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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Arbetet som kommunsjuksköterska är i många fall ensamt vilket bidrar till ett 

stort ansvar. I dagens samhälle blir befolkningen äldre och många vårdas inom hemsjukvård 

och på äldreboende. Vid det akuta omhändertagandet av äldre patienter kan ett beslutsstöd 

vara till hjälp för kommunsjuksköterskan i sin bedömning för att få en uppfattning om 

patientens tillstånd och vad det finns för behov av vidare vård.  

Syfte: Syftet var att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett 

beslutsstöd vid akut omhändertagande av äldre. 

Metod: En intervjustudie med kvalitativ ansats som baserades på sju semistrukturerade 

intervjuer som analyserades på manifest nivå.  

Resultat: Resultatet visar på att sjuksköterskorna fann olika hjälpmedel vid osäkerhet. 

Beslutsstödet ger en trygghet vid omvårdnadsåtgärder och den egna erfarenheten har 

betydelse i bedömningar. Beslutsstödet upplevs vara ett stöd i det akuta omhändertagandet 

som bidrar till en struktur vid bedömning och ett system för överrapportering. Användandet 

av beslutsstödet har minskat relaterat till tidkrävande dubbeldokumentation, falska 

indikationer och brist på uppföljningsutbildning.  

Slutsats: Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd har ingett 

trygghet och struktur vid det akuta omhändertagandet. Sjuksköterskans egna erfarenheter har 

betydelse vilket i samband med andra faktorer har minskat det praktiska användandet av 

beslutsstödet.  
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INLEDNING 
 

Rätt akut omhändertagande av äldre personer minskar lidande. Rätt vårdnivå innebär också att 

resurser utnyttjas på bästa sätt och är samhällsekonomiskt eftersträvansvärt. En möjlig 

förutsägelse om vilka äldre som behöver sjukhusvård eller ej medför både en individuell och 

samhällsvinst. Intresset för akut omhändertagande finns vedertaget hos båda författarna och 

förslaget att skriva om detta ämne kom till oss från CISA (Centrum för interprofessionell 

Samverkan och Sambruk inom Akut Vård). Genom intervjuer har författarna valt att få en 

ökad kunskap om kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ViSams beslutsstöd 

vid det akuta omhändertagandet av den äldre patienten. Författarna vill se om 

sjuksköterskorna upplever ett stöd och en trygghet i det akuta omhändertagandet av äldre med 

hjälp av ViSams beslutsstöd.  

 

BAKGRUND 
 

Akut omhändertagande 

Akut omhändertagande har under de senaste 40 åren förbättrats dramatiskt; från små generella 

insatser till dagens högspecialiserade vård. När en människa drabbas av akut sjukdom eller 

skada sker detta oftast utanför sjukhus (Wisten, Rundgren & Larsson, 2013). Det så 

vedertagna begreppet akut omhändertagande saknar enhetlig definition. Men användandet av 

begreppet är vanligt förekommande i sjukvården således med innebörden av 

omhändertagande när sjukdom eller skada plötsligt träder in utan förvarning. Ett akut 

omhändertagande är något de flesta yrkesverksamma sjuksköterskor möter i det dagliga 

arbetslivet inom vården. På sjukhus finns det specialiserade avdelningar där det akuta 

omhändertagandet för många sjuksköterskor blir en vardag, men även en allmänsjuksköterska 

som är verksam i exempelvis hemsjukvård eller äldreomsorg möter likaledes den akut sjuka 

patienten. (Almerud-Österberg, 2014).  

 

Åldrande population 

Sverige har en åldrande befolkning som alltmer åldras i hemmiljö men ofta söker akut vård på 

grund av försämring av redan konstaterade kroniska sjukdomar (Wisten, et al. 2013). 

Kihlgren, Wimo och Mamhidir (2014) visar på de vanligaste orsakerna till att äldre, över 65 

år, dirigeras av kommunsjuksköterskan till akutmottagningen eller vårdcentralen. De 

vanligaste orsakerna var fall, infektioner, symtom på hjärt- och kärlsjukdomar, neurologiska 

symtom eller symtom från mag- och tarmkanalen.  

 

Gonik-Chester och Rudolph (2011) redogör för de inre funktionerna i kroppen och dess 

förändring som sker i takt med att människan åldras. Åldersrelaterade förändringar som sker 

påverkar de vitala parametrarna, det vill säga blodtryck, puls, andningsfrekvens och 

temperatur. Det kardiovaskulära systemet förändras på en strukturell cellnivå i takt med 

åldrandet och risken för hjärt- och kärlsjukdomar, exempelvis högt blodtryck som har en 

högre prevalens hos äldre, ökar. Detta leder till att en förändring i puls och blodtryck kan 

förekomma. Styvhet i kärlen och åderförkalkning hos äldre patienter kan bidra till att det är 

svårare att palpera pulsen. Det kan vara av vikt att veta att den maximala hjärtfrekvensen 

sjunker i takt med ökande ålder medans den vilande hjärtfrekvensen snarare ofta ökar då 

grundfysiken inte är densamma. Cole (2017) betecknar att många äldre personer lider av ett 

underliggande högt blodtryck eller dolda hjärt- och kärlsjukdomar. Detta bidrar till en 

svårighet i bedömningen av blodtrycket hos den äldre patienten då värdena kan vara allvarligt 

avvikande sett utifrån de normala referensvärdena som ofta ses i bedömningsinstrument för 

vuxna.  
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Gonik-Chester och Rudolf (2011) beskriver vidare att andningsorganen likaledes påverkas av 

åldersrelaterade fysiologiska förändringar, andningsfrekvensen ökar i följd till minskade 

fysiologiska reserver och förändringar i bröstkorgens struktur. Vid bedömning av vitala 

parametrar är andningsfrekvens en ytterst viktig komponent då en hög andningsfrekvens kan 

vara tecken på ett kritiskt sjukdomstillstånd. Temperatur är också en viktig parameter att mäta 

och även här sker förändringar med åldrandet, äldre har vanligtvis en lägre kroppstemperatur. 

Utgår sjuksköterskan från ett bedömningsinstrument som för den vuxna patienten anses vara 

inom normalvärden vid ett omhändertagande av den äldre patienten kan det vilseleda 

sjuksköterskan vid bedömningen, vilket inte är till någon större hjälp (ibid). 

 

För en äldre person kan det vara svårare att byta miljö och deras immunförsvar är försämrat. 

Besök på akutvårdsmottagning kan således bidra till delirium, som är ett förvirringstillstånd, 

infektioner och vid inläggning på sjukhus kan hospitalisering bli ett faktum som i sin tur kan 

orsakar en nedsatt funktionsnivå hos den äldre patienten (Inouye, Westendorp & Saczynski, 

2014). Björck och Wijk (2018) belyser likaså den obekanta miljön som en stressfull och 

utmattande upplevelse för den äldre patienten. Enligt Kant et al. (2018) är det därför av vikt 

att kunna undvika besök på akutmottagningar om så är möjligt, med hjälp av mer effektiv och 

utvecklad sjukvård i hemmen för de äldre kan detta vara genomförbart. 

 

Att arbeta som kommunsjuksköterska 

Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) belyser sjuksköterskors upplevelser av arbetsmiljön 

på ett äldreboende, arbetet som kommunsjuksköterska kan i många fall upplevas som ensamt. 

Det finns inte alltid andra kollegor att tillgå för sjuksköterskan på ett äldreboende för att 

diskutera problem när hjälp kan behövas. Edberg, Törnqvist och Hasson (2014) tydliggör 

likaså den ensamma rollen som kommunsjuksköterska som kräver bred kompetens och 

erfarenhet då yrkesutövningen ofta sker långt från kollegor och läkare. Karlsson et al. (2009) 

beskriver vidare att det ensamma arbetet kan leda till brist på tid vilket i sin tur bidrar till 

stress. Vid stress och tidsbrist blir sjuksköterskorna rädda för att misstag ska begås som kan 

vara harmfullt för den äldre patienten. Blir en äldre patient akut sjuk på boendet tar det upp 

mycket av sjuksköterskans tid. Det finns inte alltid någon annan i närheten att lämna över 

ansvaret till kring de andra patienterna, vilket bidrar till en frustration och känsla av att inte 

räcka till hos kommunsjuksköterskorna. Att inte alltid ha nära tillgång till läkare kräver 

erfarenhet och ett mod av sjuksköterskan som arbetar i kommunen, vidare upplever 

kommunsjuksköterskor att de förväntas kunna ta beslut och åtgärda problem på egen hand 

(ibid).  

 

Med tanke på att åldrandet av befolkningen inte kommer avstanna utan endast öka med 

framtiden förväntas också andelen äldre personer som ses i olika former av vårdinstanser öka 

ytterligare. Betydelsen av välutbildad sjukvårdspersonal blir därför allt viktigare (Van 

Leuven, 2012). Gerontologi är läran om det friska åldrandet och geriatrik är lärandet om 

åldrandets sjukdomar (Gerontologi, u.å.) (Geriatrik, u.å.). Edberg et al. (2014) framför att den 

geriatriska kompetensen bland sjuksköterskor var låg, mindre än 2% hade specialistutbildning 

inom geriatrik. Van Leuven (2012) redogör likaså att det är sällsynt att sjuksköterskor som 

arbetar inom äldreomsorgen har en specialistutbildning i geriatrik, det är endast en liten andel 

som faktiskt har specialiserat sig inom geriatrik. Edberg et al. (2014) tydliggör att det är 

vanligare att sjukskötskor verksamma i äldreomsorgen har en distriktssköterskeutbildning 

som har inslag av geriatrik och gerontologi. Van Leuven (2012) redogör att majoriteten 

sjuksköterskor som arbetar med äldre vuxna, över 65 år, men utan någon speciell utbildning 

inom geriatrik avslöjade att deras kunskap och trygghet för att ge god vård till de äldre kunde 

förbättrats om de hade gått en obligatorisk kurs i geriatrik. Det är likaså viktigt att kunskap 
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om geriatriska syndrom upprätthålls och stärks i den grundläggande utbildningen för 

sjuksköterskor.  

Kompetens som begrepp kan upplevas vagt då dess betydelse är mångtydig. Definitionen av 

kompetens kan variera och innebörden kan uppfattas olika mellan kulturer och olika 

professioner. Att ha förmågan att utföra vissa arbetsuppgifter visar på den egne individens 

kompetens som kan utvecklas genom kunskap och erfarenheter (Furåker & Nilsson, 2013). 

