårdcentral på eget initiativ sett 
över vad hemsjukvården kunde göra innan de kontaktade vårdcentralen. Detta upplevdes av 
hemsjukvårdssjuksköterskorna som att vårdcentralen ville minska behovet av samverkan med 
dem och att vårdcentralen istället lade över många uppgifter på dem. I sig uppskattade 
hemsjukvårdssjuksköterskorna varierande arbetsuppgifter, utveckling och ny kunskap men de 
betonade vikten av att verksamheten måste fungera också. 
 

Kunskap om den andra organisationen spelar roll 
Sjuksköterskorna hade varierande kunskap och föreställningar om den andra organisationen 
och detta kunde påverka samverkan. När en remiss skulle skrivas, kunde det uppstå osäkerhet 
bland vissa primärvårdssjuksköterskor kring vad en remiss borde innehålla och om 
hemsjukvården skulle ta emot patienten. Primärvårdssjuksköterskorna upplevde att det kunde 
vara svårt att få hemsjukvården att ta emot patienter, trots att primärvårdssjuksköterskorna 
ansåg att det rörde sig om självklara fall. Då dessa patienter inte fick hemsjukvård kunde 
frustration väckas hos primärvårdssjuksköterskorna, men de primärvårdssjuksköterskor som 
hade kunskap om hemsjukvårdskriterierna kunde också uttrycka förståelse. 
Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev att när de ifrågasatte inkomna remisser var det för att 
de fått knapphändiga uppgifter. De upplevde att detta berodde på att 
primärvårdssjuksköterskorna eller läkarna var nya och oerfarna. Blev 
hemsjukvårdssjuksköterskorna däremot kontaktade av primärvårdssjuksköterskor som hade 
kunskap om hemsjukvårdens organisation så visste de att bedömningen var välgrundad, då 
blev det sällan ett motstånd och de upplevde att samverkan underlättades. När patienter 
uppfyllde kriterier för hemsjukvård var hemsjukvårdsjuksköterskorna tvungna att skriva in 
dem. 
  
”…om dem uppfyller dem kriterierna, då måste man ta emot dem. Men det är lite 
diskussioner ibland, ja… för läkarna kan ju liksom bara tycka jamen han är så gammal, han 
kan väl få hemsjukvård… men vi (skratt) då skulle vi kunna skriva in hela kommunen...” (D7, 
distriktssköterska, hemsjukvård) 
  
Att ha tidigare erfarenhet av att ha arbetat i motsatt verksamhet gav kunskap om vilka vägar 
man kunde gå och var gränsen gick, vilket sjuksköterskorna upplevde som en fördel. Denna 
kunskap delade de med sig av till sina kollegor. Vissa av sjuksköterskorna i primärvården 
visade förståelse för den andra organisationen genom att ursäkta sig för patienten och ge 
förtur till hemsjukvårdssjuksköterskorna när de kom till vårdcentralen för något 
arbetsrelaterat ärende så att de inte skulle behöva vänta. När primärvårdssjuksköterskor hade 
kunskap om hemsjukvårdens rutiner och regler var det vanligt att andra kollegor rådfrågade 
dem eller lämnade över ärendet till dem. Primärvårdssjuksköterskorna upplevde sig då vara 
den förlängda armen i en fungerande samverkan. Kollegorna kunde ha frågor kring vad 
hemsjukvårdssjuksköterskorna behövde vid exempelvis inskrivning, läkemedelsövertag eller 
dylikt.  
  
