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Abstrakt 

Bakgrund: Lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

ställer stora krav på samverkan mellan vårdgivare. Samordnad individuell planering 

med SIP som resultat är reglerat i lagen och syftar till en trygg, säker och smidig 

övergång från slutenvården till öppen vård och omsorg. Sjuksköterskan i 

primärvården har en aktivroll som vårdsamordnare och fast vårdkontakt och är den 

som sammankallar till en SIP. 

Syfte: Att beskriva erfarenheter av arbetet med samordnad individuell planering för 

patienter med komplexa behov i primärvården ur vårdsamordnande sjuksköterskors 

perspektiv. 

Metod: Studien har en kvalitativ design med induktiv ansats. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med fyra sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor som 

arbetar som vårdsamordnare i primärvården. Studien har analyserats med hjälp av 

en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Resultatet visade att de flesta sjuksköterskor bedömde att de hade 

tillräckligt med kunskap för att arbeta som vårdsamordnare i primärvården. Studien 

visade också att sedan den nya lagen trätt i kraft har kommunikationen mellan 

primärvården, kommunen och slutenvården blivit bättre, vilket har medfört att 

primärvården har fått en tydligare bild av patienter i slutenvården som är i behov av 

en samordnad planering. I studien framkom det också att patienten kände sig mer 

delaktig i sin vårdplanering. Studien visade dessutom på en förvirring över 

begreppet utskrivningsplanering och SIP. 

Slutsats: Sjuksköterskans nya roll som vårdsamordnare i primärvården har fört med 

sig fördelar både för primärvården och patienten. Primärvården har nu kontroll över 

vilka patienter som är inneliggande på sjukhus och är i behov av samordnad 

individuell planering, vilket ses som en trygghet och säkerhet för patienten. Men det 

finns fortfarande utmaningar i framtagandet av individuell plan (SIP). Kunskapen 

om vad en SIP innebär samt hur och när den ska genomföras har visat sig ha stor 

betydelse för att lyckas med implementeringen av det nya arbetssättet. 

Nyckelord 

Vårdsamordnare, primärvården, komplexa vårdbehov, sjuksköterska, samverkan, 

kunskap, samordnad individuell plan (SIP). 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

Background: Sweden has regulated by law how discharge from institutional care to 

open forms of health and social care shall be coordinated and individually adapted 

to secure a safe and smooth transition for the patient. The law places great demands 

on collaboration between health care providers to obtain desired results. The nurse 

in the primary health care has by this law, come to play a new and central role as the 

coordinator and permanent care contact in this matter.  

 

Purpose: This study was undertaken to investigate and describe the health care 

nurse´s experiences of the work with coordinated individual planning (SIP) for 

patients with complex needs. 

 

Method: Four nurses and four district nurses who works as a care coordinator in 

primary health care were interviewed for their experiences. The interviews was 

semi- structured based. The study has a qualitative design with an inductive 

approach. The study was analyzed using a manifest content analysis. 

 

Results. The result of the study showed that most nurses considered that they had 

sufficient knowledge to work as a care coordinator in primary health care. The study 

also showed that, since the new law came into force, communication between 

primary health care, the municipality and the closed health care has improved. This 

has given the primary health care a better view of which patients are in need of 

coordinated planning. Furthermore the study revealed that the patient felt more 

involved in their care planning. The study also pointed out a confusion over the 

concepts of patient discharge and SIP. 

 

Conclusion: The primary health care nurse's new role as care coordinator has led to 

benefits for both the individual patients as well as for health care providers. The 

primary health care providers has today a better control of patients in need for 

individual planning. However, there are still challenges and a deep knowledge about 

the working tool SIP is crucial for the preparation of the individual plans, and in the 

end for the patient to get a smooth and safe transition from the institutional to open 

forms of health care.  
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1 Inledning 

Vårdtiden för patienter inom slutenvården blir allt kortare. Detta gör att allt fler 

patienter med komplexa behov skrivs ut till det egna hemmet, vilket ställer stora 

krav på samverkan (SOU, 2015:20). Den 1 januari 2018 fick Sverige en ny lag om 

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen berör patienter 

som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från socialtjänsten, den 

kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade 

öppenvården (SFS 2017:612). Syftet med lagen är en trygg, säker och smidig 

övergång från slutenvården till öppen vård och omsorg vilket ställer krav på 

samverkan mellan vårdgivare (SKL, 2018). Sjuksköterskan i den 

landstingsfinansierade öppenvården får en aktiv roll i vårdteamet som 

vårdsamordnare och fast vårdkontakt till patienter som skrivs ut från slutenvården 

(Socialstyrelsen, 2017a). Sjuksköterskans främsta uppgift blir att vid behov kalla 

berörda enheter till en samordnad individuell planering som ska resultera i en 

samordnad individuell plan (SIP) (SFS 2017:612). Författarna till denna studie är 

verksamma sjuksköterskor i den landstingsfinansierade öppenvården med mer eller 

mindre erfarenheter av arbetet som vårdsamordnare. Den nya lagen har fört med sig 

nya arbetsuppgifter som enligt författarna inte har varit helt enkla att förhålla sig till. 

Därför blir det värdefullt att undersöka hur sjuksköterskor som arbetar som 

vårdsamordnare i den landstingsfinansierade öppenvården erfar att den samordnade 

planeringen fungerar. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Sluten vård, öppen vård och primärvård 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) kap. 2 definierar sluten vård som vård 

som ges till en patient som är inskriven vid en vårdinrättning. All annan hälso- och 

sjukvård tillhör den öppna vården. Primärvården som är en del av den öppna vården 

omfattar både den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och den 

landstings-finansierade öppenvården. Primärvården ska ansvara för att patienten får 

den medicinska behandling, omvårdnad och rehabilitering som inte kräver 

sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens.  

Enligt kap 5 i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska verksamheten bedrivas 

på så sätt att kraven på god vård uppfylls. Detta innebär bland annat att patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. Vården ska bedrivas 

med respekt för patientens självbestämmande och integritet. Kontakten mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonal ska också främjas samt vara lätt 

tillgänglig.  

För att ovanstående kriterier ska kunna uppfyllas finns lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som tydligt beskriver den slutna vården 

och den öppna vårdens ansvarsområde (SFS 2017:612). 
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I denna studie kommer författarna att använda begreppet primärvården istället för 

den landstingsfinansierade öppenvården. Enligt Socialstyrelsen (2017b) motsvarar 

den landstingsfinansierade öppenvården vanligen av vård- och hälsocentraler i 

primärvården. 

 

2.2 Patienter med komplexa vårdbehov 
Alla länder i världen upplever en tillväxt i antalet äldre i sin befolkning, vilket 

medför att hälsoproblemen och vårdbehoven blir mer komplexa (United Nations 

[UN], 2017). Livskvaliteten begränsas av hälsoproblem som ger långvariga 

sjukhusvistelser samt behov av vårdinsatser (Lennartsson & Heimerson, 2012). Den 

medicinska utvecklingen har medfört att vi lever längre men då ofta med en eller 

flera långvariga sjukdomstillstånd som följd. Hälso- och sjukvårdens system måste 

anpassas för att möta detta komplexa behov av vård och omsorg (SOU, 2018:39). 

Begreppet komplexa behov innebär att patienten har behov som genererar 

vårdinsatser av flera vårdgivare och detta ställer krav på att vårdplanering och 

samverkan fungerar (Johnson & Bacsu, 2018). Patienter med komplexa vårdbehov 

är en av de stora utmaningarna vården har i Sverige idag (SOU, 2018:39).  

 

2.3 Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
I samband med att den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård (SFS 2017:612) kom till upphävdes lagen om kommunernas 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1990:1404). 

Betalningsansvarslagen reglerade när och hur mycket kommunerna skulle betala till 

landstinget för utskrivningsklara patienter som låg kvar på sjukhus. Syftet var att 

komma till rätta med det då ökade antal patienter som låg kvar på sjukhuset trots att 

de inte längre var i behov av insatser från slutenvården (SFS1990:1404). Vid en 

utredning av betalningsansvarslagen (SOU, 2015:20) framkom problem med alltför 

långa väntetider för patienterna. Riksgenomsnittet för gruppen över 65 år var en 

väntan på cirka fyra dagar efter de bedömts som utskrivningsklara tills de lämnat 

slutenvården. Utskrivningsklar innebär att den behandlande läkaren har bedömt att 

patientens hälsotillstånd inte längre behöver vård inom den slutna vården (SFS 

2017:612). Hur lång tid patienten blir kvar på sjukhuset beror dock inte bara på 

patientens tillstånd utan även på andra faktorer. Informationsöverföringen, 

logistiken kring hur praktiska frågor kan lösas i samband med utskrivning, 

omfattningen av och formerna för planeringsarbete samt vilket stöd kommunen har 

från primärvården är exempel på några faktorer. Utredningen av betalnings-

ansvarslagen visade att gemensamt för kommuner med kortast vårdtider var 

medvetenheten och prioriteringen av arbetet med utskrivningsklara patienter samt 

en välfungerande samverkan mellan berörda enheter. Den långa väntetiden kan både 

innebära ett onödigt lidande och en ökad risk för patienten samt stora kostnader för 

samhället (SOU, 2015:20). 