Kunskap och erfarenhet inom omvårdnad anses vara essentiellt för sjuksköterskan på 

äldreboendet för att ha förmåga att besvara frågor såväl från de äldre, dess anhöriga och andra 

kollegor. En bred kompetens gällande sjukdomar, symtom och läkemedel är ett faktum för 

kommunsjuksköterskan och önskvärt gärna med större vidd än vad som förväntas av en 

allmänsjuksköterska. Sjuksköterskan upplever det som krävande då förväntningarna att det 

finns en bred kompetens kan vara hög från läkarens sida (Karlsson, et al., 2009).  

 

Det finns en kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor där grunden är de sex 

kärnkompetenserna som innefattar personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad 

vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt ledarskap 

och pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Den specifika kompetensen för sjuksköterskan 

är således omvårdnad, vilket omfattar det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära 

arbetet grundat i en humanistisk människosyn (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Willman 

(2013) betonar hur vården påverkas av sjuksköterskans individuella kunskaper och 

färdigheter. Vilket visar på att sjuksköterskans kompetens spelar roll i förhållande till 

patientens välmående. 

 

Beslutsstöd vid akut omhändertagande 

När den äldre patienten insjuknar är det av vikt att sjuksköterskan genom ett strukturerat sätt 

bedömer patientens hälsotillstånd. ViSam (bilaga 1) är en samverkansmodell för planering 

och informationsöverföring, modellen antogs i Örebro år 2013 och används idag i flertalet 

kommuner runt om i Sverige (Region Örebro län, 2019). ViSams beslutsstöd är utformat 

utifrån RETTS© (Rapid Emergency Triage and Treatment System) som är ett beslutsstöd som 

används såväl hospitalt som prehospitalt i Sverige. RETTS© är uppbyggt i fem olika 

allvarlighetsgrader; blå, grön, gul, orange och röd, där blå är den lägsta allvarlighetsgraden 

och röd är den högsta. ViSam är till skillnad från RETTS© uppbyggt på endast två olika 

allvarlighetsgrader; grön och röd, där grön är lägre än röd. ViSams beslutsstöd bygger på ett 

strukturerat omhändertagandet utifrån ABCDE som står för; A- airway, B- breathing, C- 

circulation, D- disability och E- exposure. Vid mätning av patientens vitalparametrar finns 

färdiga logaritmer för vårdpersonalen att jämföra mätvärdena med för att se om de är innanför 

eller utanför logaritmens ramar för vad som anses normalt. ViSam har även en strukturerad 

överrapporteringsmetod med i beslutsstödet, ISBAR; Identifikation, Situation, Bakgrund, 

Aktuellt tillstånd, Rekommendationer, en rapporteringsmall som är vanligt förekommande vid 

rapportering både på sjukhusen och prehospitalt (Kihlgren, Svensson, Lövbrand, Gifford & 

Adolfsson, 2016).  

 

Beslutsstödet är utformat som en checklista. Första åtgärden vid mötet med den äldre akut 

sjuka patienten är att se om det finns ställningstagande till palliativ vård och tillräckliga 

ordinationer för symtomlindring i hemmet. Om det inte finns beslut om palliativ vård är 

utgångspunkten i bedömningen patientens samtliga vitala parametrar, andningsfrekvens, 

saturation, puls, blodtryck, temperatur och medvetandegrad. Vidare ger beskrivande 

exklusionssymtom, de symtomen utöver de mätbara vitalparametrarna, det vill säga 

exempelvis yrsel, besvär från urinvägarna, andningsbesvär eller bröstsmärta, och patientens 

egen upplevelse vidare information om sjukhusvård är nödvändigt. Bedömningen 
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sammanfattas för ställningstagande om vilken vidare vårdinsats som är nödvändig; fortsatt 

uppföljning i hemmet av ansvarig kommunsjuksköterska, primärvård eller akutmottagning. 

ViSam är ett praktiskt redskap som kan hjälpa sjuksköterskan att göra rätt bedömning i det 

akuta omhändertagandet av den äldre patienten för att rätt vård ska ges (Region Örebro län, 

2019).   

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Denna studien har en vårdvetenskaplig utgångspunkt. Vårdvetenskapens främsta uppgift är att 

forma ny kunskap om vårdande och hälsa som ska hjälpa till att främja patienternas hälsa på 

bästa möjliga vis. Vårdvetenskapen är professionsneutral och speglar både ett patient-, 

närstående- och personalperspektiv. Den som vårdar patienter vårdvetenskapligt ser patienten 

med en fullständig vy där hela patienten belyses för att kunna uppnå hälsa  

(Dahlberg & Segesten, 2010). Denna uppsatsen fokuserar på begreppen livsvärld, ensamhet, 

trygghet och vårdande kommunikation. Den teoretiska referensramen kommer användas i 

resultatdiskussionen för att spegla resultatet.  

 

Livsvärld 

Begreppet livsvärld utgår från en persons upplevda verklighet och hur personen ser på sig 

själv som individ. Det är inte endast den enskilde individen utan alla personer runt om, allt 

från granne, förälder till en okänd person man mött på gatan som inkluderas. Livsvärlden 

saknar egen existens och präglas av tid och rum. Genom livsvärlden upplevs lidande, 

sjukdom, hälsa och välbefinnande, det är därför livsvärld är den filosofiska grundbulten i 

vårdvetenskapen. I vårdandet innefattas både patientens och vårdarens livsvärld, deras världar 

möts och samspelar för att kunna uppnå samma mål, att patienten uppnår en god hälsa. Med 

livsvärlden i åtanke har sjuksköterskan lättare att sätta sig in i patienternas situation och det 

kan ha en avgörande del i hur vårdandet av den enskilde patientens vårdande utformas 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Vid det akuta omhändertagandet påverkas både 

kommunsjuksköterskans och patientens livsvärld. Situationen kan vara stressfylld och en 

osäkerhet kan infinna sig vilket kan påverka sjuksköterskans livsvärld negativt.  

 

Ensamhet 

Att arbeta som kommunsjuksköterska är ett självständigt och fritt arbete men ansvarsrollen 

blir stor då sjuksköterskan i kommunen ofta är ensam. Att vara långt ifrån och inte ha 

sjuksköterskekollegor och läkare nära till hands kräver att sjuksköterskan har en bred 

kompetens. Svåra beslut kan falla i sjuksköterskans händer, att ha stöd i dessa situationer där 

sjuksköterskan kan känna sig ensam är betydelsefullt. Det är inte alltid lätt att identifiera de 

äldre patienternas behov av vidare vård utan närhet av kollegor och stöd i sin bedömning 

(Edberg, et al., 2014).  

 

Trygghet 

Trygghet framställs som en fundamental känsla som är nära sammankopplad till självkänslan 

och kan baseras på många olika saker så som religiös tillförsikt, barndom eller intellektuell 

mognad. Tryggheten kan vara kopplad till något speciellt; relationer, kunskap, materiella ting, 

en god miljö eller kontroll. Det kan vara svårt att beskriva trygghet då det är helt individuellt 

och kan uttrycka sig vid ensamhet men även i samfund med andra. Genom att få kontroll över 

ett visst tillstånd kan en trygghet uppnås och gör det enklare att hantera situationen. Trygghet 

och kontroll har ett starkt band, om en sjuksköterska har svårt att få kontroll över saker kan 

det vara svårt att känna en trygghet både generellt och situationsspecifikt. Tryggheten är en 

viktig aspekt i vårdandet och finns såväl skrivet i en av Hälso- och sjukvårdslagens paragrafer 
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som säger ”En god hälso- och sjukvård skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vården och behandlingen” (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Tryggheten blir ett faktum för både kommunsjuksköterskan och patienten relaterat till det 

akuta omhändertagandet. Känner sjuksköterskan sig ha god kompetens ökar tryggheten och 

säkerheten i vårdandet av patienten vilket likaså förstärker känslan av trygghet för patienten.  

 

Vårdande kommunikation 

En effektiv kommunikation är huvudsaken i ett bra teamarbete inom vård och omsorg. För att 

kunna vårda patienter är kommunikationen en grundförutsättning i sjuksköterskans arbetsroll. 

En premiss för att minska riskerna för vårdskador hos patienter är en god kommunikation 

såväl inom som mellan olika professioner i hälso- och sjukvården (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Kommunikationen blir ett viktigt hjälpmedel vid 

informationsöverföring i vården, det gäller allt från information mellan sjuksköterska och 

patient till sjuksköterska och andra vårdprofessioner (Fredriksson, 2017). Den vanligaste 

orsaken till vårdskador är en bristfällig kommunikation, för att minska detta är det av 

betydelse att informationsöverföringen sker på ett strukturerat vis så inget faller i glömskan 

och patientsäkerheten ställs på risk. Kommunikationen har både en avsändare och en 

mottagare, båda parterna har en skyldighet att konfirmera budskapet. Om det är mycket 

information som förmedlas på ett ostrukturerat sätt försvåras mottagandet och risken för 

misskommunikation ökar (IVO, 2014). Ett akut omhändertagande kan vara stressfullt och då 

är det lätt att kommunikationen brister. Därför är det viktigt att kommunsjuksköterskan följer 

en struktur vid överrapportering så att ingenting missas.  

 

PROBLEMFORMULERING 

 

I dagens samhälle är det ett faktum att populationen blir äldre, men detta gör oss inte fria från 

sjukdomar. Påfrestningen att bli skickad mellan sjukhuset och hemmet är för många äldre 

krävande såväl psykiskt som fysiskt. Betydelsen av att kunna få rätt vård i hemmet och slippa 

åka till sjukhus om så ej är nödvändigt är därför avgörande för många äldres välmående. 

Många äldre drabbas av akuta sjukdomstillstånd eller allvarlig skada i hemmet, den första 

kontakten kan i många fall bli den ansvariga kommunsjuksköterskan om vederbörande bor på 

äldreboende eller har hemsjukvård. En god kunskap inom geriatrik är en fördel vid vårdandet 

av äldre det är däremot inte alla sjuksköterskor i kommunen som är utbildade i geriatrik.  

Faktumet att den äldre patientens biologiska system förändras och försämras innebär att 

differensen från den yngre kroppen kan bli markant. Vitala parametrar som i det vuxna livet 

mäts inom vissa referensramar har förändrats och normalvärdena för den äldre patienten kan 

skilja sig utifrån ramarna, vilket ger en missvisande bild för sjuksköterskan vid det akuta 

omhändertagandet av den äldre patienten. Det kan vara svårt att på egen hand bedöma en akut 

sjuk patient och ett problem är att det i många fall saknas beslutsstöd som kan vara en 

trygghet för sjuksköterskan i bedömningen av den akut sjuka äldre. Ett specifikt beslutsstöd 

utformat för omhändertagande av den akut sjuka äldre patienten är därför betydelsefullt för att 

ge kommunsjuksköterskan stöd och trygghet i arbetet. En trygghet är av betydelse när 

sjuksköterskan ska vårda den äldre patienten, då en otrygghet kan spegla såväl 

sjuksköterskans som patientens livsvärld. För kommunsjuksköterskan saknas inte bara stöd i 

form av ett beslutsstöd utan bristen på stöd från kollegor inom olika professioner är också ett 

faktum i det många gånger ensamma arbetet som sjuksköterska i kommunen. Författarna vill 

därför genom studien få reda på kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett 

beslutsstöd vid akut omhändertagandet av äldre.  
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SYFTE 
 

Syftet var att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd 

vid akut omhändertagande av äldre.  

