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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: De mest sjuka/sköra äldre är en ökande grupp patienter som ofta hamnar i kläm då 
missförstånd uppstår vid övergång mellan slutenvård och kommunal sjukvård. Tidigare 
forskning har visat att bland annat bristande informationsöverföring mellan instanser är en av 
de mest förekommande orsakerna till vårdskador. Att samarbetet mellan dessa två primära 
vårdinstanser fungerar är av största vikt för god patientsäkerhet.  

Syfte: att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet mellan slutenvården och 
kommunal sjukvård kring den äldre patienten. 

Metod: En kvalitativ metod valdes för att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 
samarbetet mellan slutenvård och kommunal sjukvård. Sammanlagt 27 sjuksköterskor från 
både kommunal sjukvård och slutenvård svarade på en elektronisk enkät via e-post. Deras 
svar analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Sjuksköterskor från både slutenvården och den kommunala sjukvården anser att ett 
bättre samarbete måste till för att öka patientsäkerheten. Brister finns i samarbetet framför allt 
kring läkemedelshantering, kommunikation och informationsöverföring. De upplever även att 
förståelsen för varandras verksamheter bör öka. Som förbättringsförslag ges utbildning och 
hospitering för att öka sjuksköterskornas kompetens för det gemensamma 
kommunikationsverktyget och bättre förståelse för de olika verksamheterna. 

Slutsats: Samarbetet mellan kommunal sjukvård och slutenvård kan bli bättre och 
patientsäkerheten öka om läkemedelshanteringen säkras, bra planer görs upp med och för 
patienten och om informationsöverföringen sker korrekt. Då möjliggörs ett gott samarbetet 
och vårdens övergångar blir inte lika märkbara för patienten. Det befintliga 
kommunikationsverktyget, om det används till fullo, är ett bra stöd i detta. 

Nyckelord: samarbete, kommunikation, läkemedelshantering, kommunikationsverktyg 
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ABSTRAKT 

Background: The frail and/or sick elderly are a growing group of patients who are often 
caught in between healthcare instances when misunderstandings occur in transition between 
inpatient and municipal healthcare providers. Previous research has shown that, among other 
things, lack of information between instances are one of the most common causes of 
preventable harm. Improved cooperation between these two primary health facilities work is 
of paramount importance for patient safety. 

Aim: The aim of the study was to examine nurses experiences of cooperation between 
inpatient care and municipal healthcare concerning geriatric patients.  

Method: A qualitative method was chosen to investigate the nurses' experience of cooperation 
between inpatient care and municipal healthcare. A total of 27 nurses from both municipal 
and inpatient answered an electronic questionnaire via e-mail. Their answers were analyzed 
using qualitative content analysis. 

Results: Nurses from both inpatient care and municipal healthcare believes that the 
cooperation is in need of improvement in order to increase patient safety. Shortcomings occur 
in cooperation, especially regarding medicinal management, communication and information 
transfer. They are also under the impression that an increased understanding of each other's 
work situations are crucial. Suggestions of improvement are increased education within the 
common communicational tool and also visits to each other’s workplaces to increase the 
understanding of the different work situations.  

Conclusion: An increased and improved cooperation between municipal healthcare and 
inpatient care can improve patient safety if medicinal management and transference is 
secured, better care plans are set up with and for the patient, and also that information transfer 
is conducted properly. These things will enable a good cooperation and transition of caregiver 
will not be as noticeable to the patient. The existing tool for communication, if used to its full 
extent, is a great support in doing this. 

Keywords: cooperation, communication tool, pharmaceuticals, communication 
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1. Introduktion 

Författarna till denna studie har valt att fokusera på sjuksköterskors erfarenheter kring 

samarbetet mellan kommunal sjukvård och slutenvård kring den äldre patienten. Ett gott 

samarbete mellan dessa innebär att patienten inte märker av någon skillnad i vårdkvalitet 

beroende av vilken instans som har ansvaret. De mest sjuka/sköra äldre är en ökande grupp 

patienter som ofta hamnar i kläm då missförstånd uppstår vid överlappning mellan de två 

nämnda instanserna. Författarna till denna studie har erfarenhet av brister i 

samarbetet mellan slutenvården och kommunal sjukvård. Vår uppfattning är att dessa 

brister leder till inläggningar som, i vissa fall, kunde undvikits. 

 

2. Bakgrund  

Den äldre befolkningen i Sverige ökar och allt fler uppnår hög ålder. Regeringskansliet (2014) 

beräknar att i nuläget består cirka 19 % (320 000 personer) av den äldre befolkningen av 

individer (65 år eller äldre) som har en omfattande funktionsnedsättning till följd av åldrande, 

sjukdom eller skada. Det innebär att en stor del av sjukvårdens resurser nyttjas av 

patientgruppen sjuka/sköra äldre. De mest sjuka/sköra äldre med någon form av 

funktionsnedsättning har två olika vårdaktörer, slutenvården och kommunal sjukvård 

(Regeringskansliet, 2014). Dessa instanser styrs av ett antal lagar och författningar och detta 

innebär ett ökat krav på att samarbetet mellan involverade vårdaktörer är välfungerande.  