Avsikten med den nya lagen (SFS 2017:612) är att en patient med fortsatta behov av 

insatser skrivs ut från den slutna vården på ett tryggt och säkert sätt så snart som 
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möjligt efter att patienten bedöms som utskrivningsklar. För att göra detta möjligt 

ska primärvården tillsammans med den kommunala hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten påbörja planering av aktuella insatser redan när 

inskrivningsmeddelandet kommer från slutenvården, förutsatt att patienten har givit 

sitt samtycke (SFS 2017:612). En utskrivningsplan som omfattar planeringen för 

den första tiden hemma ska upprättas och behöver patienten insatser från både 

socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård så ska en SIP upprättas (Landstinget 

Kalmar län, 2018). Efter samtycke från patienten om en samordnad individuell 

planering ska en fast vårdkontakt i primärvården utses. Den fasta vårdkontaktens 

uppgift blir att som vårdsamordnare sammankalla alla berörda professioner till en 

samordnad individuell planering. Detta ska ske inom tre dagar efter att slutenvården 

har skickat ett meddelande om att patienten är utskrivningsklar (SFS 2017:612). 

Arbetet som vårdsamordnare i primärvården innefattar både sjuksköterska och 

distriktssköterska. I arbetet har författarna valt att skriva sjuksköterska eftersom det 

i lagar, författningar och litteratur är den benämning som används.  

 

2.4 Samordnad individuell plan (SIP) 
Lagen om SIP regleras i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Lagen säger att en SIP ska upprättas när den 

enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvård, 

förutsatt att den enskilde ger sitt samtycke (SKL,2018). Enligt lagen är det 

landstinget och kommunens skyldighet att upprätta en SIP när de bedömer att behov 

finns. Däremot kan andra som upptäcker brister i samordningen av vård- och 

omsorgsinsatser föreslå att en SIP upprättas, vilket skulle kunna vara anhöriga, 

närstående eller omvårdnadspersonal (SKL, 2016). 

SIP är ett dokument som beskriver pågående vård- och omsorgsinsatser, behov av 

nya insatser samt vem som ansvarar för vad. Det ska även framgå vem som har det 

övergripande ansvaret för planen. SIP visar tydligt för patienten, för närstående och 

för personalen vem som ansvarar för vad. När det är möjligt ska planen upprättas 

tillsammans med patienten. På så sätt får patienten själv möjlighet att vara aktiv i sin 

egen vård och omsorg. Patienten sätts i fokus och den centrala frågan är ”vad är 

viktigt för dig” (SKL 2016). Patientens delaktighet ses som en viktig del i dagens 

hälso- och sjukvård. Det råder inte längre någon osäkerhet kring huruvida patienten 

och anhöriga ska involveras utan snarare hur vårdpersonalen ska skapa delaktighet 

(Carlström, Kvarnström & Sandberg, 2013).  

 

2.5 Skapa delaktighet i sjuksköterskans yrkesutövning 
Enligt Sandman & Kjellström (2018) är sjuksköterskans ansvar tillsammans med 

andra vård professioner att skapa möjlighet för patientens delaktighet. Delaktighet 

innebär att patienten på olika sätt och i olika grad får vara med och bestämma om 

eller utföra den vård som hen behöver. Vidare menar Sandman & Kjellström (2018) 

att delaktigheten gynnar också sjuksköterskans möjlighet att etablera en tillitsfull 

vårdrelation till patienten. Sjuksköterskan måste skapa en relation till patienten som 
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bygger på ömsesidighet, respekt och tillit vilket kräver att sjuksköterskan överlåter 

viss makt och kontroll till patienten (Sandman & Kjellström, 2018). För att 

patienten ska bli delaktig krävs att hen får information som ökar kunskapen och ger 

större möjlighet till självständiga beslut (Slettebø et al., 2012). Det är viktigt att 

patienten upplever informationen som meningsfull och att informationen utbyts och 

kommuniceras mellan parterna. Detta innebär att sjuksköterskan måste skaffa sig 

kunskap om patientens åsikter och förväntningar samt att informationen utgår från 

patientens behov (Ekman & Norberg, 2013). Att känna till och förstå patientens 

behov är en förutsättning för att skapa trygghet för patienten (Socialstyrelsen, 2012).  

 

2.6 Skapa trygghet i sjuksköterskans yrkesutövning 
Trygghet är ett viktigt fenomen inom hälso- och sjukvården och Dahlberg och 

Segesten (2010) förklarar begreppet trygghet som en grundläggande känsla nära 

sammankopplad med självkänslan. Upplevelsen av trygghet påverkas av yttre 

faktorer såsom god miljö, relationer, kunskap och kontroll (Dahlberg & Segesten, 

2010). Trygghet är en av förutsättningarna för att människan ska klara av att ta sig 

igenom saker. Är människan otrygg går mycket tid och kraft åt att ta hand om de 

känslor som följer med otrygghet som oro, rädsla, ångest och kanske till och med 

skräck (Socialstyrelsen, 2012). Vid sjukdom eller andra funktionsnedsättningar som 

hotar människans vardagstillvaro uppstår otrygghet, om sjukdomen botas kan 

tryggheten återställas. Om sjukdomen inte kan botas kan ändå en viss trygghet nås 

genom att patienten får kontroll över sin situation (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Genom att sjuksköterskan ser till att patienten är välinformerad och har förstått den 

information som ges kan patienten få kontroll över sin situation (Sandman & 

Kjellström, 2018). Enligt Robben et al. (2012) kan informationen förbättras om 

sjuksköterskan även ger den skriftligt som korta och tydliga informationsblad. Som 

patient kan en beroendeställning gentemot sjuksköterskan och andra aktörer uppstå. 

Att lyssna på patienten visar på respekt och medkänsla av de yrkesverksamma 

(Preheim, 2009). Sjuksköterskan ska arbeta för att bevara patientens självständighet 

i så hög grad som möjligt. Det kan handla om att lyssna på patienten för att få 

förståelse för vad hen behöver för att känna trygghet. Enligt SKL (2016) ska 

patienter känna sig trygga med att komma hem efter en sjukhusvistelse, detta ställer 

stora krav på samordning.  

 

2.7 Professionell teamsamverkan 
Samverkan i team är en av sex kärnkompetenser som Svensk Sjuksköterskeförening 

har lyft fram som är speciellt betydelsefulla för alla professioner vid planering, 

genomförande och utvärdering inom hälso- och sjukvården (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). Samverkan i team bygger på att olika professioner 

delar med sig av sina kunskaper för att på bästa sätt gemensamt kunna tillgodose 

patientens behov av vård och omsorg (Carlström, et al., 2013). Vilka som ingår i det 

professionella vårdteamet och ska medverka vid utskrivningsplaneringen beror på 

vilka behov patienten har. Det kan till exempel vara biståndshandläggare, 

arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska från kommun och primärvård, läkare, 
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undersköterska eller myndighet såsom försäkringskassan. Att arbeta i professionella 

team möjliggör en god arbetsmiljö och en god användning av gemensamma 

resurser. (SKL, 2016). Samarbete är avgörande för hantering av vårdplaner för 

patienter med komplexa behov (Preheim, 2009). Samverkan är inte samma sak som 

samarbete. Det är snarare en uttryckt önskan om samarbete och inte att samarbete 

faktiskt sker. För att samverkan ska leda till samarbete fodras samordning mellan 

människor, och att de delar samma uppfattning om arbetets mål (Carlström, et al., 

2013).  

 

2.8 Primärvårdens funktion i teamet 
Enligt lag (SFS 2017:612) ska den behandlande läkaren i slutenvården göra en 

bedömning om patienten kan behöva insatser från socialtjänsten, kommunal hälso- 

och sjukvård eller primärvården efter utskrivning. Slutenvården skickar då ett 

inskrivningsmeddelande till berörda enheter senast 24 timmar efter att patienten 

skrivits in. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla upplysningar om identitet, 

inskrivningsorsak och beräknad vårdtid. Primärvården ska motta ett 

inskrivningsmeddelande både när insatserna rör primärvården och kommunal hälso- 

och sjukvård. Primärvården ska genast tillsammans med den kommunala hälso- och 

sjukvården påbörja planeringen av de insatser som är nödvändiga för att patienten 

ska kunna lämna den slutna vården på ett tryggt och säkert sätt. I primärvården ska 

också en fast vårdkontakt utses. Den fasta vårdkontakten i primärvården har som 

uppgift att kalla alla berörda enheter till en samordnad individuell planering som ska 

resultera i en utskrivningsplan eller en samordnad individuell plan (SIP). En 

utskrivningsplanering görs på sjukhuset inför hemgång medans en SIP kan ske både 

på sjukhuset och i hemmet. SIP kan med fördel göras i hemmet där förhållandena 

mellan patienten och personalen är mer jämbördiga och personalen har större 

möjlighet att få förståelse för patientens önskemål (SKL, 2016). En annan fördel 

med att genomföra SIP i hemmet är att patienten fått möjlighet att känna efter hur 

det fungerar hemma. Vid dessa fall görs en utskrivningsplanering på sjukhuset och 

sedan en SIP i hemmet (Landstinget Kalmar län, 2018). Respektive verksamhet 

ansvarar för de insatser som överenskommits enligt SIP och att uppföljning görs. 

Om problem tillstöter så ska samordnaren i primärvården kontaktas för att ta 

ställning till om en ny SIP behövs och ta initiativ till detta (SKL, 2016). 

 

2.9 Patienters erfarenheter 
Martinsen, Harder och Norlyk (2015) fann i sin studie att äldre patienter efter 

hemgång ofta blev beroende av vuxna barn för att få vardagen att fungera. Insatser 

som bestämdes vid vårdplaneringen fungerade inte alls och det var upp till de äldre 

och deras anhöriga att se till att de fick tillgång till den planerade hjälpen. 

Situationen upplevdes som svår både för de äldre och deras anhöriga. Den äldre 

kände sig många gånger som en börda och hade hellre önskat få tid till att umgås 

med sina anhöriga istället för att de vid besöken exempelvis skulle städa och handla. 