 

METOD 
 

Design 

Studien var en intervjustudie med kvalitativ ansats då syftet var att beskriva sjuksköterskornas 

erfarenheter där fokus låg på ett fenomen (Kristensson, 2014), att arbeta med ett beslutsstöd 

vid akut omhändertagande av äldre. 

 

Kontext 

I den kommunala hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter 

och fysioterapeuter. Dessa utför tillsammans medicinska insatser, rehabilitering, habilitering 

samt omvårdnad i ordinärt- och särskilt boende. I varje kommun finns en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) som har ett övergripande ansvar för den kommunala hälso- och 

sjukvården. Nytt i vissa kommuner är mobila läkare som genom ett samarbete med regionen 

blivit en kontakt för sjuksköterskorna när de behöver stöd. Den mobila läkaren ger en bättre 

och mer lättillgänglig vård till patienterna.   

 

Urvalsförfarande 

Datainsamlingen utfördes under hösten 2019 i Kronobergs län i fyra kommuner. Ett 

informationsbrev till verksamhetscheferna (bilaga 2) skickades ut till samtliga kommuner för 

att inhämta ett skriftligt godkännande för att genomföra studien i berörd kommun. Vid 

inhämtat godkännande av verksamhetscheferna skickades det ut informationsbrev till 

sjuksköterskorna (bilaga 3) där studiens syfte och tillvägagångsätt framkom samt att 

deltagandet i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas när som helst av intervjupersonen 

utan ifrågasättande av författarna. I brevet fanns även ett samtyckesavtal där intervjupersonen 

skriftligen godkände deltagandet i studien.  

 

Samtliga åtta kommuner i Kronbergs län blev tillfrågade att delta i studien. Tre kommuner 

kunde inte delta i studien på grund av att de inte hade genomgått utbildning och att de inte 

arbetade med ViSams beslutsstöd och en kommun tackade nej på grund av 

omställningsprocess i kommunen. Enligt inklusionskriterierna skulle informanterna vara 

legitimerade allmänsjuksköterskor som lägsta utbildningsnivå samt ha genomgått ViSams 

utbildning i användandet av ViSams beslutsstödet under år 2015 eller senare. 

Sjuksköterskorna skulle tillhöra och arbeta inom kommunsjukvården i någon av Kronobergs 

läns åtta kommuner. De sju informanterna som deltog i studien arbetade i fyra olika 

kommuner i Kronbergs län. Merparten hade en specialistutbildning utöver sin 

allmänsjuksköterskeutbildning. Samtliga informanter var kvinnor mellan åldrarna 38 – 58 år 

samt hade en arbetslivserfarenhet mellan 10 – 26 år.  

 

Författarna använde sig av ett strategiskt urval som är ett medvetet urval där personer som 

bedömdes vara ändamålsenliga till studien valdes ut (Kristensson, 2014). Det strategiska 

urvalet var en förutsättning för att sjuksköterskorna skulle kunna ge en informationsrik 

beskrivning av de erfarenheter de upplevt om det utvalda fenomenet (Henricsson & Billhult, 

2017). Det strategiska urvalet utgick endast från inklusionskriterierna och författarna valde 

inte själva ut vilka som skulle medverka. Författarna tillfrågade verksamhetscheferna att få 
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intervjua två sjuksköterskor i varje kommun, vilket gjordes i tre av kommunerna som ställde 

upp medans i en kommun var det endast en sjuksköterska som ville medverka.  

 

Datainsamling 

Sju intervjuer genomfördes i november 2019. Intervjuerna utgick från semistrukturerade 

frågor, det vill säga en öppningsfråga som förblev densamma för alla informanter för att 

sedan övergå till alternativa följdfrågor som gav svar på syftet (Kristensson, 2014). 

Författarna vägleddes av en intervjuguide (bilaga 4) som de hade skapat med 

bakgrundsfrågor, en öppningsfråga och alternativa följdfrågor för att få svar på syftet med 

studien. En pilotintervju genomfördes och transkriberades för att få en uppfattning om 

frågorna höll sig i enhet med syftet, vilket efter diskussion mellan handledare och författare 

beslutades ha rätt innebörd och pilotintervjun kunde därför inkluderas i studien. Intervjuerna 

genomfördes på en neutral plats som sjuksköterskorna valde själva, vilket vid alla intervjuer 

var på kommunsjuksköterskornas arbetsplatser i ett tyst, stängt rum. Under intervjuns förlopp 

var det en av författarna som höll intervjun medan den andra författaren aktivt lyssnade och 

analyserade vad som sades. I slutet på intervjun fick den lyssnande författaren komma in och 

lägga till någon fråga om hon kände att det var något som hade missats, allt för att få ett så 

nyanserat och innehållsrikt material som möjligt. Författarna turades om att leda intervjuerna, 

vilket resulterade att de höll i fyra respektive tre intervjuer var. Intervjuerna spelades in med 

röstinspelningsfunktionen på författarnas mobiltelefoner, vilket godkändes av samtliga 

informanter. Intervjuerna tog 15 – 30 minuter att genomföra. Under några av intervjuerna 

uppkom störande moment såsom att en telefon ringde, kollegor kom in i rummet och en dörr 

öppnades, men dessa moment avfärdades då de varken påverkade intervjupersonen eller 

intervjun.  

 

Analys  

Analysen påbörjades genom att författarna transkriberade intervjuerna ordagrant. I enlighet 

med Graneheim och Lundman (2004) analyserades materialet med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys på manifest nivå, det vill säga till kategorinivå. Analysmetoden används vid 

analysering av text, den hjälpte författarna att bearbeta texterna på ett strukturerat sätt för att 

identifiera det betydelsefulla innehållet i texten som svarar på studiens syfte utan att ge rum 

för tolkning (Kristensson, 2014). Enligt Graneheim, Lindgren och Lundman (2017) 

kännetecknas den induktiva ansatsen av att författarna söker efter likheter och skillnader i 

materialet som sedan kategoriseras på olika nivåer efter analysering.  

 

I första skedet analyserades de utskrivna intervjuerna genom att de lästes igenom flertalet 

gånger av båda författarna. Detta gjordes för att skapa sig en helhet av materialet för att sedan 

identifiera meningsbärande enheter som svarade på studiens syfte och skapade grunden för 

analysen. Vidare kondenserades meningsenheterna för att tydliggöra kontentan. De 

kondenserade enheterna abstraherades till mindre beståndsdelar i form av koder. De olika 

koderna jämfördes baserat på skillnader och likheter där de koder med samhörighet 

sammansattes vilket resulterade i ett tjugotal underkategorier. Dessa lästes sedan flertalet 

gånger för att se fler samband vilket gjorde att underkategorierna kunde abstraheras samman 

till 10 slutliga underkategorier. Utifrån de tio underkategorier som framkom tydliggjordes 

skillnader och likheter för att resultera i tre slutliga kategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). Exempel på hur analysprocessen gick till visas nedan (Tabell 1). 
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Tabell 1 – Exempel på analysprocessen  

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder Underkategor

ier 

Kategori

er 

Sen ger det mig 

också vägledning 

om man ska 

kontakta läkare 

eller jag kan känna 

en trygghet med att 

vänta och ha 

patienten här eller 

om jag ska skicka in 

patienten. Så ett 

stöd är det ju i min 

bedömning. 

(Informant G) 

Stödet ger en 

trygghet i 

bedömningen om 

man ska kontakta 

läkare, skicka in 

patienten eller ha 

kvar den hemma. 

Stödet ger 

trygghet i 

omvårdnadsåtgä

rder. 

 

 

 

 

Trygghet i 

omvårdnadsåt

gärd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälpme

del vid 

osäkerhe

t 

Sen 

erfarenhetsmässigt 

ju mer erfarenhet 

man har desto mer 

litar man nog på sin 

magkänsla än att 

man litar på 

bedömningsinstrum

entet. (Informant C) 

Erfarenheten gör att 

man litar på 

magkänslan mer än 

bedömningsinstrum

entet. 

Litar mer på sin 

erfarenhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erfarenhetens 

betydelse 

 

Speciellt för 

nyexaminerade 

sjuksköterskor är 

det bra att de har 

underlag, att dem 

verkligen har 

checkat av det och 

det var normalt vid 

den besökstiden när 

dem gjorde 

bedömningen. 

(Informant A) 

Bra stöd för 

nyexaminerade 

sjuksköterskor, för 

att checka av allt.  

Bra stöd för 

nyexaminerade 

sjuksköterskor, 

checklista 

 

Förförståelse  

Genom tidigare kunskap, värderingar och erfarenheter bildar varje person sin egen 

förförståelse (Priebe & Landström, 2017). Författarnas förförståelse i ämnesområdet innan 

studien påbörjades var att sjuksköterskor i kommunen upplever en viss osäkerhet av vilken 

vårdnivå som krävs när det kommer till akuta tillstånd av de äldre patienterna. Författarnas 

tidigare arbetserfarenheter hade skapat en uppfattning om att äldre från äldreomsorg i många 

fall skickas in till sjukhus i onödan när de egentligen kunde fått rätt vård genom kontakt med 

vårdcentral eller patientansvarig läkare på boendet eller i hemsjukvården. Dahlberg och 

Segesten (2010) belyser vikten av att bortse från den egna förförståelsen i högsta möjliga mån 

men den finns alltid med oss. Förförståelsen kan både försvåra arbetet i form av att författarna 

kan forma studien utefter egna erfarenheter och värderingar, men samtidigt kan det förenkla 

då det kan bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskans yrke.  
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För att författarna skulle kunna bortse från sin förförståelse genom studien diskuterades dessa 

mellan författarna, med handledaren och under grupphandledning. 

 

Etiska överväganden 

Författarna gjorde en etisk egengranskning (bilaga 5) som ledde till en etikansökan till 

Etikkommittén sydost. Etikkommittén sydost (2019) utförde en etikgranskning (EPK 588-

2019) och gav författarna rekommendationer vilket författarna förhöll sig till.  