“...ofta är det ju det här med övertaget läkemedelsansvar till exempel, då kan dem komma till 
oss och fråga och då vet vi det att hemsjukvården vill helst att patienten har apodos, att 
allting är förberett, ordinationerna förberedda, så att nu ligger dem liksom, ofta ligger 
doktorerna lite steget före, dem vet liksom vad hemsjukvården vill ha eh innan dem skickar 
över ärendet.” (D5, distriktssköterska, vårdcentral) 
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Den kunskap kollegorna fick av primärvårdssjuksköterskorna med tidigare 
hemsjukvårdserfarenhet, resulterade i att de sedan visste vad som krävdes av dem. Detta 
upplevdes som positivt av hemsjukvårdssjuksköterskorna, som uttryckte att det var tröttsamt 
och irriterande när primärvårdsmedarbetarna inte hade kunskap om hemsjukvårdens 
organisation och förutsättningar. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Vilken undersökningsmetod som är relevant att använda sig av beror på problemområdet och 
vilken forskningsfråga författarna avser besvara. För att besvara studiens syfte användes i 
föreliggande studie kvalitativ metod med intervjuer, vilket enligt Polit och Beck är en lämplig 
metod för att få förståelse kring mänskliga upplevelser. För att analysera intervjumaterialet 
och kunna se innebörden i sjuksköterskornas upplevelser av samverkan, valdes av författarna 
kvalitativ innehållsanalys enligt Hällgren Graneheim och Lundman (2017). 
   
Det var en stor andel av både vårdcentraler och hemsjukvårdsenheter som inte gav någon 
återkoppling till informationsbrevet. Detta bortfall kan ses som en svaghet i studien då 
information med upplevelser kan ha gått förlorat. En tänkbar orsak är att utskicket utfördes 
kring semesterperioder. Det som ses som en styrka i urvalet är att data insamlats från 
deltagare från fyra vårdcentraler och fem hemsjukvårdsenheter. Alla deltagare från 
vårdcentraler kom från vårdcentraler som drevs av Närhälsan. Förfrågningar skickades även 
till privata vårdcentraler men ingen av dessa tackade ja, därav finns inga informanter därifrån. 
Vid utskick uppmärksammades det bland annat för en privat vårdcentrals hemsida att det 
endast fanns en e-postadress att skicka förfrågan till. Denna gick i första hand till sekreterare 
vilket kan vara en orsak till bortfall. Det hade varit intressant att se om sjuksköterskor vid 
privata vårdcentraler hade annorlunda upplevelser av samverkan och om det fanns 
ekonomiska skillnader. 
 
Information och förfrågan om studien skickades ut i god tid innan intervjuerna och med detta 
hade informanterna tid på sig att reflektera över hur samverkan fungerade i praktiken. Under 
intervjuprocessen upplevdes det dock att en del informanter inte var förberedda. Vissa 
berättade innan och under intervjun att det var länge sedan de hade läst informationsbrevet, 
vilket kan ses som en svaghet. Samtliga intervjuer kunde trots detta genomföras på ett 
tillfredsställande sätt och informanterna delgav en rik mängd upplevelser av samverkan. 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) vill informanterna ofta uppträda som en bra 
intervjuperson, därför valde författarna att ha med informationsbrevet som informanterna 
erhöll och kunde ha som stöd framför sig under intervjun. Det går att reflektera kring om det 
hade varit till nytta för informanterna att intervjuerna planerades nära inpå godkännandet om 
deltagande eller informationsbrevet skickades ut ett par dagar innan intervjun, för att 
förbereda dem bättre inför intervjun. 
  
Intervjun är en produktionsplats för kunskap som skapas aktivt genom frågor och svar mellan 
intervjuaren och intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2014). Då författarna hade otillräcklig 
erfarenhet av att genomföra intervjuer upplevdes det i vissa aspekter som utmanande, 
exempelvis att ställa rätt följdfrågor vid rätt tidpunkt för att eftersträva fylliga svar och nå 
djupet av hur samverkan verkligen fungerade. Successivt under intervjuprocessen upplevdes 
intervjuandet lättare. Kvale och Brinkmann (2014) menar att det kan råda en spänning mellan 
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önskan att erhålla kunskap och etisk omsorg i kvalitativ forskning. Under intervjuprocessen 
upplevdes det också att informanterna hade varierande förståelse kring vad ordet samverkan 
betydde, några frågade vad som menades med frågan och andra eftersträvade att få bekräftelse 
från intervjuarna på att de tänkte rätt. Då förtydligande krävdes användes ordet samarbete, 
vilket underlättade förståelsen. 
  