  

I en studie genomförd av Kirsebom, Wadensten och Hedström (2012) framkom det att 

sjuksköterskor som arbetade på äldreboende samt inom slutenvården upplevde att 

kommunikationen mellan sjuksköterskor i de olika instanserna ofta var bristfällig. De fann att 

kommunikationen mellan instanserna var en kritisk punkt för att kunna ge den mest 

sjuka/sköra äldre patienten optimal vård. I samma studie framkom även att sjuksköterskor på 

äldreboende fann det svårt att bedöma om patienten behövde skickas in till sjukhuset och att 

det inte alltid fanns en klargjord plan kring patientens vård. Sjuksköterskor inom slutenvården 

upplevde att dessa patienter inte skulle ha behövts skickas in om en sådan plan funnits. 

Sjuksköterskorna på äldreboende upplevde att dessa planer skulle vara klara redan då 

patienten lämnade sjukhuset. Ett annat problem var att patienterna ofta blev utskrivna vid 

tider då det inte fanns en sjuksköterska tillgänglig på boendet. Båda parter var eniga om att 
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både muntlig och skriftlig kommunikation mellan sjuksköterskor skulle underlätta övergången 

mellan slutenvård och äldreboende. 

 

Att informationsöverföring mellan olika instanser fungerar utan större hinder är viktigt för att 

försäkra god patientsäkerhet (Öhrn, 2013). Mycket av ansvaret kring en välfungerande 

kommunikation ligger på sjuksköterskorna eftersom det primära omvårdnadsansvaret ligger 

på deras bord (Drevenhorn, 2010). Bristande informationsöverföring mellan avdelningar, 

kliniker och dylikt är en av de mest förekommande orsakerna till vårdskador. Vårdskador som 

kan förekomma till flöjd av bristfällig informationsöverföring kan till exempel vara fördröjd 

eller felaktig behandling på grund av missförstånd, okunskap kring läkemedel och/eller 

medicintekniska inslag (Kirsebom, Wadensten & Hedström, 2012; Öhrn, 2013).  

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Socialdepartementet (2015) 

definieras de mest sjuka äldre som personer 65 år eller äldre, med omfattande sjukvårdsbehov 

samt omsorgsbehov. De mest sköra äldre tillhör samma åldersgrupp men har ännu inte det 

omfattande sjukvårdsbehovet som de mest sjuka äldre. De mest sköra äldre är de personer 

som ligger nära sin funktionella sviktgräns, de har flertalet hälsoproblem, flera läkemedel 

samt är beroende av andra och har anknytning till flera vårdgivare (Landstinget i Kalmar Län, 

2015).  I denna studie kommer därför patientgruppen benämnas som ”de mest sjuka/sköra 

äldre”. 

 

2.1 Samarbete över organisationsgränserna 

Ädel-reformen genomfördes 1992 vilket innebar att Sveriges kommuner fick ett samlat ansvar 

för vård och omsorg för äldre, handikappade samt för långvarig service. Detta innebar att 

kommunerna fick ta över en del av det ansvar som tidigare legat på landstingen. I samband 

med detta införande minskade platser på de lokala sjukhusen, och i relation till det ökade även 

kraven på att den kvalificerade sjukvården även skulle kunna utföras i vårdtagarens bostad 

eller på särskilda boenden. Efter införande av Ädel-reformen blev det möjligt med avancerad 

hemsjukvård efter överenskommelse mellan kommun och landsting (Regeringskansliet, 

2014). Drevenhorn (2010) skriver att det ökade ansvaret innebär att sjuksköterskorna i 

kommunerna ställs inför allt fler sjuka personer som behöver avancerad sjukvård i hemmet, 

den typ av vård som tidigare krävde slutenvård. 
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Betalningsansvarslagen, BAL, (1990:1404) kom till som en del av ädelreformen. Lagen syftar 

till att underlätta och påskynda samarbetet mellan kommuner och landsting kring 

utskrivningsklara patienter. Lagen förutsätter att patienten skrivs ut och överförs från 

slutenvård så snart berörd patient är utskrivningsklar. I mars 2015 kom Socialdepartementet 

med en ny skrivelse och ett förslag till en ny lag ”Trygg och effektiv utskrivning från sluten 

vård” (Statens offentliga utredningar 2015:20). Syftet med den är att ersätta den gamla lagen 

för att effektivisera resurserna kring utskrivningsklara patienter. Genomförandet av 

ersättningslagen skulle kunna innebära att kommunen har tre dagar på sig istället för de 

nuvarande fem för att samordna resurser för en medicinskt färdigbehandlad, hemvändande 

patient. Det skulle även innebära att helgdagar skulle innefattas i de tre dagarna, vilket de inte 

gör i nuläget. 