 

Eventuella risker övervägdes av nyttan av uppsatsen. Nyttan med uppsatsen ansågs vara att få 

kunskap om vad sjuksköterskor som arbetar i kommunen har för erfarenheter av att arbeta 

med ViSams beslutsstöd vid akut omhändertagande av äldre. Med den kunskapen som grund 

kunde eventuella behov av ytterligare stöd och/eller utbildningsinsatser visas. Risken med 

uppsatsen och intervjun kunde vara att sjuksköterskorna blev påminda om ett akut 

omhändertagande som inte varit positivt och därmed blev känslomässigt påverkade. 

Fördelen med studien var att sjuksköterskan fick möjlighet att berätta om sin upplevda 

kompetens och handlingsberedskap utan att någon förutom studenterna visste vem hen är. 

Författarna hade ingen relation till sjuksköterskorna som ingick i studien. 

 

De fyra kraven från Helsingforsdeklarationen (2013) författarna förhöll sig till var 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Enligt informationskravet gav verksamhetscheferna efter att ha erhållit ett informationsbrev 

om studien sitt skriftliga samtycke. Intervjupersonerna delgavs information om studien och 

studiens syfte både muntligt och skriftligt. Vidare upprätthölls samtyckeskravet då 

intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt att de när som helst kunde välja 

avbryta sin medverkan i studien utan att ifrågasättas av författarna och gav sitt muntlig samt 

skriftliga samtycke. För att styrka nyttjandekravet informerades intervjupersonerna om att 

intervjumaterialet enbart skulle användas i denna studien, endast i forskningssyfte. I samfund 

med konfidentialitetskravet blev de transkriberade intervjuerna avidentifierade och gick 

därmed inte att koppla till sjuksköterskornas personuppgifter, så som namn och kommun. De 

transkriberade intervjuerna förvarades på studenternas datorer som var låsta för utomstående. 

Enbart studenterna, handledare och examinator hade tillgång till intervjutexten. De 

transkriberade intervjuerna ska förvaras inlåsta i ett brandsäkert låst skåp på 

Linnéuniversitetet i 10 år innan de raderas. 
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RESULTAT 
 

Resultatet visade på erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vilket resulterade i tre 

kategorier; Hjälpmedel vid osäkerhet, stöd i det akuta omhändertagandet och minskat 

användande (Tabell 2). Resultatet stödjs av citat från intervjuerna.  

 

Tabell 2 – Beskrivning av kategorier och underkategorier 

KATEGORIER  UNDERKATEGORIER  

 

 

 

 

Hjälpmedel vid osäkerhet 

 

 Trygghet i omvårdnadsåtgärd   

 

 Erfarenhetens betydelse  

 

 

God handlingsberedskap 

 

 

 

 

Stöd i det akuta omhändertagandet 

 

  

Struktur vid bedömning  

 

 

System för överrapportering  

 

 

Situationsspecifikt användande 

 

 

 

 

 

 

Minskat användande av beslutsstödet 

 

 

 

 

 

 Minskat praktiskt utförande  

 

 

 Ger falsk trygghet 

 

 

Tidskrävande dubbeldokumentation 

 

 

 Behov av repetitionsutbildning  

 

Hjälpmedel vid osäkerhet  

Vid akut omhändertagande av äldre kunde kommunsjuksköterskorna finna hjälp på olika sätt. 

Beslutsstödet ingav en trygghet och en vägledning för sjuksköterskorna i bedömningen då de 

kunde känna en osäkerhet i vissa fall. Den egna erfarenheten hade också betydelse i 

bedömningen. För nyexaminerade sjuksköterskor som inte hade lika mycket erfarenhet gav 

beslutsstödet en ökad trygghet medans vid längre erfarenhet ökade tryggheten i den egna 

bedömningen och behovet av beslutsstödet blev inte lika stort. Sjuksköterskorna upplevde sig 

ha en bättre handlingsberedskap genom uppfriskade kunskaper och mer mätinstrument i 

arbetet.  
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Trygghet i omvårdnadsåtgärd  

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre har ingett en trygghet hos sjuksköterskor när det kommer till 

handläggandet av omvårdnadsåtgärder. Att få en vägledning och känna en trygghet i beslutet 

då arbetet i kommunen i många fall kan kännas ensamt var något sjuksköterskorna fann i 

stödet.  

 

”Sen ger det mig också vägledning om man ska kontakta läkare eller jag kan känna en 

trygghet med att vänta och ha patienten här eller om jag ska skicka in patienten. Så ett stöd 

är det ju i min bedömning. (Informant G)” 

 

De upplevde en ökad säkerhet om de skulle bli ifrågasatta kring beslut om 

omvårdnadsåtgärder hos en patient då de inte endast gått på magkänsla utan faktiskt tagit 

hjälp av beslutsstödet. Det framfördes dessutom att de fann en trygghet i att kunna 

dokumentera att beslutsstödet används om den indikerat på en omvårdnadsåtgärd som 

patienten själv nekat till. Beslutsstödet kunde indikera på en sak, men i slutändan så var det 

patientens vilja som bestämde över beslutsstödet. 

 

Det var inte alltid lätt för kommunsjuksköterskorna att ta ett beslut i en akut situation och det 

uttryckte att det i vissa fall kunde finnas en osäkerhet. Det var främst vid osäkerhet 

beslutsstödet upplevdes vara ett bra stöd och att sjuksköterskorna kunde ha användning av 

det. En osäkerhet kunde uppkomma vid tveksamma fall vid akut omhändertagande av äldre, 

men efter att ha följt beslutsstödet gavs en indikation på att patienten var i behov av 

akutsjukvård och då kunde patienten skickas in med beslutsstödet i ryggen vilket ingav en 

trygghet för sjuksköterskan. I alla osäkra fall var dock inte beslutsstödet det viktiga utan 

sjuksköterskorna kände en trygghet i att kunna kontakta läkare eller rådfråga 

sjuksköterskekollegor. Några valde också att åka två, om möjligheten fanns, om det handlade 

om en dålig patient för att känna en ökad säkerhet och för att inte missa något.  

 

Erfarenhetens betydelse  

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre indikerade på att den egna erfarenheten utgjorde betydelse i 

bedömningen och användandet av beslutsstödet. Erfarenheten har skapat en trygghet i det 

akuta omhändertagande hos sjuksköterskorna och de nämnde skillnaden i att vara 

nyexaminerad och den otryggheten de då kände i akuta situationer. Idag vårdas många svårt 

sjuka patienter i hemmet vilket inte var så vanligt förr vilket medför svårigheter att arbeta i 

hemsjukvården som nyexaminerad sjuksköterska. Där kunde beslutsstödet ge en ökad 

trygghet för den nyexaminerade sjuksköterskan som inte hade lika mycket erfarenhet. Akuta 

situationer kunde vara svårt till en början när det var ovant att göra bedömningar och att då ha 

riktlinjer i form av beslutsstödet ingav en trygghet för den nya sjuksköterskan.  

 

”Det positiva, det kan jag säga är om man är nyfärdig, då har man lite mer riktlinjer där och 

då i det akuta skedet kan man ju följa precis det här pappret, vad som ska göras. (Informant 

E)” 

 

För de sjuksköterskor som varit yrkesverksamma en längre tid har erfarenheter skapats. De 

har varit med i många olika situationer, många hade arbetat inom olika områden och på så sätt 

samlat på sig kunskap som blivit en erfarenhet. Beslutsstödet nämndes som ett verktyg av 

sjuksköterskorna men erfarenheten var det som gav styrka i besluten och inte bara 

beslutsstödet. Som sjuksköterska vägde likaså den kliniska blicken in, att se varje människa 
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som unik, det räckte inte att endast förlita sig på beslutsstödet utan den kliniska blicken och 

andra faktorer avgjorde. ”Sen erfarenhetsmässigt ju mer erfarenhet man har desto mer litar 

man nog på sin magkänsla än att man litar på bedömningsunderlaget. (Informant C)”. 

Sjuksköterskorna hade arbetat en längre tid och hade tidigare erfarenheter när det kom till 

bedömningar och beslut i akut omhändertagande. Detta gjorde att det som satt i ryggmärgen 

tog över gentemot beslutsstödet och de kände stöd och trygghet i sin egen erfarenhet vilket 

gjorde att det blev sammantaget av erfarenheten och parametrarna i beslutsstödet 

sjuksköterskan litade på.  

 

God handlingsberedskap 

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre har gett god handlingsberedskap. Inte bara stödet i sig utan även 

utbildning som hölls i samband med att beslutsstödet infördes friskade upp kunskaper kring 

akuta sjukdomstillstånd. Utbildningen och beslutsstödet öppnade upp ett nytt tankesätt i 

bedömningar och beslutsstagande vid akut omhändertagande av äldre. ”Men absolut att man 

tänker på ett helt nytt sätt än vad man gjorde innan man gick den här utbildning, så är det ju. 

(Informant C)”  

 

Efter att beslutsstödet infördes var det av god vikt att det fanns saturationsmätare i 

kommunens alla akutväskor. Tidigare var detta instrument inte en självklarhet i alla 

kommuner. Nu var det ett måste för att kunna följa beslutsstödet på rätt sätt och för att 

sjuksköterskorna skulle kunna ha en god handlingsberedskap i det akuta omhändertagandet av 

den äldre patienten.  

 

Stöd i det akuta omhändertagandet 

För att finna stöd i det akuta omhändertagandet av den äldre patienten har beslutsstödet varit 

till en hjälp för sjuksköterskorna. Beslutsstödet bidrog till en struktur i bedömningen då de 

tydligt kunde följa stegen i stödet, vilket blev lite utav en checklista för sjuksköterskan. 

Genom ISBAR som ingick i beslutsstödet skapades också ett system för överrapportering 

vilket utgjorde en tydlighet i sjuksköterskans rapporter. Det visade sig också vara ett större 

stöd vid bedömningen av den okända patienten.  

 

Struktur vid bedömning  

Kommunsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre har givit struktur vid bedömningen. De flesta 

kommunsjuksköterskorna har gjort bedömningar i det akuta omhändertagandet av äldre, såväl 

med som utan ett beslutsstöd i ryggen. Beslutsstödet gav ett stöd i bedömning och 

undersökning av den akut sjuka äldre. Det blev en säkerhet att ha följt beslutsstödets steg då 

det blev lite utav en checklista som gjorde att allt kontrollerades och inget glömdes bort. Vid 

diffusa tillstånd var det av större vikt att ha använt beslutsstödet för att inte missa något som 

kunde vara av betydelse. Snabba infektioner och sepsis var något som kunde vara lätt att 

missa men beslutstödet bidrog till att symtom kunde vara lättare att upptäcka i tid. 

Exklusionssymtom såsom urin och avföring som återfanns i beslutsstöd nämndes som positivt 

i bedömningen då detta var angeläget vid många bedömningar men lätt kunde glömmas bort 

utan beslutsstödet.  