I studien framkom det även att det inte alltid är lätt att förbereda patienten på 

sjukhuset inför hemgång. Patienterna hade svårt för att föreställa sig hur det skulle 
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bli när de kom hem. Hemkomsten präglades av osäkerhet och blev en utmaning 

både på den praktiska och existentiella nivån (Martinsen et al., 2015). Även 

Gabrielsson och Nilsen (2015) upptäcker att de äldre patienterna hade svårt att tänka 

sig hur livet hemma skulle se ut när de fortfarande var inskrivna på sjukhuset. De 

hade därför svårt att uttrycka vilka behov de hade vid vårdplaneringen. Andreasen, 

Lund, Aadahl och Sørensen (2015) konstaterar att en välstrukturerad vårdplanering 

och ett väl fungerade samarbete mellan slutenvården och öppenvården ledde till att 

de äldre patienterna kände sig redo för hemgång och upplevde trygghet och 

säkerhet. Turjamaa, Hartikainen, Kangasniemi och Pietilä (2015) fann i sin studie 

att dokumentationen i patienternas vårdplaner många gånger var sjukdomscentrerad 

snarare än personcentrerad. 

3 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram har personcentrerad vård valts. Ordet personcentrerad 

vård används för att visa respekt för hela personen och inte bara de fysiska behoven. 

Det betyder att personens existentiella och psykiska upplevelser och behov är lika 

starkt värderade som de fysiska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 

Personcentrerad vård omfattar patientens livsvärld som alltid utgår från dennes 

perspektiv på sin sjukdom (Edvardsson, 2010). Den syftar till att patienten får 

respekt och att patienten ses som en kapabel och värdig individ med inneboende 

resurser. Patienten som är i behov av vård sätts i centrum istället för sjukdomen 

(Ekman & Norberg, 2013). I personcentrerad vård ses patienten som delaktig i 

beslutsprocessen om sin egen vård, behandling och hälsoplan (Ekman & Norberg, 

2013). Patientberättelsen är utgångspunkten i ett partnerskap mellan patienten, 

närstående, sjuksköterskan samt andra professionella vårdgivare i den 

personcentrerade vården. Den beskriver patientens symtom, tillstånd samt fångar 

patientens lidande (Ekman & Norberg, 2013). Personcentrerad vård är en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser. Sjuksköterskan ska kunna identifiera vad hälsa är 

för patienten utifrån dennes livsberättelse. Sjuksköterskans egna värderingar 

grundar sig i självkännedom och hur dessa påverkar vården (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016). Att lyssna och se till patientens önskningar, 

värderingar och engagemang gör att patienten blir mer delaktig i sin vård (Ekman & 

Norberg, 2013). Enligt SKL (2018) ska en samordnad individuell plan få patienten 

att känna trygghet, kontinuitet, säkerhet i att vård och omsorg tillgodoses och att 

inflytande samt delaktighet ökar för patienten. Med detta som utgångspunkt 

upprättas en hälsoplan av sjuksköterskan och patienten, där mål och strategier görs 

för att kunna följas upp både på lång och kort sikt. För att säkerställa den planerade 

vården och att den fullföljs som överenskommits så måste den dokumenteras av 

vårdgivaren (Ekman & Norberg, 2013). 

 

Genom personcentrerad vård som teorigrund har begreppen livsvärld, ömsesidighet 

och partnerskap valts som teoretiska utgångspunkter i föreliggande studie. 
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Begreppen valdes som verktyg för att öka förståelsen kring sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta med SIP. Studiens resultat kommer diskuteras utifrån 

dessa begrepp. 

 

4 Problemformulering 

Vårdtiden inom slutenvården blir allt kortare vilket leder till att allt fler patienter 

med omfattande vård- och omsorgsbehov skrivs ut till det egna hemmet. Detta 

ställer stora krav på hälso- och sjukvården och inte minst på sjuksköterskan i 

primärvården som i samband med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård fått en ny roll som vårdsamordnare och fast vårdkontakt. 

Tidigare forskning visar att anhöriga många gånger få ta på sig en för stor roll när 

det gäller att samordna vården till äldre. Trots att en samordnad planering har ägt 

rum så har det framkommit oklarheter över vem som ska göra vad. Det har också 

framkommit att vårdplanens dokumentation många gånger är sjukdomscentrerad 

istället för personcentrerad. Att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av arbete som 

vårdsamordnare i primärvården blir därmed värdefullt. Genom att ta del av deras 

erfarenheter kan både hinder och möjligheter upptäckas.  

5 Syfte 

Syftet var att beskriva vårdsamordnande sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med 

samordnad individuell planering i primärvården. 

6 Metod 

6.1 Design 
Denna studie är en intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats. Kvalitativ metod är lämplig då syftet är att få en ökad insikt och 

förståelse om ett område. En induktiv ansats innebär att deltagarnas erfarenheter är 

utgångspunkten och där resultatet kan skapa en teori (Henricson & Billhult, 2017).  

 

6.2 Urval 
Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara utbildade sjuksköterskor eller 

distriktssköterskor i primärvården. Anledningen till att inkludera båda 

professionerna var för att sjuksköterskor ofta arbetar som vårdsamordnare i 

primärvården. Ytterligare ett inklusionskriterium var att ha erfarenheter av att arbeta 

som vårdsamordnare i minst sex månader. Detta för att deltagarna skulle ha hunnit 

samla på sig erfarenheter inom området. En bekvämlighetsurval har använts enligt 

Kristensson (2014), då författarna har intervjuat de sjuksköterskor och 

distriktssköterskor som var tillgängliga och ville medverka i studien. 
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6.3 Genomförande 
Informationsbrev skickades via mail till verksamhetscheferna på samtliga 

hälsocentraler i tre kommuner i södra Sverige (Bilaga 1). Efter samtycke från 

verksamhetscheferna, där kontaktuppgifter till lämpliga deltagare angavs, skickades 

informationsbrev ut via mail till dessa sjuksköterskor (Bilaga 2). De första åtta som 

gav sitt samtycke till att delta i studien kontaktades och datum och tid bestämdes för 

en intervju. Det var fyra sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor på fem 

hälsocentraler i tre kommuner. I en kvalitativ studie ingår oftast ett mindre antal 

deltagare då det ses som en fördel att hitta personer med erfarenhet som kan ge rika 

beskrivningar av fenomenet (Henricson & Billhult, 2017).  

 

6.4 Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes under vecka 37-38 2019. Semistrukturerade 

intervjuer användes eftersom det är en lämplig metod när erfarenheter inom ett visst 

område söks (Polit & Beck, 2012). En intervjuguide med semistrukturerade frågor 

utarbetades av författarna för att svara på studiens syfte (Bilaga 3). Datainsamlingen 

började med att en pilotintervju gjordes för att se om intervjuguiden var relevant 

samt för att testa författarnas intervjuteknik att kunna ställa lämpliga följdfrågor 

som fördjupade svaren. Pilotintervjun bedömdes besvara studiens syfte och 

inkluderades i studien. Av åtta intervjuer genomfördes tre tillsammans och 

resterande fem genomförde författarna var för sig. Intervjuerna gjordes på 

informanternas respektive hälsocentral i avskilda rum. Varje enskild intervju 

inleddes med en kort presentation av studiens syfte samt att informanten fick ge ett 

muntligt samtycke till studien. Alla informanter fick samma frågor. Frågorna togs i 

samma ordning men följdfrågorna anpassades efter vad som kom upp i intervjun. 

Intervjuerna, som tog cirka 20 minuter, spelades in och transkriberades därefter 

ordagrant.  

 

6.5 Analys 
Författarna har använts sig av en manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys 

innebär att det som var uppenbart i texten fångades upp av författarna (Graneheim 

& Lundman, 2017).  Det inspelade intervjumaterialet transkriberades ordagrant. För 

att författarna skulle få en helhetsbild så lästes materialet flertal gånger var för sig.  

All data i form av texter från samtliga intervjuer analyserades. För att få en helhet 

måste avvägningen inbegripa en tillräckligt stor analysenhet, samtidigt måste 

mängden data vara tillräcklig liten för att kunna hanteras i analysprocessen 

(Graneheim & Lundman, 2017; Danielsson, 2017). Författarna analyserade texterna 

tillsammans och identifierade meningsenheter som var av betydelse för studiens 

syfte. Efteråt kondenserades de meningsbärande enheterna till kortare texter där 

kärnans kontext fortfarande var i fokus. Dessa kodades sedan av författarna och 

undersöktes så att innebörden stämde överens med innehållet från 

meningsenheterna. Koderna hjälpte författarna att sortera data utifrån likheter samt 

olikheter, och detta ledde till att underkategorier bildades. Dessa underkategorier 

kategoriserades sedan med avseende på likheter och skillnader och utmynnade i tre 
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avgränsade huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2017; Danielsson, 2017). 

Tabell 1 är ett exempel på en innehållsanalys.  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess från meningsbärande enhet till huvudkategori 

Meningsenheter Kondensering Kod Under 

kategori 

Huvudkategori 

…det var mycket 

frågor som vi 

ställde som man 

inte riktigt fick 

nåt svar på. 

Vi ställde 

frågor men 

fick inga svar. 

Frågor blev 

obesvarade 

Kunskap 

och 

erfarenhet 

Primärvårdens 

roll 

Jag tycker det 

fungerar jättebra. 

Det är en öppen 

kommunikation 

…är det nåt jag 

inte vet så 

behöver jag inte 

vara rädd för att 

fråga, för alla 

hjälper till och det 

är liksom god 

stämning…man 

hjälps åt. 

Samarbetet i 

teamet 

fungerar 

jättebra. En 

öppen 

kommunikatio

n, god 

stämning, 

öppet klimat 

och alla hjälps 

åt. 

Bra team-

samarbete. 