Alla informanter var kvinnor och eftersom Socialstyrelsen (2018a) rapporterar yrket 
legitimerad sjuksköterska som kvinnodominerat yrke med 88 % kvinnor, överensstämmer det 
relativt väl med de faktiska förhållandena. Därför ses inte att enbart kvinnliga informanter 
deltog som en stor svaghet, fast en man bland informanterna kunde ha bidragit till större 
variation av upplevelser. Stor erfarenhet bland informanterna sågs som en styrka i studien, då 
sjuksköterskors vardagliga kliniska erfarenhet är en rik kunskapskälla (Polit & Beck, 2016). 
Av de elva sjuksköterskor som intervjuades hade sex av dem erfarenhet både från vårdcentral 
och hemsjukvård, detta ses som en fördel då de informanterna tycktes ha en större 
medvetenhet och erfarenhet kring betydelsen av samverkan. 
  
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är en intervju där två personer utbyter åsikter mellan 
varandra om ett tema av ömsesidigt intresse. Intervjuerna genomfördes av båda författarna 
tillsammans, vilket ses som en styrka i studien då det fanns möjlighet att täcka upp om något 
missades. Det kan däremot ses som en svaghet att författarna inte kände varandra före studien 
vilket förorsakade en utmaning i att veta hur den andre tänker och styrde samtalet under 
intervjun. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningen är beroende av den sociala 
relationen mellan deltagare och intervjuaren, eftersom den bygger upp en miljö där 
informanten känner sig fri och säker nog att prata om privata händelser. När författarna 
intervjuade tillsammans kunde en två mot en känsla skapas, men eftersom majoriteten av 
informanterna valde att sitta på sin arbetsstol på sitt kontor, ansågs maktasymmetrin ha 
neutraliserats. Lyhördhet beaktades i intervjuerna och bekräftelse gavs för att betrygga 
informanten i dennes egen upplevelse och åsikt. Medvetet valdes av intervjuarna att alltid 
eftersträva att sitta i en cirkel för att skapa en god social och jämlik relation för att 
åstadkomma mer en diskussion av upplevda erfarenheter snarare än ett förhör, såsom beskrivs 
av Kvale och Brinkmann (2014). Vid ett tillfälle utfördes en intervju med två informanter 
samtidigt, den erfarenheten upplevdes utmanande men positiv. Det upplevdes inte att 
informanterna hämmades av varandra i sina svar eller inte vågade föra fram sin åsikt, men 
författarna var vaksamma på att båda informanterna fick möjlighet att komma till tals. 
  
Att intervjua är en konst som man lär sig genom att utföra dessa menar Kvale och Brinkmann 
(2014). I sin helhet turades författarna om att hålla i intervjuerna. Efter varje intervju 
reflekterade författarna över hur intervjun gått, vilket skedde muntligt tillsammans men också 
skriftligt separat nära inpå intervjun. Syftet med detta var att därigenom kunna säkerställa att 
intervjuerna haft fokus på syftet, att materialet var användbart och att förbättra metodiken 
inför nästa intervjutillfälle. Transkriberingen gjordes också nära inpå intervjuerna för att inte 
förlora annan värdefull information som bara fanns noterade i författarnas minne av intervjun, 
så som kroppsspråk med mera. Därefter lästes materialet ett flertal gånger av författarna var 
för sig för att få nya insikter i fenomenet. För att öka tillförlitligheten i resultatet verkställdes 
analysen utifrån kvalitativ innehållsanalys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) och under 
analysprocessen arbetade författarna tillsammans för att optimera reflektion och diskussion. 
Tolkning av data resulterade i identifiering av specifika områden (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2017) och eftersom det finns olika abstraktions- och tolkningsnivåer upplevs det 
vara fördel för studien att inte arbeta ensam med analysen. En manifest analys genomfördes, 
vilket innebär att författarna har hållit sig textnära och sett till vad som direkt uttrycks i texten. 
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Viss tolkning av texten sker alltid (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017) men författarna 
har eftersträvat att minimera detta. 
 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av samverkan mellan 
primärvård och hemsjukvård. Resultatet visar att sjuksköterskorna hade varierande 
erfarenheter av samverkan, vilket hade påverkan både på sjuksköterskans arbetssituation och 
utfallet för patienten. 
  