 

”Jag tycker det är jättebra, det ger ju en struktur, hjälper till vad jag ska tänka på och vad 

jag ska göra, eftersom jag fyller i och jag ser vilka symtom jag ska kontrollera och så, så det 

är ett jättebra hjälpmedel. (Informant G).” 
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Vid upprepade bedömningar på samma patient blev det tydligt att se förändringar i patientens 

tillstånd och återigen att allting checkats av. Likaså om kollegor löst av varandra och det blev 

flera inblandade i samma patient för att uppföljning skulle ske under dygnet gav beslutsstödet 

en struktur. Det blev tydligt att se den föregående sjuksköterskans bedömning i beslutsstödet 

och vilka förändringar som skett fram tills att den nya bedömningen gjordes av nästa 

sjuksköterska.   

 

Beslutsstödet belystes även som en bekräftelse på de egna tankarna under bedömningen. Att 

få en struktur i bedömningen var positivt, men vikten av att se människan som var framför sig 

var lika viktigt, men beslutsstödet var ändå ett redskap i bedömningen. Stödet kunde vara en 

hjälp för sjuksköterskan att öppna tankarna i bedömningen efter att ha stirrat sig blind på en 

orsak eller liknande. ”Det ger ju mig en struktur i mitt tankesätt, det är lättöverskådligt och 

jag kan ju notera efter hand det jag gör. (Informant G)”. Beslutsstödet sågs som en 

vägledning och ett redskap men sjuksköterskorna hade också en egen tankegång vid 

bedömningen om vad som skulle kunna vara orsaken till patientens symtom.  

Stödet blev ett underlag i akuta situationer som förstärkte de sjuksköterskorna gjort i tidigare 

bedömningar utan redskapet. När en äldre patient plötsligt förändrades behövde bedömningen 

göras och beslutsstödet bidrog till att snabba beslut och rätt åtgärd kunde göras för patienten. 

Beslutsstödet hjälpte sjuksköterskorna att se i bedömningen hur de skulle agera vidare och 

vilken vidare vård som krävdes för patienten, det blev en trygghet i beslutet.  

 

”För oftast står man ju där och bara, dem har lite snabb puls, lite snabb andning, ska jag 

skicka, ska jag inte? Patienten kan inte riktigt svara för sig. Då har du ju beslutsstödet här, 

det står ju helt där. Är det så och så många gröna kryss så, jajämen, iväg med patienten, 

larma ut en ambulans eller annars så kan den vara kvar hemma och kontakta vårdcentralen 

eller avvakta till dagen efter. (Informant D).”  

 

System för överrapportering   
Kommunsjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre resulterade i ett system för överrapportering. Vid det akuta 

omhändertagandet av den äldre patienten behövde sjuksköterskan i flera fall rådgöra med 

läkare eller kontakta SOS alarm. I beslutsstödet uppmärksammades ISBAR vilket gav 

sjuksköterskorna en struktur i överrapporteringen.  

 

”Sen är man lite för forcerad när man ringer också, man vill berätta allt på en gång liksom. 

Speciellt om det är någon som är jättedålig, så om det kan hejda en lite så är det ju bra. 

(Informant F)”   

 

Det blev ett väldigt bra medel för att förmedla tillvägagångssättet i bedömningen, vilka 

kontroller som tagits och vad problemet var, allt fanns på det ifyllda beslutsstödet för 

sjuksköterskan att följa i sin överrapportering. Istället för en ”grötig soppa” som en informant 

uttryckte sig så blev det tydligt för såväl informatören som rapporterade som för mottagaren 

av informationen, det underlättade för alla med en strukturerad överrapportering vid det akuta 

omhändertagandet av den äldre patienten.  

 

Situationsspecifikt användande 

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre visade på att användandet var situationsspecifikt. Att arbeta som 

sjuksköterska inom äldreomsorgen innebar en stor variation av patienter. 

Kommunsjuksköterskorna var patientansvariga för en avdelning på ett äldreboende eller ett 
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specifikt område i hemsjukvården. Det visade sig att under kvällar och helger kunde 

ansvarsområdet för sjuksköterskan bli större och det blev mer likt en jourverksamhet där 

sjuksköterskan även åkte ut till patienter som kunde vara helt okända. Att ha ett stöd i form av 

ett beslutsstöd vid mötet med en akut dålig, för sjuksköterskan, okänd patient var väldigt bra. 

Att bli akut tillkallad till en patient som inte alls var känd och där bakgrundsfakta kunde vara 

knapphändig gjorde att flera sjuksköterskor upplevde det extra viktigt att ha med sig 

beslutsstödet. På kvällar och helger var resurserna inte heller de samma i form av att det i en 

kommun bland annat hade en mobil läkare på vardagar. Den mobila läkaren kunde komma ut 

om sjuksköterskan behövde stöttning vid akut omhändertagandet av en äldre patient i 

hemmet. Denna tjänst var dock inte tillgänglig på helger och då använde sig sjuksköterskorna 

mer av beslutsstödet i sina bedömningar.  

 

De patienter som sjuksköterskorna hade en mer kontinuerlig kontakt med blev för dem de 

kända patienterna. Relationen mellan de kända patienterna och sjuksköterskorna gjorde att de 

ofta blev uppenbart för sjuksköterskan om något inte stod rätt till med den kända patienten. 

”Sina egna patienter kan man ju nästan utan och innan och man kan nästan se på dem att 

dem inte mår bra innan dem känner det själva ibland. (Informant D)”. Därför användes inte 

beslutsstödet lika frekvent hos de kända patienterna då sjuksköterskorna kände att de hade så 

pass bra koll på deras tillstånd att inget extra hjälpmedel behövdes i bedömningen. 

 

Minskat användande av beslutsstödet  

Användandet av beslutsstödet har delvis minskat i praktiken. Detta relaterat till att 

sjuksköterskorna bland annat kände att de efter ett tags användande hade stödet i tankarna 

istället för på papper. De upplevde också att det blev en form av tidskrävande 

dubbeldokumentation vilket bidrog till det minskade användandet. Sjuksköterskorna fick 

också en uppfattning om att beslutsstödet kunde ge en falsk trygghet i bedömningen om de 

förlitade sig för mycket på dess indikationer och inte sina egna intuitioner. För att öka 

användandet av beslutsstödet fanns ett behov av repetitionsutbildning.  

  

Minskat praktiskt utförande 

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre visade sig ha minskat i praktiskt utförande. När stödet infördes 

blev det en tankeställare för sjuksköterskorna och de kände att beslutsstödet var bra att 

använda sig av i det akuta omhändertagandet. Men allteftersom minskade användandet mer 

och mer av olika anledningar. Till en början efter ViSams utbildning och införandet av 

beslutsstödet tolkade sjuksköterskorna det som att det skulle användas i alla bedömningar och 

beslut. Då många av de äldre patienterna i hemsjukvården redan var allvarligt sjuka så ansåg 

sjuksköterskorna att alla patienter hade behövts skickats in om de utgick från beslutsstödet 

och då valde de att inte använda det istället. Att veta vilken patient det var rimligt att använda 

beslutsstödet på hade varit till vikt för att sjuksköterskorna skulle använt sig mer utav det. 

 

Efter att ha använt sig av beslutsstödet ett antal gånger kände sjuksköterskorna att de inte 

behövde utföra det praktiskt, de hade tankesättet i huvudet och det räckte till för att de skulle 

kunna göra sin bedömning. Oavsett med eller utan beslutsstödet så gjordes kontrollerna och 

den egna bedömningen kunde gå snabbare än hanterandet av beslutsstödet. Tjänster som 

mobila läkare bidrog också till att användandet minskade då sjuksköterskan i första hand tog 

hjälp av läkaren i sitt beslut. Det som skiljde sig från i början av användandet av beslutsstödet 

var att sjuksköterskorna då skulle skicka in de ifyllda underlagen som de använt vid ett akut 

omhändertagande till sin MAS i kommunen. Detta var något som efter tid uteblev vilket 

bidrog till den minskade användningen av stödet.  
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Trots att användandet minskat när det kom till att fylla i beslutsstödet eller ha med sig det vid 

det akuta omhändertagandet av äldre, så fanns det i tankarna. Sjuksköterskorna gjorde 

självklart fortsatt bedömningar och tog beslut men de kände inte behovet av att skriva ner det 

utan det räckte att det fanns med i tanken. Detta visade på att sjuksköterskorna hade med sig 

något efter att beslutsstödet infördes. Även om de inte rent praktiskt fyllde i det så utgick de 

från beslutsstödet i bedömningen och vid beslutstagande fast det gjordes i tankarna.  

 

”Men jag kan ju säga att även om vi inte använder beslutsstödet, just att man inte skriver ner 

det, så gör man ju det egentligen fast det är bara det att vi använder inte beslutsstödet, vi 

skriver inte på detta pappret men vi gör ju kontrollerna. (Informant E)” 

 

Ger falsk trygghet  

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre har i vissa fall gett falsk trygghet. Beslutsstödet kunde upplevas 

som en strikt mall vilket medförde vissa svårigheter för sjuksköterskan i sin bedömning. När 

bedömningen gjordes och sjuksköterskan kollade på exklusionssymtomen kunde det vara en 

svårighet att hitta något som stämde in på patientens tillstånd. Känslan när inget symtom 

passade in blev en oklarhet, skulle sjuksköterskan hitta på egna symtom och hur skulle 

patienten bedömas utifrån det.  

 

”Men det är inte alltid för att ja du har din mall och du vet vad du ska följa om dem uppvisar 

tecken enligt mallen men oftast så är det ju inte så heller så det kan ju vara lurigt och det är 

ju väldigt sällan det är enligt skolboken. (Informant B)”  

 

Beslutsstödet gav inte alltid rätt utfall och indikation i bedömningen, att bara stirra sig blind 

på siffrorna och lita mer på beslutsstödet än sin egen kunskap kunde leda till en falsk trygghet 

för sjuksköterskan. Diffusa tillstånd såsom sepsis i ett tidigt skede gav inte alltid utslag direkt, 

men sjuksköterskan kunde ändå känna en oro och osäkerhet i patientens tillstånd och då blev 

det viktigt att se bortom beslutsstödet och kontakta läkare trots att det inte gav utfall för det. 

Särskilt som oerfaren sjuksköterska kunde det vara en falsk trygghet att förlita sig och stödja 

sig för mycket på beslutsstödets utfall. Kontrollerna kunde se bra ut, de behövde inte alltid 

vara extremt avvikande för att tillståndet skulle vara kritiskt för patienten och där behövde 

sjuksköterskan lita mer på sina egna intuitioner.  

 

”Sen kan man inte alltid stirra sig blind på siffrorna. Det är det som också är en liten fara 

med det här systemet, du kan ha jättefina värden det är liksom men du ser själv att patienten 

är ju jättedålig fast du får inga utfall på något akut rött, där är ju en fara att man litar för 

mycket på instrumentet och inte litar på sin egen kunskap, det ser jag som en nackdel. 