Kommuni

kation 

Teamsamverkan 

…det är ju alltid 

bättre om dom är 

förberedda. Då 

går ju planeringen 

lättare och 

patienten blir mer 

delaktig 

 

En förberedd 

patient har 

bättre 

förutsättningar 

att känna 

delaktighet i 

sin planering 

Är patienten 

förberedd är 

det lättare 

att vara 

delaktig. 

Främja 

delaktighe

t 

Partnerskapet 

7 Forskningsetiska överväganden 

En etisk egengranskning har gjorts enligt blankett från Etikkommittén i Sydost 

(Etikkommittén Sydost, 2018). Studien har följt forskningsetiska principer som 

grundar sig på Vetenskapsrådets (SFS 2003:460) fyra etiska principer: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

Dessa principer bygger på respekt för människor och syftar även till att skydda 

deras rättigheter. Deltagarna fick informationsbrev om studiens syfte och vilken 



 

1(32) 

 

metod som skulle användas. I brevet framgick det att deltagandet var frivilligt och 

personen kunde när som helst välja att avbryta sitt deltagande. Alla data 

behandlades konfidentiellt. Deltagarnas namn och arbetsplats avidentifierades, 

vilket gjorde att deltagarna inte kunde identifieras av utomstående. Författarna anser 

att nyttan med studien översteg riskerna då det var upp till sjuksköterskorna själva 

att välja vad de vill dela med sig av kring sitt arbete. Uppgifter om deltagarna och 

insamlat material har endast använts för forskningens ändamål. Allt datamaterial har 

under studiens gång hållits inlåst och kommer att förstöras när uppsatsen har blivit 

godkänd. 

8 Resultat 

I analys av datamaterialet framkom tre kategorier samt sju underkategorier som 

beskrev vårdsamordnade sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med samordnad 

individuell planering i primärvården. 

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategori 

Primärvårdens roll -Kunskap och erfarenhet 

-Möjligheter och svårigheter med den 

nya arbetsrollen 

- Organisatoriska utmaningar 

Teamsamverkan -Kommunikation 

-Snabbare ledtider 

Partnerskapet - Involvera och förbereda patienten 

-Dokumentation till nytta för patienten 

 

8.1 Primärvårdens roll 
Kategorin primärvårdens roll beskriver vikten av kunskap och erfarenhet inför 

uppdraget som vårdsamordnare i primärvården och vilka möjligheter och 

svårigheter som ses med denna roll. Den ger också en beskrivning av 

organisatoriska utmaningar som sjuksköterskan i primärvården sett vid införandet 

av det nya arbetssättet. 

8.1.1 Kunskap och erfarenhet 

De flesta sjuksköterskorna upplevde att de hade fått tillräckligt med kunskap inför 

sitt nya uppdrag som vårdsamordnare i primärvården. De sjuksköterskor som hade 

erfarenhet från kommunal eller slutenvård, där arbetet med vårdplanering pågått en 

längre tid, ansåg sig bättre rustade för uppdraget.  

” …jag hade jobbat i kommunen precis innan, och där var det ju på ett annat sätt, 

för där hade vi ju fått information på ett helt annat sätt då, att den här lagen skulle 

ändras då…för precis innan det så började jag i primärvården, och där…visste man 
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ju ingenting i stort sett, utan det var ju liksom den lilla informationen jag hade själv 

som jag tog med mig hit…” (7) 

Sjuksköterskorna berättade att de hade fått viss utbildning inför den nya lagen, men 

det var många frågor som ställdes som förblev obesvarade. Som exempel var det till 

en början svårt att avgöra vilka planeringar primärvården skulle delta i samt med 

vilket engagemang. Sjuksköterskorna förklarade att det inte fanns någon 

arbetsbeskrivning och i början gällde det att hitta ett bra arbetssätt som fungerade 

för alla professioner. Enligt sjuksköterskorna har det blivit bättre med tiden. 

Kontinuerliga samverkansmöten, där problem diskuterats, har lett fram till en 

tydligare arbetsbeskrivning.  

8.1.2 Möjligheter och svårigheter med den nya arbetsrollen 

Sjuksköterskorna ansåg att den nya rollen har fört med sig att primärvården nu har 

bättre vetskap om vilka patienter som är inneliggande och eventuellt är i behov av 

en samordnad planering. Sjuksköterskan informerar den ansvariga läkaren i 

primärvården som i sin tur kan kontakta läkaren i slutenvården vid komplexa 

ärenden som svårt palliativa eller multisjuka patienter. Enligt sjuksköterskorna så 

gäller det i dessa fall att ha ett gemensamt tänk och arbetssätt för att patienten ska få 

möjlighet till en trygg och säker hemgång. Sjuksköterskorna berättade att tidigare 

hade de bara gått in i det gemensamma kommunikationssystemet för att se om det 

fanns någon som gällde dem, som till exempel en kallelse till vårdplanering. Enligt 

sjuksköterskorna var detta ytterst ovanligt. Några sjuksköterskor berättade att de 

blivit kallade till vårdplanering, men att det senare visat sig vara ett missförstånd.  

Samtidigt som det framkom en viss optimism över det nya uppdraget så ansåg 

sjuksköterskorna att primärvården inte behövde axla rollen som vårdsamordnare 

utan kunde blivit mer delaktiga ändå. Det tidigare arbetssättet där kommunen var 

samordnare fungerade enligt sjuksköterskorna väldigt bra. De håller inte alls med 

om att sjuksköterskan i primärvården är den som känner patienten bäst. Många 

patienter är inskrivna i hemsjukvården och då är det absolut sjuksköterskan i 

hemsjukvården som känner patienten bäst. Enligt sjuksköterskan i primärvården så 

händer det att de aldrig tidigare har träffat patienten. Svårigheterna med den nya 

rollen är att man inte har patienten framför sig. 

”…att kunna bedöma när vi ska kalla till utskrivningsplanering eller vård-SIP då, 

och hur…vilket behov patienten har, där är det ju helt beroende på vad dom skriver 

från slutenvården, och det är där det blir problem”. (6) 

Enligt sjuksköterskorna är det viktigt att slutenvården uppdaterar status och 

preliminärt utskrivningsdatum i det gemensamma kommunikationssystemet, för att 

primärvården ska kunna göra rätt bedömning. Sjuksköterskorna berättade att i två av 

kommunerna som ingick i studien finns ett arbetssätt där teamet varje morgon har 

ett videomöte. Här diskuterar representanter för primärvård, kommun och 

slutenvården de inlagda patienterna. I den kommun som inte har dessa möten 

upplevde sjuksköterskorna det som extra svårt att få information från slutenvården, 

de fick väldigt ofta lyfta luren i jakt på information. 
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Sjuksköterskorna nämnde även tidsaspekten som en svårighet. De menade att det är 

ett stort uppdrag som primärvården fått som kräver sin tid. Genom att prioritera 

arbetet med vårdsamordning ansåg sjuksköterskorna att det gavs bättre möjligheter 

till uppföljning och hembesök. 

…det är ju viktigt att alla tar det liksom på allvar och att man skapar resurser för 

att kunna genomföra detta”. Och likaså som vårdsamordnare, att kunna jobba med 

det, men då behöver man ju jobba i stort sett bara med detta om man ska ha tid för 

det.” (6) 

Kontinuiteten bland personalen ansåg sjuksköterskorna i primärvården var viktig. 

Färre vårdsamordnare på samma hälsocentral underlättade arbetet. Det blir enklare 

att hålla sig uppdaterad, vilket är viktigt för att det ska fungera. I studien framkom 

det att på de hälsocentraler som hade endast en vårdsamordnare fungerade arbetet 

bra, men det var också sårbart.  

 

8.1.3 Organisatoriska utmaningar 

I studien framkom en förvirring över begreppet utskrivningsplanering och SIP. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att veta när det ska kallas till en 

utskrivningsplanering eller SIP, det lättaste hade varit om det bara hette planering. 

Enligt sjuksköterskorna görs de flesta samordnande individuella planeringarna på 

sjukhuset. De berättade att till en början användes nästa bara begreppet SIP men 

med tiden har begreppet utskrivningsplanering börjat användas allt mer. 

Sjuksköterskorna har tillsammans med det övriga teamet kommit fram till att det var 

inga regelrätta SIP som gjordes utan utskrivningsplaneringar. De menade att en SIP 

behövs endast i komplexa fall som kräver avancerad uppföljning, vilket enligt dem 

inte är så ofta. 

”Ofta så blir det en utskrivningsplanering på sjukhuset med alla professioner och 

det säger ju liksom rätt så mycket ändå, att det är många…många personer 

inblandade och mycket tid som avsätts för detta. Och om man säger att man är fem 

personer och man sitter en timme, det är fem timmar…Då blir det en SIP i hemmet 

också med alla professioner, och det liksom blir ett dubbelarbete.” (7) 

Sjuksköterskorna påtalade att i och med att det görs så många samordnade 

utskrivningsplaneringar på sjukhuset så lämnas mindre utrymme för att göra en SIP 

i hemmet. Sjuksköterskorna upplevde att det framförallt är kommunen som är 

orsaken till att situationen ser ut som den gör. De menade att kommunen har svårt 

att frångå sitt tidigare arbetssätt när alla vårdplaneringar gjordes på sjukhuset. 

Sjuksköterskorna menade att det tar tid att ändra på tankar och beteende, vilket är en 

utmaning för teamet. 

Enligt sjuksköterskorna så behövs en utskrivningsplanering inför hemgång som 

omfattar planering för den första tiden hemma. Däremot så ansåg sjuksköterskorna 

att en samordnad utskrivningsplanering med alla professioner inför hemgång inte är 

nödvändigt. De menade att det kanske bara behöver vara en kortare telefonkontakt 

eller att endast en handläggare går upp och pratar med patienten på sjukhuset inför 

hemgång. Mycket går att sköta genom det gemensamma kommunikationssystemet. 
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Sjuksköterskorna vill att den stora planeringen (SIP) äger rum när patienten kommer 

hem. För att kunna göra en rättvis bedömning utifrån patientensbehov så bör 

planeringen göras i den miljö patienten lever i och inte på sjukhuset. 