Sjuksköterskorna i studien beskrev att det kunde uppstå meningsskiljaktigheter mellan 
hemsjukvården och vårdcentralen gällande om patienten behövde hemsjukvård eller ej. 
Primärvårdssjuksköterskorna beskrev upplevelser av att hemsjukvården hade hårda krav för 
inskrivning och också ställde höga krav på hur remissen skulle vara utformad. 
Hemsjukvårdssjuksköterskorna å sin sida upplevde att de fick remisser där antingen 
informationen var knapphändig eller där det gällde patienter som inte uppfyllde kriterierna för 
hemsjukvård. Danermark (2004) skriver att problem ibland uppstår redan i inledningsfasen av 
samverkansprocessen, då patientens situation och problem ska definieras. Detta kan bland 
annat bero på att de olika aktörerna har olika syn på patienten som är betingade av sina egna 
intressen. I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna hade olika syn på patientens 
behov och att denna syn bland annat influerades av den egna verksamhetens resurser och 
hinder. Det kan tänkas att en faktor i detta är att det inte finns några enhetliga kriterier för vad 
som berättigar till hemsjukvård. Tröskelprincipen ska efterföljas, det vill säga att de personer 
som inte kan ta sig till vårdcentralen eller har mycket svårt att ta sig dit har rätt till 
hemsjukvård (SOU 2011:55). Vilka besvär som innebär att det är mycket svårt att ta sig till 
vårdcentralen är däremot inte fastslaget och synen på detta kan därför variera, vilket 
potentiellt kan skapa konflikter (Beijer, Vingare, Eriksson & Umb Carlsson, 2017). I 
föreliggande studie framkom detta som ett samverkanshinder. 
  
Resultatet av studien visar att kommunikationsvägarna mellan de olika verksamheterna 
upplevdes som krokiga och framför allt hemsjukvårdssjuksköterskorna angav att det var svårt 
att på ett snabbt och direkt sätt nå rätt person på vårdcentralen. Att detta är ett problem 
bekräftas även av andra studier som behandlar samverkan i hemsjukvård (Hansson et al., 
2016; Smith at al., 2016). Problem att nå fram till personen som eftersöktes ledde till 
frustration och en känsla av maktlöshet, särskilt då sjuksköterskan stod hemma hos en akut 
sjuk patient. Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev situationer då de på grund av de inte 
kunde nå läkaren och få stöd kände sig tvungna att ringa ambulans åt patienten, fastän målet 
är att så långt som möjligt slippa skicka framför allt sköra äldre patienter till 
akutmottagningen. Att de formella kommunikationsvägarna var otydliga och ineffektiva kan 
tänkas vara en anledning till att ronden upplevdes som så viktig av framför allt 
hemsjukvårdsjuksköterskorna, eftersom ronden var en tid då sjuksköterskorna var garanterade 
direktkontakt med läkare. Primärvårdssjuksköterskorna å sin sida agerade ofta som länk 
mellan läkaren och hemsjukvården, men de kunde också agera som mellanhand i andra 
ärenden hemsjukvårdsjuksköterskorna hade till vårdcentralen. Att agera som mellanhand kan 
förutom att det är ineffektivt också innebära att sjuksköterskan tar på sig uppgifter som 
egentligen inte är hens ansvar (Dahl & Crawford, 2018). Detta kan ses som ett exempel på 
den fragmentering som uppstår av bristfällig integrering mellan verksamheter (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013). 
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Det fanns ett gränsland mellan primärvården och hemsjukvården. Gränsen kunde hos vissa 
verksamheter och i vissa situationer vara mycket skarp och byggde på regelverk. Detta 
beskrivs som ett partnerskap vilket är byggt på formella överenskommelser som bland annat 
reglerar och förtydligar de respektive verksamheternas ansvar och skyldigheter (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013; Danermark, 2004). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde 
det som nödvändigt att det existerade någon form av ram för verksamheten, men att det också 
var viktigt med flexibilitet. Detta framkommer även i en studie gjord av Beijer et al. (2017), 
där en del av informanterna önskade tydligare ansvarsfördelning i form av rutiner och 
riktlinjer, medan andra ansåg att skarpa gränser för ansvarsfördelning var hindrande. Enligt 
Beijer et al. (2017) sågs ett signifikant samband mellan tydliga gränslinjer och välfungerande 
samverkan gällande hemsjukvård. Vidare beskrivs att det är viktigt att samtliga organisationer 
arbetar på samma sätt, bland annat i hur de tolkar dokument som exempelvis riktlinjer och 
lagar. En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 
2017:612) trädde i kraft 1 januari 2018. Vid tiden för intervjuerna hade ingen av 
informanterna i föreliggande studie börjat arbeta enligt den nya lagen, som bland annat 
innebär att vårdcentralerna får en mer central roll i planeringen för utskrivning från sjukhus 
och att en fast vårdkontakt kommer att utses för patienten inom primärvård eller hemsjukvård. 
Patienter som är inskrivna i hemsjukvård har redan en fast kontakt i form av patientansvarig 
sjuksköterska och kommer därför inte behöva någon ny fast vårdkontakt på vårdcentralen, 
medan den fasta vårdkontakten på vårdcentralen kommer bli tilldelad andra patienter. Detta 
kan tänkas resultera i att organisationerna även fortsatt har var sin patientgrupp de ansvarar 
för. Enligt lagen framgår inte heller vem den fasta vårdkontakten ska vara eller hur den 
tjänsten ska vara utformad, i och med det kan det tänkas i att det finns stor risk att 
organisationerna kommer fortsätta arbeta på olika sätt och att samverkan därmed inte 
underlättas till den grad som behövs. Problemet med samverkan kring de patienter som inte 
behövt slutenvård kvarstår också. En gemensamt utarbetad rutin för särskilda patientgrupper, 
t.ex. sköra äldre, skulle kunna fungera som gränsobjekt i verksamheten och ge en bättre grund 
för samverkan mellan de olika organisationerna. 
  