(Informant C)” 

 

Tidskrävande dubbeldokumentation  

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid det akuta 

omhändertagandet av äldre har lett till en känsla av tidskrävande dubbeldokumentation. ”För 

oss blev det lite extra dokumentation och extra pappershantering och sådär som vi helst 

undviker, det blir dubbeldokumentation. (Informant A)” Det blev en extra arbetsuppgift och 

för sjuksköterskan som kände sig trygg i sin bedömning valdes det att undgå från 

beslutsstödet för att spara tid. Att använda beslutsstödet men inte dokumentera det på grund 

av att det ansågs vara tidskrävande framfördes som en nackdel då det inte gick att ha ryggen 

fri om det inte fanns dokumenterat, vilket kunde vara väldigt viktigt. Därför var det viktigt att 
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det dokumenterades av sjuksköterskorna som använt sig av beslutsstödet i det akuta 

omhändertagandet av äldre.  

 

Behov av repetitionsutbildning  

Kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre resulterade i att det fanns ett behov av repetitionsutbildning. Efter 

beslutsstödet infördes gjordes inga uppföljningar i användandet vilket gjorde att 

sjuksköterskorna glömde bort att det fanns. 

 

”Påminns man inte om att redskapet finns så tror jag att man glömmer och använda det efter 

ett tag och det är nog det som har hänt nu för att jag tror inte att det används särskilt mycket 

tyvärr, det är synd för att den är bra. (Informant B)” 

 

Uppdatering och utbildning var ett tydligt måste för sjuksköterskorna då de upplevde att det 

behövdes påminnelse om beslutsstödet för att det skulle användas mer idag. Regelbunden 

repetition av både beslutsstödet och akut omhändertagande ansågs vara relevant för att kunna 

öka användandet. Sjuksköterskorna uttryckte att deras kollegor som började arbeta i 

kommunen efter införandet av beslutsstödet inte fick möjlighet att gå någon utbildning, vilket 

gjorde att det fallerade när inte alla kunde använda beslutsstödet. För att användandet skulle 

öka behövde sjuksköterskorna mer regelbunden repetitionsutbildning.  

 

”För själva utbildningen var ju jättebra men det måste ju följas upp och det kommer in nya 

hela tiden i organisationen som också skulle behöva gå. (Informant E)” 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

Studien har en induktiv ansats eftersom utgångspunkten är informanternas erfarenheter 

(Kristensson, 2014). Danielson (2017) beskriver kvalitativa intervjuer som en bra metod för 

att ge en ökad förståelsekunskap om fenomenet som återfinns i studiens syfte.  

 

Det strategiska urvalet är en förutsättning för att intervjupersonerna ska kunna berätta vilka 

erfarenheter de har av att arbeta med ViSams beslutsstöd, då sjuksköterskor som ej har använt 

sig av beslutsstödet saknar dessa erfarenheter. Då en kvalitativ studie inte behöver generera 

representativitet på en större population läggs vikten vid urvalet i att få en variation för att 

fånga olika upplevelser eller uppfattningar kring fenomenet (Kristensson, 2014). Författarna 

inkluderade informanter från de kommuner som infört beslutsstödet för att få ett varierat 

resultat då arbetssättet kan skilja sig åt och olika beskrivningar av erfarenheter av att arbeta 

med ViSams beslutsstöd skulle belysas. Studiens resultat kan vara överförbart till andra 

kommuner i Sverige som arbetar med ViSams beslutsstöd. För en ökad överförbarhet av 

resultatet hade en större variation i ålder, kön och arbetslivserfarenhet varit önskvärt. I 

enlighet med Mårtensson och Fridlund (2017) stärks studiens trovärdighet genom en 

beskrivning av informanterna i form av dess arbetslivserfarenhet, kön, utbildning och ålder. 

Författarna gjorde detta med försiktighet då de ville upprätthålla konfidentialitetskravet. 

 

En svår faktor vid intervjustudier är att det är omöjligt att veta om en person är en berättare 

eller inte i förväg (Kristensson, 2014). Detta är inget författarna kan veta på förhand och kan 

på så vis påverka resultatet genom en variation på svar från informanterna där vissa kan vara 

mer utförliga än andra. En pilotintervju genomfördes för att hjälpa till att testa ifall författarna 

hade utformat en bra intervjuguide att förhålla sig till. Danielson (2017) beskriver hur en 
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pilotintervju ger författarna en indikation på ifall det krävs justeringar av intervjuguiden, 

tidupplägget och en möjlighet till test av den tekniska utrustningen som skall användas. 

Kristensson (2014) menar att dessa aspekter stärker giltigheten i intervjustudien.  

 

Valet av plats ger en trygghet för intervjupersonen och gör det möjligt att intervjun ska bli så 

innehållsrik och djup som möjligt (Danielson, 2017). Intervjun kan aldrig vara jämställd då 

intervjuaren alltid har ett övertag, detta hade författarna i åtanke och lade mycket vikt vid att 

lyssna in intervjupersonens berättelse och ställde vidare följdfrågor utifrån syftet 

(Kristensson, 2014). Att vara två intervjuare kan för deltagaren upplevas störande och påverka 

deltagaren i svaren. I enlighet med Danielson (2017) informerade författarna vid varje 

intervju om rollfördelningen för att skapa en tydlighet för informanten och minska risken för 

att svaren skulle påverkas av att båda författarna deltog vid intervjun. Författarna valde också 

att placera sig strategiskt i förhållande till intervjupersonen och den lyssnande författaren satt 

vid sidan av under intervjun. Ingen av författarna har någon tidigare erfarenhet av att hålla 

intervjuer. Detta kan ha påverkat resultatet genom att författarna inte har kunskap om 

intervjutekniker och kan då ha gått miste om mer nyanserade svar från informanterna. Detta 

relaterat till att författarna kan ha svårigheter att undvika slutna och ledande frågor istället för 

att endast använda sig av öppna frågor.   

 

Vissa av intervjuerna blev förhållandevis korta vilket är en konsekvens av författarnas 

okunskap i intervjuteknik. Detta kan ha påverkat resultatet, men författarna upplevde att 

intervjuerna trots den korta tiden svarade på studiens syfte och materialet blev i slutändan 

tillräckligt för att sammanställa ett trovärdigt resultat. Intervjuerna spelades in på författarnas 

mobiltelefoner för att kunna lyssnas igenom flera gånger, detta reducerar riskerna att missa 

något i intervjun som kunde gå ut över analysen (Kristensson, 2014). Efter att intervjuarna 

spelats in överfördes de till författarnas datorer och raderades på mobiltelefonerna för att 

bibehålla informanternas konfidentialitetsrätt i högsta möjlig mån.   

 

Användningen av den kvalitativa innehållsanalysen med stöd av Graneheim och Lundman 

(2004) hjälpte författarna att identifiera skillnader och likheter i materialet, samt gav en 

struktur som hjälpte författarna framåt i analysen. Enligt Graneheim et al. (2017) finns det en 

risk med att använda en induktiv ansats i analysen då författarna riskerar att göra ytliga 

sammanfattningar. För att undgå detta lästes de transkriberade intervjuerna flertalet gånger av 

båda författarna innan meningsbärande enheter plockades fram och diskuterades mellan 

författarna för att få ett djup i innehållet av analysen. I överenstämmelse med Kristenssons 

(2014) beskrivning av den manifesta analysen fokuserade författarna inte på tolkningar och 

det som fanns under ytan utan mer på det konkreta och uppenbara i de transkriberade 

intervjuerna. För att stärka tillförlitligheten genomfördes en triangulering, det vill säga att 

materialet analyserades av båda författarna för att minska riskerna att analysen skulle färgas 

av en enskild persons förförståelse (ibid).  

 

Vikten av att författarna genomförde en etisk egengranskning som skickades till 

Etikkommittén sydost (2019) som genomförde en etikgranskning och gav godkännande för 

studien styrker trovärdigheten av resultatet. Författarna upprätthöll en god etisk kvalitet 

genom att förhålla sig till etikgranskningens vägledning. Om författarna inte hade 

upprätthållit en etisk kvalitet kunde det funnits en risk att informanternas integritet hade 

kränkts och tagit illa vid sig. Helsingforsdeklarationens (2013) etiska krav, 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet fanns i 

åtanke hos författarna genom hela studiens gång. Dessa etiska aspekter betraktas stärka 
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studiens trovärdighet. Om författarna inte hade avidentifierat intervjuerna hade 

konfidentialitetskravet inte uppfyllts och samtyckeskravet hade brutits.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet var att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med ett beslutsstöd 

vid akut omhändertagande av äldre. Resultatet visar på att beslutsstödet inger en trygghet och 

vägledning vid osäkerhet i bedömningen. Vid mindre erfarenhet ger beslutsstödet en ökad 

trygghet medans en längre erfarenhet gör att sjuksköterskan inte är i samma behov av ett stöd 

i bedömningen. Uppfriskade kunskaper efter införandet av beslutsstödet och mer 

mätinstrument i arbetet ger en god handlingsberedskap. Beslutsstödet ger en struktur i 

bedömningen och genom ISBAR skapas en tydlighet för överrapportering. Vid bedömning av 

okända patienter är beslutsstödet en större trygghet för sjuksköterskan. Efter ett tags 

användande slutade sjuksköterskorna fylla i beslutsstödet på papper men de har fortfarande 

med sig det i tankesättet vid bedömningar. Det minskade användandet relaterades också till 

tidskrävande dubbeldokumentation och att de upplevde att beslutsstödet kunde ge fel 

indikationer vilket ledde till en falsk trygghet om de inte litade på sina egna intuitioner. För 

att öka användandet av beslutsstödet finns ett behov av repetitionsutbildning.  