Sjuksköterskorna berättade också att det inte är helt ovanligt att patienten inte inser 

på sjukhuset vilka behov som finns när hen kommer hem. 

Sjuksköterskorna upplevde att det är mycket återinläggningar. En orsak till detta 

som sjuksköterskorna såg det kan vara att patienten inte inser sina behov på 

sjukhuset. De menade att SIP i hemmet även skulle kunna minska återinläggningar. 

En annan utmaning för att få till fler SIP i hemmet upplevde sjuksköterskorna vara 

tekniken. På sjukhuset finns bättre utrustning för videomöten som gör att alla 

deltagare kan se och höra varandra. I hemmet är det oftast flera professioner som 

kopplar in sig på samma telefon. 

”Telefonen funkar så där. Ibland hörs man dåligt, ibland hör man ingenting. Det är 

lite teknikstrul där mycket, som är i vägen för det. Jag tycker det är enklare när man 

har det på sjukhuset innan patienten har åkt hem.”. (1) 

 

8.2 Teamsamverkan 
Kategorin teamsamverkan beskriver primärvårdens syn på teamsamverkan och hur 

det fungerar i praktiken.  

8.2.1 Kommunikation 

Sjuksköterskorna uppfattar att kommunikationen och samverkan mellan 

primärvården, kommunen och slutenvården har blivit bättre i och med den nya 

lagen. De menade att det finns fortfarande brister men det pågår ständigt ett 

förbättringsarbete. Ett problem som framkom var att sjuksköterskorna i 

primärvården och sjuksköterskorna i kommunen ofta har delade uppfattningar 

gällande patientens behov. Sjuksköterskorna i primärvården menade att de alltid 

måste strida för en patient ska bli inskriven i hemsjukvården, vilket upplevdes som 

kämpigt. Ett annat problem som flera sjuksköterskor belyser är det gemensamma 

kommunikations-systemet, Cosmic LINK. Cosmic LINK som är ett datasystem 

används för informationsöverföring mellan regionen och kommunen när patienten 

har behov av insatser och samordning i samband med utskrivning från sluten hälso- 

och sjukvård (Region Kalmar län, 2018). Sjuksköterskorna upplevde Cosmic LINK 

som svårt och komplicerat och någon ansåg det till och med patientosäkert då det 

var svårt att hitta information. 

Sjuksköterskorna berättade att i vissa kommuner har man gått ett steg längre och 

inför dagliga videomöten. Sjuksköterskorna var väldigt positiva till dessa team-

möten där de tillsammans får möjlighet att diskutera och planera gemensamma 

patienter, vilket leder både till enklare och snabbare beslut. De upplevde att tema-

mötena bidrar till ett bättre samarbete mellan de olika professionerna och det gynnar 

patienten. Sjuksköterskorna ansåg också att kontinuiteten bland personalen som 

arbetar i teamet var viktigt för att det skulle bli ett bra samarbete. 

” Vi känner ju varandra på ett annat sätt än vi gjorde tidigare. Vi har ju lättare att 

nå varandra och kunna förmedla information…det är alltid lättare när man har ett 
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ansikte på varandra och liksom känner varandra, och man får en annan förståelse 

för vad arbetsterapeuter kan ha för problem t ex, och hur dom tänker när nån ska 

hem och lite så”. (2) 

Vidare så berättade sjuksköterskorna att inte alla avdelningar på sjukhuset har 

anslutit sig till de dagliga videomötena, vilket försvårar samarbetet. Enligt 

sjuksköterskorna är slutenvården dåliga på att uppdatera status i det gemensamma 

kommunikationssystemet.  

”…vi försöker att få dom liksom, att ni måste tala om vilket behov har patienten när 

patienten går hem, för det måste planeras innan. Och det kan liksom ha…gått 

ganska många dar och helt plötsligt så ska dom ut”, (3) 

Sjuksköterskorna menade att dålig kommunikation från slutenvården gör 

kommunen mindre förbered, vilket kan fördröja hemgången. Sjuksköterskorna hade 

gärna sett att det funnits en samordnare på varje avdelning. 

 

8.2.2 Snabbare ledtider 

Enligt sjuksköterskorna så förs det statistik över vårdtiden som utskrivningsklar och 

den visar på en minskning. Tack vare teamsamarbetet med tidig planering, redan 

första eller andra dygnet så tycker sjuksköterskorna att de är bra på att hålla ledtider. 

Enligt sjuksköterskorna är det viktigt att alla professioner gör det de ska för att det 

ska bli ett bra flöde. Ett problem som framkom var att hitta ett datum och en tid för 

utskrivningsplanering eller SIP. Många gånger var det biståndshandläggarens 

schema som var fullbokat. 

Efter att patienten har fått sin planering så tycker inte primärvården att det hänger så 

mycket på dem hur snabbt patienten kan komma hem. Det är oftast kommunen som 

styr hemgången.   

Sjuksköterskor i primärvården tycker att kommunen är duktiga på att ta hem 

patienterna. De menade på att sjuksköterskorna i kommunen och rehabteamet är 

väldigt flexibla när det gällde att ta hem patienter med kort varsel. Om det uppstod 

någon fördröjning så kunde det bero på att hemtjänsten behövde mer tid för att 

ordna med alla besök. 

” En del kommuner ha ju det här att det står ett…dom har som en 

beredskaps…grupp eller så, som kan ta hand om dom här som kommer hem innan, 

så att det inte behöver dras så långt innan, men här vill man att det ska vara riktigt 

färdigt”. (3) 

Sjuksköterskorna uppgav att en annan orsak till att utskrivningsklara patienter blev 

kvar på sjukhuset berodde på att kommunen hade för få korttidsplatser.  

 

8.3 Partnerskapet 
Kategorin partnerskapet beskriver sjuksköterskans erfarenhet av vikten av att 

involvera och förbereda patienten inför samordnad individuell planering. Den 
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beskriver också sjuksköterskans syn på dokumentationen i samband med samordnad 

individuell planering och vilken nytta de tror den har för patienten.  

8.3.1 Involvera och förbereda patienten 

Sjuksköterskorna såg patientens delaktighet i planeringen som något oerhört viktigt. 

De menade att det första steget till delaktighet var att personalen på sjukhuset 

informerar patienten om möjligheten till en samordnad individuell planering, där 

alla aktuella professioner får möjligheten att samarbeta kring patienten. För att detta 

ska komma till stånd så måste patienten giva sitt samtycke. Sjuksköterskorna 

förklarade att samtycket innebär att patienten tackar ja till en planering och 

informationsdelning mellan de aktuella professionerna.  

Sjuksköterskorna ansåg också att det är viktigt att patienten är välinformerad 

gällande hur en planering går till och vad som förväntas av patienten. 

Sjuksköterskorna menar att en förberedd patient har bättre förutsättningar för ett 

aktivt deltagande.  

”… det första när vi har gjort presentationen så är det frågan…så patienten ska ju 

vara införstådd med vad det innebär, den här planeringen…,” (3) 

Sjuksköterskorna upplevde att det såg olika ut hur väl informerad patienten är vid 

själva planeringen. De tror att förutsättningarna för hur förberedd patienten är 

skiljde sig åt. På en del avdelningar finns det en samordnare som informera patient 

och anhöriga och ibland är det sjuksköterskan på avdelningen som har förberett lite. 

Sjuksköterskorna påtalade även att en del handläggare är duktiga på att informera 

patienten om dennes möjligheter. 

Det framkom också faktorer som kan ha betydelse för patientens upplevelse av 

delaktighet. En faktor var att det oftast är väldigt många människor som deltar vid 

planeringen, vilket kan försvåra patientens deltagande. Sjuksköterskorna ansåg att 

mycket av planeringen gick att sköta via det gemensamma kommunikations-

systemet.  

En annan faktor som framkom var att tekniken ibland kunde ställa till problem när 

det gällde delaktighet. Vid planering och uppföljning används oftast videomöten 

eller telefonmöten. Enligt sjuksköterskorna kan detta göra att den äldre patienten 

känner sig mindre delaktig. Det är framförallt vid uppföljning där bra utrustning 

saknas. 

”Men det är ju inte lätt alltså. Då kommer dom med en bärbar laptop då och viker 

upp och så ska nån gammal människa sitta och titta på den lilla skärmen på en 

laptop alltså, det blir inte bra. Dom ser ju inte.” (2) 

Sjuksköterskorna trodde ändå att patienten för det mesta kände sig delaktig i sin 

planering. Sjuksköterskorna menade att de var noga med att först och främst låta 

patienten säga sitt och först därefter de anhöriga. På så vis sätts patienten i fokus och 

det som är viktigt för patienten framkommer. Sjuksköterskorna poängterar också att 

skulle det vara så att patienten inte kan prata för sig så blir anhörigas berättelse 

utgångspunkten. 
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8.3.2  Dokumentation till nytta för patienten 

Sjuksköterskorna berättade att oavsett om det görs en utskrivningsplanering eller en 

samordnad individuell planering (SIP) så ska detta dokumenteras. De förklarade att 

varje yrkesprofession går in och skriver sin del i planen som därefter ska 

överlämnas till patienten. Sjuksköterskorna tycker att planen gör det tydligt för 

patienten vad som är bestämt, vem som gör vad och vart man ska vända sig vid 

frågor. Enligt sjuksköterskorna så uppskattar patienten och anhöriga många gånger 

att få allt nedskrivet i ett dokument.  