Sjuksköterskorna delgav erfarenheter av att be den andra verksamheten om hjälp med diverse 
åtgärder, exempelvis patientbesök, beställning av material eller annat. Då sjuksköterskorna 
fick den hjälp de efterfrågat upplevde de en känsla av att vara ett team som tillsammans 
arbetade för patienten, men om de inte fick någon hjälp eller om hjälpen blev felaktigt utförd 
ledde det till misstro. Denna misstro byggdes på för varje ytterligare gång de upplevt sig inte 
få hjälp. I resultatet framkom att de båda verksamheterna var beroende av varandra för att 
kunna ge optimal vård till patienten. Samverkan beskrivs av Gittell et al. (2008) som särskilt 
viktigt för att uppnå det önskade resultatet i arbetsprocesser som karakteriseras av stort 
ömsesidigt beroende. Om det arbetsuppgiftsrelaterade ömsesidiga beroendet är litet kan 
deltagarna utföra sitt arbete på ett relativt autonomt sätt med liten hänsyn till andra deltagare i 
arbetsprocessen, men om det ömsesidiga beroendet däremot är stort behöver deltagarna vara 
medvetna om och mottagliga för andra deltagares handlingar. Deltagarna behöver visa 
känslighet inte enbart mot förändringar som påverkar det egna arbetet utan också förändringar 
som påverkar arbetsuppgifter hos de andra deltagarna i arbetsprocessen. Detta framkommer i 
resultatet av föreliggande studie då sjuksköterskorna beskriver att deras arbete påverkades av 
den motsatta verksamhetens handlingar. Ett exempel på detta är att 
hemsjukvårdssjuksköterskorna inte meddelat att de ämnat skriva ut en patient, vilket då 
kommit som en överraskning för primärvården då patienten sökt vård på vårdcentralen. Ett 
annat exempel är då ronden utan förklaring blivit inställd för hemsjukvårdssjuksköterskorna. 
Då liknande saker skedde skadades tilltron till den andra verksamheten och sjuksköterskorna 
upplevde det som att ingen hänsyn togs till deras situation och förutsättningar. Tilltron, eller 
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bristen på densamma, beskrivs av Larsen, Broberg och Petersen (2017) som en del av den 
kontinuerliga sociala interaktion som samverkan är. Upplevelsen av samverkan påverkas av 
graden av tilltro sjuksköterskan har till den andra verksamheten. Vidare beskrivs att tidigare 
negativa upplevelser av samverkan med en verksamhet kan påverka framtida interaktioner 
vilket leder till en negativ spiral. Problem i samverkan då exempelvis kommunikationsmissar 
uppstått skylls ofta på motparten eller på begränsningar inom organisationerna enligt Beijer et 
al. (2017). Detta var någonting som framkom även i föreliggande studie. Gittell et al. (2008) 
skriver att klar och tydlig kommunikation minskar risken för felaktigheter och att 
problemlösande kommunikation gör att det går att undvika den negativa spiralen av 
skuldbeläggande. Fokus läggs istället på kontinuerligt lärande och förbättring. 
  