 

Trygghet vs falsk trygghet i användandet av beslutsstödet  

Resultatet av studien visar att beslutsstödet ger kommunsjuksköterskorna en trygghet vid 

beslutstagandet i det akuta omhändertagandet av äldre. Det är främst vid osäkerhet och osäkra 

fall hos sjuksköterskan som beslutsstödet kommer till användning och hjälper till genom att 

visa på en indikation om vilken vårdåtgärd patienten är i behov av. Sjuksköterskorna uttrycker 

att beslutsstödet ger en vägledning och en trygghet i det ensamma arbetet med den sjuke 

äldre. Å andra sidan framgår det också i resultatet att beslutsstödet inte alltid fungerar utan det 

kan inge en falsk trygghet genom att ge ett utfall eller en indikation som inte överensstämmer 

med hur patienten egentligen mår. Sjuksköterskorna upplever att om de skulle gå på 

beslutsstödets indikationer hade många hemsjukvårdspatienter blivit inskickade allt oftare på 

grund av deras “dåliga” normala parametrar. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver 

tryggheten som en fundamental känsla som kan uppnås genom en känsla av kontroll, denna 

känslan hjälper sjuksköterskan att hantera svåra situationer lättare. O’Neill, Dwyer, Reid-

Searl och Parkinson (2017) visar på att sjuksköterskorna i deras studie ansåg att de får ett stöd 

genom deras nya beslutsstöd. Det ger en bättre handlingsberedskap inför deras bedömning av 

den äldre försämrade patienten. Detta har ökat tryggheten i akuta situationer för 

sjuksköterskan. Hela personalstyrkan får en mer klar bild över hur de ska arbeta och arbetet 

blev mer samspelt och självsäkert. Petersson och Blomqvist (2011) belyser i sitt resultat hur 

känslan av trygghet leder till en ökad kontroll i svåra situationer. Tryggheten ger också ett 

större självförtroende vid ensamarbete som är vanligt för kommunsjuksköterskan. I enlighet 

med Lannering, Ernsth-Bravell och Johansson (2017) resultat upplever sjuksköterskor 

liknande att deras beslutsstöd kan ge missvisande utfall som inte speglar verkligheten. 

Sjuksköterskor uppmärksammade att hos många patienter ger beslutsstödet ett utfall som inte 

är resonligt (ibid). Det är betydelsefullt för sjuksköterskan i den kommunala sjukvården att ha 

stöd i sina bedömningar för att känna trygghet. Men trots att beslutsstöd kan inge trygghet är 

det viktigt att inte endast förlita sig på dess utfall utan se det som en rekommendation.  

 

Det kollegiala stödet i bedömningen 

I föreliggande resultat framkom det att det kollegiala stödet var en faktor som skapade 

trygghet, att kunna fråga en sjuksköterskekollega eller en läkare är ett stöd för 

kommunsjuksköterskan vid osäkra fall. Det är betydelsefullt för kommunsjuksköterskan att ha 

stöd att vända sig till vid ensamarbete i form av såväl beslutsstödet som kollegor. I Petersson 
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och Blomqvists (2011) resultat framkom det att sjuksköterskor la vikt vid att kunna lita på 

sina kollegor för att uppnå den egna känslan av säkerhet i sitt arbete. Wireklint-Sundström 

och Dahlberg (2011) visar att en typ av trygghet sjuksköterskan kan ta del av är att göra 

bedömningar tillsammans med en kollega. Genom att komplettera varandras bedömningar 

kan en bra bedömning göras med patienten i centrum. I Lannering et al. (2017) resultat 

belyses likaså att sjuksköterskor gärna jobbar tillsammans med kollegor för att öka kunskapen 

om patienten och för att göra en bra bedömning. I enlighet med Edberg et al. (2014) framgår 

det att kommunsjuksköterskan ofta arbetar ensam och svåra beslut kan behövas hanteras i 

ensamhet. Det är inte alltid lätt att identifiera de äldre patienternas behov av vidare vård utan 

närhet av kollegor och stöd i sin bedömning (ibid). Trots att arbetet kan vara ensamt som 

kommunsjuksköterska är det av vikt att ta vara på det kollegiala stödet om det finns när 

osäkerhet uppkommer så besluten inte blir felaktiga. Detta skulle kunna göras genom att 

sjuksköterskorna har möjlighet att åka tillsammans när patienten är akut sjuk. Ökade insatser i 

kommunerna i form av mobila läkare som är mer lättillgängliga för sjuksköterskan när de är 

ute hos patienten kan vara ett ökat kollegialt stöd.   

 

Beslutsstöd och erfarenhet ger mer tillförlitlig bedömning 

Utifrån analysen av studien framkommer det att sjuksköterskans egna erfarenheter ger en 

trygghet i de akuta besluten och kan i många fall väga tyngre än det utfall beslutsstödet 

indikerar. Sjuksköterskorna med en bred yrkeserfarenhet är mer handlingsberedda och har 

lättare att göra ställningstagande i det akuta omhändertagandet. Sammantaget av de vitala 

parametrarna och sjuksköterskans egen erfarenheten utgör grunden i bedömning. 

Sjuksköterskorna upplevde att nyexaminerade sjuksköterskor som inte hade lika mycket 

erfarenhet kunde känna trygghet i att ha med sig ett beslutsstöd för att få en struktur i 

bedömningen. Däremot fann även de sjuksköterskor med erfarenhet en trygghet i 

beslutsstödet vid akut omhändertagande när patienten för dem var okänd. Andersson och 

Hjelm (2017) framför i sitt resultat sjuksköterskans förmåga att agera korrekt vid ett akut 

omhändertagande, att leda och ta rätt ställningstagande har ett starkt samband med vad 

sjuksköterskan har för erfarenheter. De menar på att sjuksköterskans erfarenheter reflekterar 

en patientsäker vård. Lannering et al. (2017) visar att sjuksköterskans kliniska blick har 

betydelse, vikten av att se patienten framför sig var betydelsefull för sjuksköterskan då den 

kliniska blicken inte alltid överensstämde med de utfall beslutsstödet indikerade på. Detta 

gjorde att sjuksköterskans bedömning blev mer tillförlitlig när både den egna erfarenheten och 

beslutsstödet kunde vägas in. Dahlberg och Segesten (2010) menar på att med livsvärlden i 

åtanke har sjuksköterskan lättare att sätta sig in i patientens situation och det kan ha en 

avgörande del i hur vårdandet av den enskilde patientens vårdande utformas (ibid). Ett 

beslutsstöd inger trygghet för den sjuksköterskan som inte har erfarenheten med sig och vid 

vårdandet av okända patienter blir det även ett stöd för den mer erfarna sjuksköterskan.  

 

Struktur främjar säkerhet  

Studiens resultat visar att sjuksköterskor upplever att beslutsstödet ger en vägledning och 

struktur i hur de ska gå tillväga i bedömningen av den akut sjuka äldre patienten. 

Sjuksköterskorna känner en säkerhet i att allting kontrolleras när de följer beslutsstödet och 

inget glöms bort. Sjuksköterskorna i föreliggande studie gav också uttryck av att det med 

hjälp av beslutsstödet lättare upptäcker snabba infektioner och sepsis i tid. Vid upprepade 

bedömningar på samma patient blev det tydligt att se förändringar i patientens tillstånd vilket 

också var en fördel om det blev flera kollegor inblandande i samma patient för uppföljning 

under dygnet då alla tydligt kunde se vilka förändringar som skett. En av fördelarna med 

beslutsstödet är också att det finns riktlinjer för nya sjuksköterskor som skapar en trygghet 

och struktur i bedömningen. Detta kan ses i förhållande till O’Neill et al. (2017) studie där 
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sjuksköterskorna känner att deras självförtroende ökar genom att deras beslutsstöd vägleder 

dem steg för steg hur de ska gå tillväga i deras beslut. Lannering et al. (2017) belyser liknande 

sjuksköterskors aspekter av att arbeta utefter ett bedömningsinstrument och hur det ger en 

struktur. Att följa ett bedömningsinstrument blir för sjuksköterskorna en checklista där de 

känner en säkerhet att inget missas. O’Neill et al. (2017) resultat av att som sjuksköterska 

arbeta med ett beslutsstöd bidrar till en struktur när förändringar uppstår hos den äldre 

patienten. Beslutsstödet hjälper att upptäcka avvikande parametrar i tid vilket ger en snabbare 

handläggning av patientens tillstånd. Lannering et al. (2017) visar på att det har betydelse att 

följa bedömningsinstrument då det blir tydliga riktlinjer att förhålla sig till. Kihlgren et al. 

(2016) belyser att sjuksköterskorna upplever arbetet vid det akuta omhändertagandet som mer 

strukturerat när det arbetar med ett beslutsstöd. Kommunsjuksköterskorna känner sig mer 

professionella i sin yrkesroll, missförstånden blir färre och patientsäkerheten ökar i samband 

med det strukturerade bedömningssättet (ibid). Att ha en checklista vid bedömningar minskar 

risken för att viktiga delar glöms bort. Men risken med en checklista är att sjuksköterskan kan 

missa saker som inte är synliga på listan utan endast kan identifieras med den kliniska 

blicken.   

 

Kommunikationens betydelse  

Resultatet visar på att ISBAR som finns med i beslutsstödet ger en struktur vid 

överrapportering. Det ger en tydlighet i rapporteringen för såväl informatören som mottagaren 

av informationen. Kihlgren et al. (2016) belyser sjuksköterskors upplevelser efter att ha 

arbetat med ViSams beslutsstöd. De upplever en ökad säkerhet i kommunikationen med 

övriga vårdinsatser såsom distriktsläkare, SOS alarm och ambulanspersonal. Faktum är att all 

berörd personal upplever överrapporteringarna som mer effektiva och konkreta. Fredriksson 

(2017) berör vikten av den vårdande kommunikationen som ett hjälpmedel vid 

informationsöverföring i vården. IVO (2014) menar på att informationsöverföring ska ske på 

ett strukturerat sätt för att bibehålla patientsäkerheten och minska risken för 

misskommunikation som i sin tur kan orsaka vårdskador (ibid). En god kommunikation 

mellan professioner är en förutsättning för att en säker vård ska kunna bedrivas. Att inte 

använda sig av struktur vid överrapporteringar kan leda till att onödig information framförs, 

det kan bidra till att viktiga saker glöms bort och risken för missförstånd ökar vilket minskar 

patientsäkerheten. ISBAR är därför ett bra hjälpmedel att använda sig av vid 

överrapporteringar för alla professioner inom sjukvården.  