”…jag vet precis när det gäller exempelvis träning eller om jag behöver hjälpmedel 

eller nåt, jamen jag vet ju precis vem jag ska vända mig till och namn och allting.” 

Så det känns…det är ju ändå bra.” (7) 

Samtidigt som sjuksköterskorna har mötts av positiv respons så råder det fortfarande 

en osäkerhet kring dokumentets betydelse för patienten. Sjuksköterskorna tror att 

patientens hälsotillstånd spelar roll. De menar att många är gamla och orkar kanske 

inte bryr sig eller så förstår de inte dokumentets syfte. 

Sjuksköterskorna upplever det som ovanligt att patient eller anhöriga kontaktar den 

fasta vårdkontakten i primärvården efter en planering. Enligt sjuksköterskorna kan 

detta bero på att patienten inte använder dokumentet på rätt sätt. De menar på att det 

kanske blir som för utskrivningsmeddelandena som patienten alltid fått, att det läggs 

i en hög med andra papper och glöms bort.  En annan orsak kan vara att dokumentet 

inte har överlämnats till patienten, det har helt enkelt glömts bort.   

Sjuksköterskorna är ändå positiva till att dokumentera och överlämna den skriftliga 

planen och de tror att den kan få patienten att känna trygghet. Däremot menar 

sjuksköterskorna att en skriftlig planering inte löser alla problem. Genom 

sjuksköterskorna i kommunen har det framkommit att samma problem kvarstår som 

tidigare. Enligt sjuksköterskorna i kommunen så är det fortfarande fel på 

ordinationer, det saknas aktuell läkemedelslista och läkemedel när patienten 

kommer hem. Sjuksköterskorna i primärvården anser att detta inte beror på brister i 

planeringen utan på att andra professioner inte gör sitt jobb. 

 

9 Metoddiskussion 

9.1 Design 
Syftet var att beskriva vårdsamordnade sjuksköterskors erfarenheter av arbetet med 

samordnad individuell planering i primärvården. Författarna valde en induktiv ansats 

och att samla in data med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Enligt 

Polit och Beck (2012) är detta en lämplig metod när erfarenheter inom ett visst 

område undersöks och deltagarna får beskriva sin erfarenhet med egna ord inom ett 

avgränsat område.  

9.2 Urval 
Ett bekvämlighetsurval gjordes då författarna efterfrågade ett lättillgängligt och 

passande urval till studiens syfte (Polit & Beck, 2012). Ett bekvämlighets urval 
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passade också bra då det fanns en begränsad tidsram. Ingen hänsyn togs till 

fördelningen mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor eftersom ingen av 

professionerna har mer utbildning än den andra inom det aktuella området. De åtta 

första som svarade var de som inkluderades i studien. Informanterna fanns i 

samtliga tre kommuner. Författarna tycker att det var bra att informanterna togs från 

olika kommuner. Dels för att likheter och olikheter kunde studeras. Studiens 

trovärdighet ökade genom en noggrann beskrivning av urvalsförfarandet 

(Graneheim & Lundman, 2017). 

 

9.3 Datainsamling 
Författarna valde en semistrukturerad intervju som metod. Då de inte har haft någon 

erfarenhet med intervjuer användes en intervjuguide som hjälp (Bilaga 3). 

Författarna blev därmed tryggare under intervjuerna. Enligt Graneheim och 

Lundman (2017) stärks giltigheten och trovärdigheten i en intervjustudie. Att det 

fanns citat i intervjuerna stärker också studiens resultat och dess giltighet 

(Kristensson 2014). I första intervjun som blev pilotintervju testades intervjuguiden, 

författarnas intervjuteknik och inspelningsutrustningen. Denna pilotintervju, som 

också ingår i resultatet, upplevde författarna som tillräcklig för att få uppfattningen 

om att frågorna svarade mot syftet (Kristensson, 2014). Intervjuerna genomfördes 

på respektive hälsocentral under arbetstid. Genom att intervjuerna genomförs i en 

miljö där informanten och författarna känner sig trygga, avslappnade och inte blir 

störda blir risken för felkällor mindre (Forsberg & Wengström, 2016). Totalt ingick 

fyra sjuksköterskor och fyra distriktsjuksköterskor i studien. Fler sjuksköterskor 

visade intresse för deltagande, men då svaren kom så sent kunde dessa inte tas med i 

studien. Detta skulle kunna vara en svaghet i studien då mer variationer i data skulle 

kunna ha framträtt. Kristensson (2014) påpekar att studiens giltighet kan påverkas 

negativt av ett litet urval då det finns risk för otillräckliga data. Materialet från de 

åtta intervjuerna ansågs enligt författarna som tillräckligt då resultatet visade många 

likheter. Som författarna ser det så skulle troligen inte fler intervjuer bidra med 

någon ny information. Enligt Polit och Beck (2012) uppnås datamättnad när 

tillräckligt med information insamlats. Enligt Malterud, Siersma och Guassora 

(2015) är det lättare att uppnå mättnad om deltagarna, som i denna studie, har 

specificerade kunskaper och erfarenheter om det som ska studeras. Ett färre antal 

deltagare krävs då för att besvara syftet med studien. 

 

9.4 Dataanalys 
Författarna har använt sig av manifest innehållsanalys där texter bearbetas i ett 

strukturerat sätt för att finna likheter, skillnader och mönster. Fokus ligger på vad 

som framträder i texten (Graneheim och Lundman, 2017). Efter transkriberingarna 

har båda författarna upprepade gånger gått igenom alla intervjuerna för att få en bild 

av materialet och dess innehåll. Kristensson (2014) säger att tillförlitligheten stärks 

genom triangulering då två eller fler personer analyserat och tolkat datamaterialet. 

Därefter har meningsenheter identifierats som var av betydelse för dess syfte. 

Studiens författare har försökt att inte lägga någon egen tolkning i analysen. Att vara 
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objektiv i analysen och att hålla sin förförståelse tillbaka stärker studiens 

trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Analysarbetet har av författarna så noggrant som 

möjligt beskrivits och åskådliggjorts i tabell 1. Beskrivningen av själva analysen gör 

att tillförlitligheten i studien ökar enligt Kristensson (2014). Resultatets eventuella 

överförbarhet till andra grupper eller annat sammanhang är det läsarna som 

bedömer. Urvalet, datainsamlingen, analysprocessen samt problem som uppkommit 

och resultatet är tydligt beskrivna och redovisade vilket ökar möjligheterna till 

överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2017). 

 

10 Förförståelse 

För att stärka studiens trovärdighet är det viktigt att forskarna reflekterar över sin 

förförståelse (Priebe & Landström, 2012). Båda författarna arbetar i primärvården 

och har mer eller mindre kommit i kontakt med det fenomen som har studerats. En 

av författarna har en kortare tid aktivt arbetat som vårdsamordnare medan den andra 

författaren endast har kommit i kontakt med fenomenet genom andra kollegors 

uttalanden. Den författare som har erfarenhet av att arbeta som vårdsamordnare 

löpte en större risk för att låta sin förförståelse påverka studiens resultat. Enligt 

Henricson (2012) finns alltid risken att tolkningar utgår från erfarenheter och 

subjektiva upplevelser. Genom att författarna i det inledande arbetet diskuterat och 

reflekterat över sin förförståelse blev författarna medvetna inte bara om sin egen 

förförståelse utan också den andres. Författarna har strävat efter att ha en så neutral 

roll som möjligt både under intervjuerna, tolkningen och analysen. En diskussion 

har förts mellan författarna och handledaren vilket har minimerat risken för att 

förförståelsen har färgat analysen (Polit & Beck, 2012). 

11 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar att de flesta sjuksköterskor bedömde att de hade tillräckligt 

med kunskap för att arbeta som vårdsamordnare i primärvården. Studien visade 

också att sedan den nya lagen trätt i kraft har kommunikationen mellan 

primärvården, kommunen och slutenvården blivit bättre, vilket har medfört att 

primärvården har fått en tydligare bild av patienter i slutenvården som är i behov av 

en samordnad planering. Studien visade dessutom på en förvirring över begreppet 

utskrivningsplanering och SIP. 

I resultatdiskussionen har författarna valt att lyfta de viktigaste och mest 

utmärkande delarna i resultatet. Dessa återfinns i underkategorierna; kunskap och 

erfarenhet, organisatoriska utmaningar, möjligheter och svårigheter med den nya 

rollen, kommunikation och involvera och förbereda patienten. Dessa resultat 

kommer vidare att diskuteras i detalj utifrån personcentrerad vård och begreppen 

livsvärld, ömsesidighet och partnerskap. 
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11.1 Kunskap och erfarenhet 
I studien framkom att sjuksköterskornas kunskap och erfarenhet spelar en viktig roll 

för hur sjuksköterskorna i primärvården har klarat av det nya uppdraget som 

vårdsamordnare. Det ses naturligt att de sjuksköterskor som hade erfarenhet av att 

arbeta med vårdplaneringar i kommunal och sluten vård var bättre rustade inför det 

nya uppdraget. Däremot att kommunen skulle fått bättre information än 

primärvården väcker frågetecken hos författarna. Det är en stor utmaning att införa 

ett nytt arbetssätt i en stor organisation och över huvudmannagränser. Det är 

organisationen som ansvarar för att medarbetarna ges förutsättningar gällande 

kunskap och förståelse för en bra samverkan (Åhgren, Bihari-Axelsson & Axelsson, 

2009). Enligt sjuksköterskorna gavs olika förutsättningar, vilket enligt författarna 

kan ha medfört problem med samverkan. Enligt Kvarnström och Cedelund (2006) 

medför olika förutsättningar ifråga om utbildning problem i samverkan, eftersom 

skillnader i kunskap mellan deltagarna innebär att följsamheten till rutiner också kan 

skilja sig åt. I studien framkom det att sjuksköterskan i primärvården och 

sjuksköterskan i kommunen hade olika uppfattningar gällande patientens behov. 