Sjuksköterskorna beskrev att deras egen arbetssituation påverkades av bristerna i samverkan, 
men också att patienterna blev lidande och hamnade i kläm när samverkan brast. För att 
hantera brister i vårdkoordinering utvecklar patienter och deras närstående ofta strategier, 
exempelvis att själva hålla i en stor del av kommunikationen mellan vårdgivare och att skapa 
detaljerade samlingar av dokument i form av exempelvis journalkopior och medicinlistor 
(Jowsey, Dennis, Yen, Mofizul Islam, Parkinson & Dawda, 2016). Dessa strategier beskrivs 
bygga på patientens eller den närståendes kapacitet att identifiera ett strukturellt problem i 
tillhandahållandet av deras vård och på att patienten eller den närstående aktivt vidtar åtgärder 
som de upplever stödjer patientens hälsa och välbefinnande över tid. Att patienter och 
närstående är aktiva och delaktiga i vården kan ses som positivt och en del av ett partnerskap, 
men om detta sker på grund av brister i samverkan kan effekten istället bli att patienten eller 
den närstående upplever kontakten med vården som tidskrävande, mödosam och 
provocerande (Hansson et al., 2016; Jowsey et al., 2016). Detta framkom även i resultatet av 
föreliggande studie, då sjuksköterskorna beskrev att anhöriga drog i alla trådar de kunde och 
kontaktade både vårdcentral och hemsjukvård. Fungerade samverkan väl, kunde de båda 
verksamheterna då ta ett gemensamt grepp kring patientens situation för att tillförsäkra 
patienten en god vård. 

Slutsats 
Sjuksköterskors upplevelser av samverkan i praktiken visar att samverkan kan vara både 
enkel och snårig. Eftersom de formella kommunikationsvägarna ofta är otillfredsställande och 
det kan vara svårt att få tag i varandra blir ronden en central del där samverkan sker. Bristen 
på välfungerande formella kommunikationsvägar leder också till att större vikt läggs vid 
personliga relationer vilket förenklar samverkan. Sjuksköterskorna utvecklar olika strategier 
för att passera förbi hindren i samverkan, men även organisationer kan skapa alternativa 
lösningar som ersätter samverkan mellan hemsjukvården och vårdcentralen. Eftersom 
vårdcentraler och hemsjukvårdsenheter är beroende av varandra behövs det större kunskap om 
varandras organisationer och förståelse för varandras arbetssätt för att kunna samverka på ett 
tillfredsställande sätt och ge optimal vård för patienter och deras närstående. 