 

Kliniska implikationer  

Då det har visat sig att en osäkerhet uppkommer vid ensamarbete och vid okända patienter för 

den erfarna sjuksköterskan är det betydelsefullt för sjuksköterskan i den kommunala 

sjukvården att ha stöd i sina bedömningar för att känna trygghet. Har sjuksköterskan inte 

erfarenheten med sig så kan ett beslutsstöd ge riktlinjer och öka säkerheten i sjuksköterskans 

bedömning. Att ha en slags checklista vid bedömningar minskar risken för att viktiga delar 

glöms bort vilket ökar patientsäkerheten. Även om stöd finns att tillgå och ger en ökad 

trygghet är det viktigt att inte endast förlita sig på vad beslutsstödet säger utan se det som en 

rekommendation i bedömningen. Arbetet som kommunsjuksköterska kan vara ensamt men 

det finns i många fall kollegor att tillgå och samarbetet mellan kollegor är viktigt att ta till 

vara på särskilt i fall där en osäkerhet i bedömningen kan uppkomma. En god kommunikation 

mellan professioner är likaså en förutsättning för att en säker vård ska kunna bedrivas, genom 

en strukturerad överrapportering minskar risken för missförstånd. Det finns behov av 

repetitionsutbildning och uppföljning av användandet av beslutsstödet för att öka 

användandet.   
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Förslag på fortsatt forskning  

Författarna har under studien uppmärksammat problemområden i sökandet av artiklar 

gällande kommunal hemsjukvård, kommunsjuksköterskor och dess yrkesroll. Populationen 

blir också allt äldre och allt fler vårdas längre i hemmet vilket blir en ökad belastning för den 

kommunala hemsjukvården. Detta resulterar i att mer forskning kring 

kommunsjuksköterskans arbete och kommunala hemsjukvården behövs. Mer relevant 

forskning för exempelvis hur kommunsjuksköterskan upplever den ensamma rollen, hur de 

finner trygghet och stöd i sitt arbete och vad som föreligger som problem för 

kommunsjuksköterskan i bedömning i det akuta omhändertagandet av den äldre patienten 

hade varit av intresse. Denna forskning skulle kunna bidra till att öka patientsäkerheten och 

göra att kommunsjuksköterskorna får en tryggare arbetsroll.  

 

SLUTSATS 
 

Kommunsjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med ett beslutsstöd vid akut 

omhändertagande av äldre utmynnade i olika upplevelser. Användandet av beslutsstödet har 

ingett en trygghet och struktur för sjuksköterskorna vid bedömningar i det akuta 

omhändertagandet. Den egna erfarenheten bidrog till en ökad trygghet i bedömningen och 

behovet av beslutsstödet blev inte lika stort. Dock upplevde även de sjuksköterskor med mer 

erfarenhet en trygghet i att använda beslutsstödet när de vårdade okända patienter. För nya 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet i bagaget gav beslutsstödet en ökad trygghet i 

bedömningen. Sjuksköterskorna upplevde sig ha en bättre handlingsberedskap genom 

uppfriskade kunskaper och efter införandet av fler mätinstrument i arbetet. ISBAR bidrog 

också till en struktur i överrapporteringen mellan sjuksköterskan och andra professioner. Att 

användandet minskat relaterades delvis till att stödet fanns i tankarna, vilket trots allt visar på 

att de fått med sig en ny erfarenhet efter införandet av beslutsstödet. Det minskade 

användandet relaterades också till pappersarbetet som blev tidskrävande och en 

dubbeldokumentation som sjuksköterskorna ville undvika. Sjuksköterskorna fick också en 

uppfattning om att beslutsstödet kunde ge en falsk trygghet i bedömningen om de förlitade sig 

för mycket på dess indikationer och inte sina egna intuitioner. För att öka användandet av 

beslutsstödet fanns ett behov av repetitionsutbildning. 
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Bilaga 1 



  

 
  

 

 

 

 

Till dig som är verksamhetschef inom äldreomsorg i  kommunerna i Kronobergs län.  

Information och förfrågande angående att genomföra en intervjustudie.  

 

Syftet med studien är att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av egen kompetens och 

handlingsberedskap vid omhändertagande av akut sjuka äldre efter genomgången utbildning i 

akutsjukvård.  

 

Därför vill vi intervjua sjuksköterskor som genomgått VISAMs utbildning i akutsjukvård i era 

kommuner. Intervjuerna är helt frivilliga att medverka i och sjuksköterskorna kan närsomhelst 

avbryta sin medverkan. Intervjuerna beräknas ha en tidsåtgång på ca 60 minuter, vi önskar att 

genomföra intervjun på arbetsplatsen eller annan utvald plats av sjuksköterskan som ska 

intervjuas.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Intervjuerna kommer att skrivas ut 

och resultatet kommer presenteras på en övergripande nivå så att inga personer kommer kunna 

identifieras. 

 

Studien kommer göras som en C-uppsats av oss, Ebba Björnstad och Linnéa Grönlund 

Bengtsson, sjuksköterskestudenter termin 5, Linnéuniversitetet Växjö. Har du frågor hör gärna av 

dig till oss via mail. Vi skulle vara väldigt tacksamma för eran medverkan. 

 

 

Vänliga hälsningar,  

__________________________  

Studerande: 
 

Ebba Björnstad 
E-post: eb223kj@student.lnu.se 

 
Linnéa Grönlund Bengtsson 

E-post: lb223dw@student.lnu.se 

__________________________  

 
Handledare: 

 
Docent 

Carina Elmqvist 
E-post: carina.elmqvist@lun.se

Godkännande 
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Ebba Björnstad och Linnéa Grönlund 

Bengtsson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  

 

Ort och datum: _________________________________  

 
_________________________                              __________________________  

Namnunderskrift                                   Befattning 
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Till dig som är kommunsjuksköterska i äldreomsorg. 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie.  

 

Sverige har en åldrande befolkning som alltmer åldras i hemmiljö men ofta söker akut vård på 

grund av försämring av redan konstaterade kroniska sjukdomar. Sjuksköterskor som arbetar i 

kommunen är ofta de första som bedömer akut sjuka äldre och tar beslut om behov av vårdnivå.  

 

Syftet med studien är att beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av egen kompetens och 

handlingsberedskap vid omhändertagande av akut sjuka äldre efter genomgången utbildning i 

akutsjukvård.  

 

Vi vill nu intervjua dig som kommunsjuksköterska som genomgått VISAMs utbildning i 

akutsjukvård. Intervjun är helt frivillig att medverka i och du kan närsomhelst avbryta din 

medverkan utan att ange någon orsak. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ha en 

tidsåtgång på ca 60 minuter, vi önskar att genomföra intervjun på din arbetsplats eller annan 

utvald plats som bestäms av dig.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det kommer att 

förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Intervjuerna kommer att skrivas ut 

och resultatet kommer presenteras på en övergripande nivå så att inga personer kommer kunna 

identifieras.  

 

Studien kommer göras som en C-uppsats av oss, Ebba Björnstad och Linnéa Grönlund 

Bengtsson, sjuksköterskestudenter termin 5, Linnéuniversitetet Växjö. Har du frågor hör gärna av 

dig till oss via mail. Vi skulle vara väldigt tacksamma för eran medverkan. 

 

Vänliga hälsningar,  

__________________________  

 

Studerande: 

 

Ebba Björnstad 

E-post: eb223kj@student.lnu.se 

 

Linnéa Grönlund Bengtsson 

E-post: lb223dw@student.lnu.se 

__________________________  

 

Handledare: 

 

Docent 

Carina Elmqvist 

E-post: carina.elmqvist@lun.se

 

 

 

 

  



  

 

 

Samtyckesblankett  

§ Jag har tagit del av informationen om studien och fått ta del av studiens syfte som är 

att ”beskriva kommunsjuksköterskors erfarenheter av egen kompetens och 

handlingsberedskap vid omhändertagande av akut sjuk äldre efter genomgången 

utbildning i akutsjukvård.” 

 

§ Jag har också̊ tagit del av informationen att mitt deltagande i studien är frivilligt och 

att jag när som helst kan avbryta utan att ange någon orsak och utan att det medför 

några konsekvenser.  

 
§ Jag har tagit del av information om att intervjun kommer att spelas in på band och att 

allt material kommer att hanteras konfidentiellt.  
 

§ Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band.  

 

 

Underskrift av informant:  

 

Ort och datum:  

 

 

Underskrift:  

 

Namnförtydligande:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Intervjuguide  

 

Informera om: 

 Anonymitet (inget ska kopplas till intervjupersonen, arbetsplats, orter osv.). 

 Sammanställning av intervjun till intervjupersonen. 

 Fråga om godkännande för att spela in intervjun? 

 Intervjupersonen får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.  

 

Intervjuerna kommer vara upplagda på ett semistrukturerat vis, det vill säga att alla 

sjuksköterskor kommer att få samma öppningsfråga sedan följs svaren upp med följdfrågor 

för att fördjupa och fokusera berättelsen till uppsatsens syfte.  

 

Bakgrundsfrågor 

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

- Har du någon specialistutbildning? 

- Hur gammal är du? 

 

Öppningsfråga 

- Kan du beskriva ett akut omhändertagande av en äldre person, som du varit med om i 

ditt arbete? 

 

Alternativa följdfrågor 

- Hur upplever du att använda ett bedömningsunderlag? 

- Kan du berätta mer om den situationen? 

- Hur kändes det? 

- Har VISAMs utbildning påverkat hur du genomförde omhändertagandet? 

- Känner du dig trygg i en sådan situation? 

- Upplever du att du har handlingsberedskap i en akut situation? 

- Hade du varit med om något akut omhändertagande i arbetet innan du genomgick 

VISAMs utbildning?  

- Känner du själv att din kompetens och handlingsberedskap i akut omhändertagande av 

akut sjuka äldre har utvecklats efter att ha genomgått VISAMs utbildning? 

- Har du tagit med dig någonting nytt i ditt arbete från VISAMs utbildning? Om ja, vad? 

- Upplever du att den utbildningen du fått i akutsjukvård är tillräcklig för att du ska 

känna dig trygg i akut omhändertagande av äldre? 

- Vad är dina erfarenheter av akutsjukvård? 

 

 

Avslutande fråga 

- Vill du tillägga eller framföra något mer innan vi avslutar intervjun? 
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Etisk egengranskning 
Följande frågor ska besvaras av sökande och godkännas av handledare. 

  Ja Kansk
e 

Nej 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter som 
avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i 
fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv). 

  X 

2 
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på deltagarna 
(även sådant som inte avviker från rutinerna men som är 
ett led i studien)? 

  X 

3 
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka deltagarna (t.ex. behandling av övervikt) eller 
som innebär en uppenbar risk att påverka?  

  X 

4 
Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )? 

  X 

5 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, person med demenssjukdom eller psykisk funktions-
nedsättning, personer i uppenbar beroendeställning 
såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av 
försöksledaren)? 

  X 

6 
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens eller i 
vetenskaplig tidskrift efter studiens genomförande. 

 X  

7 
Kommer personregister upprättas (där data kan kopplas 
till fysisk person) och anmälas till registeransvarig person 
(GDPR- ansvarig).   

  X 

8 
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta samt 
anpassat till nivån på studien. 

X   

9 

I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 
deltagarna förstår dess syfte och uppläggning (inklusive 
vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan 
påverka beslut om medverkan klart framgår. (För studier 
med deltagare under 15 år krävs vårdnadshavares 
godkännande t ex vid enkäter i skolklasser.) 

X   

10 

Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår 
tydligt i den skriftliga informationen till forskningsperson. 
Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 
angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta 
påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

X   

12 
Det finns resurser för genomförande av projektet och 
ansvariga för studien är namngivna (student och 
handledare) 

X   
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