Detta påverkade samarbetet i den bemärkelse att en konflikt uppstod kring 

patientens behov av stöd. Enligt Dahlqvist, Westerholm & Bengtsson (2018) kan 

samverkansarbetet och förståelsen mellan olika professioner gynnas av 

gemensamma utbildningsinsatser då detta skapar interaktion och ett gemensamt 

synsätt.  

11.2 Organisatoriska utmaningar 
Sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräckligt med kunskap för att klara av sitt nya 

uppdrag som vårdsamordnare, samtidigt som det fortfarande fanns många 

frågetecken. Detta väcker funderingar hos författarna. Hur kan sjuksköterskorna i 

primärvården tycka att de har tillräckligt med kunskap om det fortfarande finns 

frågetecken? Samtliga sjuksköterskor i studien uppgav att det fortfarande rådde en 

förvirring över begreppet utskrivningsplanering och SIP. Det framkom flera olika 

förklaringar på vad som är skillnaden på utskrivningsplanering och SIP, vilket visar 

på en viss förvirring i frågan. Det är en utmaning för ledare inom de olika 

organisationerna att tydliggöra begreppen och verka för en samsyn mellan 

inblandade professioner. Arbetet med att genomföra förändringar är inte enkelt men 

det underlättar om förändringen och lärande i organisationen ses ur ett större 

perspektiv, där hänsyn tas både till beslutsnivåer och olika professioners synsätt 

(Damschroder, Aron, Keith, Kirsh, Alexander & Lowery, 2009). De olika 

professionerna bär på olika värderingar vilket visar sig bland annat i sättet de 

uppfattar vad som är väsentligt och vilka frågor som bör prioriteras i olika 

situationer (Lindén, 2009). Samsyn är en av grundförutsättningarna för samordnad 

utskrivningsplanering, det vill säga att de inblandade har en gemensam grund att stå 

på (Andersson, 2012). Författarnas reflektion är att teamet bör ha en gemensam 

uppfattning om målet med arbetet. Alla professioner i teamet bär på viktiga 

kompetenser och alla i teamet bör vara införstådda med vars och ens möjligheter 

och faktiska insatser. Genom att hospitera hos varandra kan en ökad förståelse för 

varandras arbete och värderingar leda till en bättre samsyn. 
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I studien framkom att det görs många samordnade utskrivningsplaneringar på 

sjukhuset, vilket lämnar mindre utrymme för att göra en SIP i hemmet. Författarna 

ställer sig frågande till dessa samordnade utskrivningsplaneringar som verkar 

konkurrera ut SIP. Enligt lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården är 

det landstinget och kommunens skyldighet att upprätta en SIP, om patienten 

behöver insatser från både socialtjänst och/eller hälso- och sjukvård, förutsatt att 

patienten har givit sitt samtycke (SKL, 2018). Som författarna tolkar det så ska inte 

en SIP ersättas med en utskrivningsplanering. En utskrivningsplanering är en 

enklare form av planering för att säkra den första tiden hemma medans en SIP är en 

mer långsiktig planering (Landstinget Kalmar län, 2018). Behövs det göras en 

utskrivningsplanering med alla beröra professioner, det vill säga en samordnad 

planering, så är det kanske en SIP som ska upprättas. Författarna tror att i grund och 

botten är det osäkerheten kring skillnaden på utskrivningsplanering och SIP som är 

orsaken till att färre SIP görs, vilket författarna återigen ser som en organisatorisk 

utmaning. Författarna menar på att osäkerheten för med sig att teamet gör egna 

tolkningar som resulterar i att patienten som är i behov av en SIP inte får 

erbjudandet vilket i slutändan drabbar patienten negativt. Enligt SKL (2018) ska en 

SIP tydligt visa vad som ska göras och av vem, vilket ska få patienten att känna sig 

trygg och säker. Dahlqvist et al. (2018) säger att brist på kunskap är det störst 

hindret för genomförandet av SIP och det är kommuner och regioner som själva 

ansvarar för kunskapsspridningen. Vidare menar Dahlqvist et al. (2018) att fler   

utbildningsinsatser gällande SIP bidrar till att fler SIP upprättas. Författarnas 

slutsats är att mer resurser måste läggas på utbildning gällande SIP eftersom det 

tydligt framkommit en osäkerhet kring begreppet i studien. Författarna anser att så 

länge det råder en osäkerhet, som för med sig olika tolkningar, kommer målet med 

SIP vara svårt att genomföra. 

11.3 Möjligheter och svårigheter med den nya arbetsrollen 
Sjuksköterskorna i studien såg både möjligheter och svårigheter med den nya rollen 

som vårdsamordnare. De var positiva över att nu vara delaktiga i teamsamverkan 

och med de fördelar som följde. Själva rollen som vårdsamordnare ställe de sig dock 

lite mer frågande till. Från att i stort sett inte alls varit delaktiga i teamsamverkan till 

att bli ”spindeln i nätet”, som någon sjuksköterska uttryckte, sågs inte som helt 

enkelt. Enligt Damschroder et al. (2009) så krävs det bland annat att 

sjuksköterskorna involveras i interventionen och/eller i genomförandet för att lyckas 

implementera ett nytt arbetssätt. I studien framgår det att rollen som vårdsamordnare 

inte är helt förankrad hos sjuksköterskorna i primärvården. Att sjuksköterskan i 

primärvården skulle vara den som känner patienten bäst, är inget argument som 

håller enligt dem. Enligt sjuksköterskorna vore kommunen den mest naturliga 

kontakten då många patienter sedan tidigare har hjälp från socialtjänst och 

kommunal hälso- och sjukvård. Sjuksköterskorna i primärvården ansåg att de kunde 

har blivit delaktiga i teamarbetet ändå. Vi som författare ställer oss lite frågande till 

detta. Hade primärvården sett fördelarna med att ingå i teamet så fanns det alla 

möjligheter att kunna engagera sig tidigare. Att som sjuksköterska i primärvården 

säga att vi var ju aldrig inbjudna, ser inte vi som något bra argument. Som 

författarna ser det så kanske det just var den nya lagen med en tydlig 

arbetsfördelning mellan de olika professionerna som behövdes. Enligt lagen är det 
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den fasta vårdkontaktens uppgift att kalla till en utskrivningsplanering eller en SIP. 

Avsikten med detta är att säkerställa den öppna vårdens medverkan i den 

samordnade planeringen i samband med utskrivning (SOU 2015:20).  

 

11.4 Kommunikation 
Något som framkommit i studien är att kommunikationen och samverkan mellan 

primärvård, kommun och slutenvård har blivit bättre än innan införandet av den nya 

lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården. Enligt Kvarnström et al. 

(2006) så är tillit till deltagarna inom teamet ett måste för att få till en bra 

teamsamverkan. Damschroder et al. (2009) betonar i sin studie att teamsamverkan 

måste ha en bra och tydlig organisation med uppdrag och mål. Faktorer som ökar 

kvaliteten i kommunikationen är öppna dialoger samt gemensamma mål som bidrar 

till bättre teamsamverkan. Enligt författarna kan de dagliga videomöten som flera 

kommuner har börjat med, bjuda in till en öppen dialog som leder fram till 

gemensamma beslut. Författarna menar också att videomöten kan främja tilliten 

mellan deltagarna. Enligt sjuksköterskorna i studien bidrog videomötena till att de 

fick ett ansikte på varandra och upplevde att de ”kände varandra”.  Detta skulle 

kunna leda till att en tillit utvecklas mellan deltagarna, som blir en grund för 

sammanhållen vård för de mest sårbara äldre. Enligt Carlstöm et al. (2013) har 

arbetsklimatet en avgörande betydelse för teamarbetet och vilka konsekvenser det 

får gällande patientnytta. De menar på att teammedlemmarna är beroende av att 

kommunicera med varandra och arbetsklimatet påverkar hur teamet upplever denna 

kommunikation. Om arbetsklimatet är bra kan teamet både prestera bra och 

teammedlemmarna må väl (Carlstöm et al., 2013). 

 

11.5 Involvera och förbereda patienten 
Sjuksköterskor i studien lyfte upp patientens delaktighet i planeringen som något 

viktigt. Sjuksköterskorna beskrev att patienten behöver involveras och förberedas 

inför sin planering för att möjliggöra patientens delaktighet. Flink och Ekstedt 

(2017) fann i sin studie att patienterna inte var tillräckligt förberedda inför sin 

utskrivningsplanering. Trots att de hade fått en informationsbroschyr gällande 

utskrivningsplanering så hade ingen av patienterna förberett några frågor. Castro, 

Regenmortel, vanhaecht, Sermeus och Hecke (2016) menar att det är viktigt att 

informationen som ges är meningsfull, förstående och individuellt anpassad. 

Sjuksköterskorna såg informationen till patienten som ytterst betydelsefull. Enligt 

sjuksköterskorna i primärvården är det personalen på sjukhuset som ger information 

om utskrivningsplanering och teamets uppgift blir att försäkra sig om att patienten 

har förstått den information som getts. I patientlagen (SFS 2014:821) tydliggörs att 

hälso- och sjukvårdspersonal måste säkerställa att patienten har förstått den 

information som getts. Genom att sjuksköterskan ber patienten att återberätta vad 

som sagt kan sjuksköterskan få en uppfattning om patientens förståelse och 

eventuellt fylla ut kunskapsluckor eller missförstånd (SKL,2013). Enligt Flink et al. 

(2017) upplevde teamet patienterna som stressade eller för fokuserade på att åka 

hem vid utskrivningsplaneringen för att kunna förstå all information som gavs. 
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Teamet upplevde det som särskilt svårt att säkerställa de äldres förståelse som enligt 

dem var för artiga för att ställa frågor.  