Kliniska implikationer 
I resultatet framkom det bland annat att möten anordnades bland vissa organisationer olika 
regelbundet för att förbättra samverkan. I möten deltog oftast chefer, läkare och medicinskt 
ansvarig sjuksköterska men sällan sjuksköterskor. Det vore fördelaktigt att exempelvis ha 
gemensamma gruppträffar i syfte att utbyta kunskap och erfarenheter mer regelbundet, 
specifikt bland medarbetarna och inte bara chefer för att uppnå en god samverkan mellan 
organisationerna. På så sätt ges möjligheten för sjuksköterskor att reflektera och diskutera 
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olika sidor av samverkan mellan organisationerna och att använda sina verksamhetschefer till 
möjlig förbättring av verksamheten istället för som problemlösare. Implementering av tydliga 
kommunikationsvägar framträder också som ett helt nödvändigt förbättringsområde för att 
uppnå en bättre samverkan, vilket påverkar patienten men också sjuksköterskans arbetsmiljö. 
Detta vore ett lämpligt område för ett strukturerat förbättringsarbete, vilket med fördel kan 
utföras av specialistsjuksköterskor. 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom 
specialistsjuksköterskans kompetensområde 
Resultatet visar att det finns brister i kommunikationssätt mellan primärvård och hemsjukvård 
och för att kringgå bristerna använde sjuksköterskor olika strategier. Det finns behov av 
vidare kunskapsutveckling ur sjuksköterskors perspektiv specifikt mellan organisationer där 
samverkan brister, för att kunna förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö. Intressant vore också 
att utforska hur organisationer tolkar föreskrifter som ligger till grund för samverkan för att 
bättre förstå varför skillnader finns i samverkan mellan olika organisationsenheter, varför en 
kvalitativ och kvantitativ studie med ansvariga chefer vore av värde. Likaså vore det 
intressant att utforska upplevelser hos övrig personal som används som mellanhänder i 
kommunikation, exempelvis vårdadministratörer och laboratoriepersonal för att få en större 
förståelse av fenomenet. Att utarbeta fasta rutiner i båda organisationerna för hur samverkan 
skall fungera och kontinuerligt arbeta kring detta är av värde för sjuksköterskor för att 
underlätta och främja samverkan mellan organisationer. 
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Bilaga I 
 

 

 
 

 
Förfrågan till dig som enhetschef för studie om samverkan mellan vårdgivare  
  
 
Vi heter Ilda Agovic och Vanessa Pascolo och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vi ber om tillstånd att få 
genomföra en studie vid er enhet med medverkan från era yrkesverksamma sjuksköterskor 
eller distriktssköterskor. Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete på 
magisternivå. Vid godkännande vänligen bifoga mailadresser till de sjuksköterskor eller 
distriktssköterskor som arbetar vid er verksamhet, eller kontakta oss för andra alternativ. 
  
Möjligheterna att ge avancerad sjukvård i hemmet har ökat på senare år och allt fler, framför 
allt äldre, bor kvar hemma längre. Vårdcentralen och hemsjukvården har ett gemensamt 
ansvar att samverka kring patientens vård, denna samverkan påverkas av en rad olika faktorer. 
Därför vill vi studera sjuksköterskors erfarenhet av samverkan mellan vårdcentral och 
hemsjukvård. Studien syftar bland annat till att ge en grund för bättre samverkan mellan 
vårdinsatserna. 
  
 
Tillvägagångssätt och etiska överväganden 
Vi söker sjuksköterskor eller distriktssköterskor med minst 1 års yrkeserfarenhet. Vi önskar 
genomföra intervjuer och om möjligt utföra dessa under arbetstid i en lokal i anslutning till 
verksamheten. Om du som chef ger tillåtelse till att studien genomförs kommer vi att skicka 
en förfrågan om deltagande till de sjuksköterskor eller distriktssjuksköterskor som vi fått 
namn på från dig via mail. 
  
Etiskt tillstånd krävs inte vid studier på magisternivå som inte är avsedda för publicering. Vi 
kommer dock att följa etiska riktlinjer för forskning. Deltagandet i studien är helt frivilligt och 
deltagarna kan när som helst avbryta sin medverkan utan förklaring. 
 
 
Vi är tacksamma om du skickar ditt svar angående godkännande senast den datum månad. 
   
 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
 
Ilda Agovic & Vanessa Pascolo 
Leg. sjuksköterskor, studenter vid specialistsjuksköterskeprogrammet, Högskolan Väst, 
Trollhättan 
Kontakt: ilda.agovic@student.hv.se & vanessa.pascolo@student.hv.se 
  
Åsa Rejnö 
Handledare för studien, universitetslektor och forskare, Högskolan Väst, Trollhättan 
Kontakt: asa.rejno@hv.se
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Bilaga II 
 

 

 
 

 
Till dig yrkesverksamma sjuksköterska/distriktsköterska, information och 
förfrågan om medverkan vid en studie gällande samverkan 
  
 
Vi heter Ilda Agovic och Vanessa Pascolo och läser specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot distriktssköterska vid Högskolan Väst i Trollhättan. Vi vill studera din 
erfarenhet av samverkan mellan vårdcentral och hemsjukvård, för att bland annat ge en grund 
för bättre samverkan mellan vårdinsatserna. På senare år har möjligheterna att ge avancerad 
sjukvård i hemmet ökat och allt fler, framför allt äldre, kan bo kvar hemma längre. 
Vårdcentralen och hemsjukvården har ett gemensamt ansvar att samverka kring patientens 
vård. 
  
Tillvägagångssätt 
Vi önskar intervjua dig och du kommer då att träffa oss vid ett intervjutillfälle som beräknas 
ta cirka 30-45 minuter. Din chef har gett sitt medgivande att studien genomförs på arbetstid 
och på arbetsplatsen, men det finns även möjlighet att genomföra intervjun utanför arbetstid 
om du hellre vill det. 
  
Datahantering och etiska överväganden 
Intervjun kommer att spelas in, materialet avidentifieras och behandlas så att obehöriga inte 
kan ta del av det. Intervjumaterialet kommer att användas till en magisteruppsats och 
uppgifterna kommer att raderas efter att studien är godkänd. Deltagandet är helt frivilligt 
vilket innebär att du när som helst kan avbryta ditt deltagande utan någon förklaring. Etiskt 
tillstånd krävs inte vid studier på magisternivå som inte är avsedda för publicering, men vi 
kommer att följa etiska riktlinjer för forskning. Ansvarig för personuppgifterna är Högskolan 
Väst. 
  
Godkännande 
Är du intresserad av att delta i studien, maila oss gärna så bokar vi tid för en intervju. Vi är 
tacksamma om du skickar ditt svar senast den datum månad. 
  
 
 
 
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
  
 
Ilda Agovic & Vanessa Pascolo 
Leg. sjuksköterskor, studenter vid specialistsjuksköterskeprogrammet, Högskolan Väst, 
Trollhättan 
Kontakt: ilda.agovic@student.hv.se  & vanessa.pascolo@student.hv.se 
  
Åsa Rejnö 
Handledare för studien, universitetslektor och forskare, Högskolan Väst, Trollhättan 
Kontakt: asa.rejno@hv.se



 
Bilaga III 

 

 
 

Intervjuguide  
  
Insamling av informantdata  
Ålder  
Kön 
Utbildningsnivå  
Antal år som sjuksköterska  

Specialistsjuksköterska? Isåfall, hur många års erfarenhet av det? 
Antal år inom X (primärvård/hemsjukvård)  
Erfarenheter som sjuksköterska inom andra verksamheter?   

Vilka i så fall?  
 
 
Frågeområden  
Kan du berätta om vilka rutiner för samverkan mellan primärvård och hemsjukvård ni har i er 
verksamhet?  
Kan du berätta om dina erfarenheter av samarbete med X (hemsjukvård/vårdcentralen)  
Kan du beskriva en situation som handlade om samverkan? 

Är detta en vanlig situation för dig?  
Kan du beskriva din kontakt med sjuksköterskor i X (hemsjukvård/vårdcentralen)  
Hur upplever du att samverkan påverkar dig och ditt arbete?  
  
 
Kompletterande och uppföljande frågor  

Vad gjorde du då?  
Kan du berätta mer om det?  
Vad var det som gjorde att det blev bra? Vad upplevde du var hindret?  
Jag skulle vilja ta upp ett annat ämne...  

 
  

Avslutning  
Finns det något som vi inte frågat om som du skulle vilja ta upp? Tack för din medverkan! 
Vid intresse kan vi skicka ut uppsatsen när den är klar. 
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