Även om teamet inte kan lita på att patienten har förstått den information som getts 

så anser författarna det viktigt att skapa rätt förutsättningar för patientens 

delaktighet. Personcentrerad vård är ett viktigt begrepp som enligt Ekman & 

Norberg (2013) innebär att det professionella teamet tillsammans med patienten är 

partners och planerar vården tillsammans. För att ett partnerskap ska utvecklas 

måste teamet vara lyhört för patientens berättelse (Ekman & Norberg, 2013). 

Genom att utgå från patientens berättelse och tillsammans skapa en hälsoplan 

fördelas ansvaret för vården, och patientens delaktighet ökar (GPCC, 2018).  

 

12 Slutsats 

Denna studie visar utifrån sjuksköterskans erfarenheter i primärvården en positivitet 

över att primärvården nu är delaktigt i det professionella teamet kring patienten. 

Detta har bidragit till att primärvården nu har en helt annan kontroll över de 

patienter som är inlagda på sjukhuset och är i behov av en planering, vilket ses som 

en trygghet och säkerhet för patienten. Det framkommer dock en förvirring kring 

begreppen utskrivningsplanering och SIP, vilket verkar ha försvårat 

implementeringen av SIP. En viktig faktor som har lyfts fram är ökad kunskap om 

och kring SIP. Organisationen spelar en viktig roll när det gäller att säkerställa 

kunskapsnivån hos de anställda. Genom gemensamma utbildningar främjas 

samverkan som i sin tur skapar samsyn mellan de olika professionerna, vilket är en 

förutsättning vid upprättande av en SIP. En av sjuksköterskors kärnkompetenser är 

personcentrerad vård vilket ska tillgodose patientens trygghet, kontinuitet och 

säkerhet. Syftet med SIP är just att säkerställa dessa tre faktorer samt att patienten 

ska känna sig delaktig i sin egen vård. Därför ses det som viktigt att en SIP 

upprättas när behov finns. 

 

13 Kliniska implikationer 

Studiens resultat kan användas för att öka medvetenheten gällande betydelsen av 

kunskap om SIP, från organisationens högsta ledning ner till medarbetarnivå. Det är 

viktigt att alla som arbetar med SIP har goda kunskaper för att lagen ska få 

genomslag. Återkommande utbildningsinsatser bör göras för att lyckas med 

implementering av det nya arbetssättet. Studiens resultat ökar även medvetenheten 

om vilka faktorer som kan leda till en bättre samverkan. Förståelse för andra 

professioners arbete, skapa en ”vi känsla” i teamet och få ett ansikte på varandra är 

några viktiga faktorer. Samarbetsviljan främjas av att vi ”känner varandra”. 
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14 Förslag till vidare forskning 

I vidare forskningen hade det varit intressant att ur patientperspektivet studera 

patientens upplevelse av SIP och om den leder till den trygghet och säkerhet som 

sjuksköterskorna i studien påtalar. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev till verksamhetschefer 
Vi är två studenter på distriktssköterskeutbildningen som inför kommande 

magisteruppsats i höst planerar att genomföra en studie. Syftet är att beskriva 

erfarenheter av arbetet med samordnad individuell planering i primärvården ur 

vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv. 

Det är drygt ett år sedan den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård trädde i kraft. Den nya lagen innebär att primärvården får en 

mera aktiv roll i utskrivningsprocessen som vårdsamordnare och fast vårdkontakt. 

Att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av arbete med samordnad 

utskrivningsplanering i primärvården blir där med värdefullt. Genom att ta del av 

deras erfarenheter kan både hinder och möjligheter upptäckas. 

Detta brev har du fått som är verksamhetschef på XXXX hälsocentral i XXXX. Du 

tillfrågas härmed om godkännande av att en till två medarbetare får delta i en 

intervju som beräknas ta ca 30 minuter. Inklusionskriterier är utbildad sjuksköterska 

alternativ distriktssköterska som har minst sex månader erfarenhet av arbete med 

samordnad utskrivningsplanering. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge 

orsak. Materialet som inhämtas kommer att hanteras konfidentiellt.  Deltagarnas 

namn och arbetsplats kommer att avidentifieras vilket gör att deltagarna inte kan 

identifieras av utomstående. 

Vår förhoppning är att ni ska se värdet av denna studie och ta del av resultatet. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet.  

Vi är tacksam om du återkommer med ditt svar om deltagande via mail så snart som 

möjligt till någon av de ansvariga studenterna. I mailet vill vi att du vidarebefordrar 

namn och mailadress till de sjuksköterskor eller distriktsköterskor som kan vara 

intressanta för studien. Ett liknade informationsbrev kommer därefter att skickas till 

dessa sjuksköterskor/distriktssköterskor. Önskas ytterligare information, kontakta 

gärna någon av nedanstående ansvariga. 

Student: Linda Pettersson, lp222qf@student.lnu.se                                

Student Yvonne Sparavec, ys222ck@student.lnu.se 

Handledare: Mirjam Ekstedt, mirjam.ekstedt@lnu.se  

Med vänliga hälsningar 

______________________________________________________________ 

Linda Pettersson                                              Yvonne Sparavec 

 

___________________________________ 

Mirjam Ekstedt 

about:blank
about:blank
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Bilaga 2 

Informationsbrev till vårdsamordnare i primärvården 
Vi är två studenter på distriktssköterskeutbildningen som inför kommande 

magisteruppsats i höst planerar att genomföra en studie. Syftet är att beskriva 

erfarenheter av arbetet med samordnad individuell planering i primärvården ur 

vårdsamordnande sjuksköterskors perspektiv. 

Det är drygt ett år sedan den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten 

hälso- och sjukvård trädde i kraft. Den nya lagen innebär att primärvården får en 

mera aktiv roll i utskrivningsprocessen som vårdsamordnare och fast vårdkontakt. 

Att undersöka sjuksköterskors erfarenhet av arbete med samordnad 

utskrivningsplanering i primärvården blir där med värdefullt. Genom att ta del av 

era erfarenheter kan både hinder och möjligheter upptäckas. 

Detta brev har du fått som sjuksköterska/distriktssköterska som har erfarenhet av 

arbete med samordnad utskrivningsplanering i minst sex månader. Du tillfrågas 

härmed om godkännande av att delta i en intervju som beräknas ta ca 30 minuter. 

Deltagandet i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att uppge 

orsak. Materialet som inhämtas kommer att hanteras konfidentiellt.  Deltagarnas 

namn och arbetsplats kommer att avidentifieras vilket gör att deltagarna inte kan 

identifieras av utomstående. Din chef är vidtalad och har godkänt ditt deltagande.  

Vår förhoppning är att du ska se värdet av denna studie och ta del av resultatet. 

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet 

Tacksam om du återkommer med ditt svar om deltagande senast den XXXX, till 

nedanstående mail. Önskar ni ytterligare upplysningar, kontakta gärna någon av 

nedanstående ansvariga. 

Student: Linda Pettersson, lp222qf@student.lnu.se                                

Student: Yvonne Sparavec, ys222ck@student.lnu.se 

Handledare: Mirjam Ekstedt, mirjam.ekstedt@lnu. 

Med vänliga hälsningar                                                                                

 

______________________________________________________________ 

Linda Pettersson                                               Yvonne Sparavec 

 

__________________________________ 

Mirjam Ekstedt 
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about:blank
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Bilaga 3 

Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer 

 

1. Primärvårdens roll. 

Den 1 januari 2018 kom den nya lagen om Samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård. Lagen innebar att primärvården fick en ny aktiv roll 

som samordnare och fast vårdkontakt till patienter som skrivs ut från 

slutenvården.  

Hur upplever du denna förändring? 

Stödfrågor: 

• Hur ser du på din roll som vårdsamordnare och fast vårdkontakt? 

• Hur fungera det? 

• Vilka möjligheter/svårigheter ser du med denna roll? 

• Tycker du att du har tillräckligt med kunskap gällande 

utskrivningsplanering/SIP? Om inte, vilken kunskap saknar du? 

 

 

2. Samverkan och arbetssätt. 

Syftet med den nya lagen är bland annat att säkerställa samarbetet mellan den 

öppna vården, slutenvården och kommunen.  

Hur skulle du säga att detta samarbete fungerar idag? (gällande) 

Stödfrågor: 

• Informationsöverföring 

• Planeringsarbete 

• Logistik kring hur praktiska frågor kan lösas i samband med 

utskrivning. 

 

 

3. Ledtider 

Ett annat syfte med den nya lagen är att ledtiderna blir så korta som möjligt 

och att återinläggningar minimeras. 

Hur tycker du att detta fungerar i praktiken? 
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Stödfrågor: 

• Har du märkt några förbättringar, försämringar eller märker du ingen 

skillnad? 

 

 

4. Delaktighet och Trygghet 

Ett mål är att patienten ska känna sig delaktig i planeringen av sin vård och 

omsorg, vilket ska leda till trygghet för patienten. 

a) Hur uppfattar du patientens delaktighet i utskrivningsplanering/SIP? 

b) Tror du att en utskrivningsplan/SIP leder till trygghet för patienten? 

Stödfrågor: 

• Om ja, på vilket sätt? 

• Om nej, vad tror du behöver förändras? 

 

 

5. SIP (Samordnad individuell plan). 

En SIP ska genomföras med berörda parter och användas som utgångspunkt 

för patientens långsiktiga plan för vård - omsorgsinsatser. 

a) Hur tror du att patienten använder sin SIP? 

b) Vilken erfarenhet har du gällande uppföljning av en SIP? 

 

Slutligen finns det något som ni vill tillägga som ni tycker att vi har glömt att 

fråga om? 

 

 

 

 

 

 

 