 

”Undvikbar slutenvård” och onödiga återinläggningar av den mest sjuka/sköra äldre patienten 

innebär att undvika inläggningar som sker på grund av sjukdomstillstånd eller förvärrade 

symtom av befintlig sjukdom som skulle kunna åtgärdas inom den kommunala sjukvården. 

Tillstånd som faller inom den ramen kan till exempel vara kända hjärtsviktssymtom som 

ödematösa underben eller att efter ett tillfälligt besök på en akutmottagning kunna återgå till 

bostaden efter ett fall då det konstaterats via röntgen att patienten inte har frakturer vilket 

Kirsebom, Hedström, Wadensten & Pöder (2013) påvisat förekommer i form av 

återinläggning av samma patient med liknande symtom som vid första inläggningstillfället, 

detta inom så kort tid som 30 dagar efter utskrivning.  

 

I en nyligen framställd FoU-rapport (Larsen, Falk & Bångsbo, 2013) har tre nivåer 

identifierats som har betydelse för återinläggningar på sjukhus. Dessa nivåer är: 

- Individnivå, handlar om faktorer som individen själv har så som multisjuklighet. Det 

är den faktorn som är den största risken för inläggning på sjukhus. Till denna nivå 

kommer även undernäring, förvirring, depression samt felaktigt läkemedelsintag. 

- Organisationsnivå, handlar om vårdpersonalens sätt att arbeta med och för den 

geriatriska patienten. På denna nivå innefattas bland annat vårdplaneringar, 

personcentrerad vård och uppföljningar. 

- Samhällsnivå, handlar om hur hälso-och sjukvården planeras och organiseras. Denna 

nivå innefattar till största del regeringsbeslut kring hälso- och sjukvårdens styrning 

och budget samt lagar, författningar och riktlinjer.  



 

4 
 

I denna studie ligger fokus på organisationsnivå, det vill säga på den nivå där sjuksköterskan 

mest kan påverka vården för den enskilda patienten. Enligt Vårdhandboken (2015) behöver 

alla patienter en vårdplan och den kan upprättas i primärvården, kommunen eller 

slutenvården. Var den upprättas är egentligen inte viktigt, det viktiga är att den följs och följs 

upp så att sjuksköterskan kan känna trygghet i att det finns en planering som gäller för just 

den patienten. I samband med att en patient börjar blir färdigbehandlad på sjukhus utförs (i de 

fall behov finns) en samordnad vårdplanering. Där tas beslut om insatser från kommunen som 

till exempel inkoppling av hemsjukvård och/eller hemtjänst. En studie av Dale och Hvalvik 

(2013) visade på behovet av en bra planering och en god kommunikation för att vårdens 

övergångar ska ske smidigt för både sjuksköterskor och patienter. De menar att genom en bra 

handläggning och en bra planering för denna patientgrupp skulle en hel del patienter inte 

behöva uppsöka sjukhus. Det skapar trygghet för både patienten, dess anhöriga och även för 

sjuksköterskan som vet hur hen ska agera vid eventuell försämring. 

 

De mest sjuka/sköra äldre har ett behov av en individanpassad, samordnad och kontinuerlig 

vård och omsorg. För att leva upp till detta behöver vård och omsorg arbeta med helhetssyn 

av patienten (Ekman & Norberg, 2013). Rydeman, Törnqvist, Agreus och Dahlberg (2012). 

Även Socialstyrelsen (2015) påtalar patientens behov av att vara delaktig i beslut som tas för 

patientens skull till exempel under en samordnad vårdplanering. Rydeman et. al (2012) 

påtalar att det i samband med ett vårdplaneringsmöte inför utskrivning från sjukhus är lätt att 

vårdpersonalen tar över samtalet och den aktuella patienten känner sig förminskad och 

bortglömd. Vården och samarbetet får inte bli så effektiv att patienten glöms bort. 

 

Kontinuitet och samverkan över specialitets-, professions- och organisationsgränser är en 

viktig del för god patientsäkerhet. Även enligt Olsen, Enmarker & Hellzén (2013a), Olsen, 

Østnor, Enmarker & Hellzén (2013b) samt Vårdhandboken (2015) bör rätt information ges till 

rätt person i rätt tid för att samverkan mellan instanser ska fungera. Dessa studier och 

riktlinjer påvisar att det krävs ett gott samarbete mellan alla professioner samt att rätt 

kompetens finns på rätt plats vid rätt tillfälle för att upprätthålla patientsäkerheten.  

 

2.2 Vårdkedjan  

När den mest sjuka/sköra äldre patienten ankommer till sjukhus från särskilt boende eller från 

det egna hemmet kommer de oftast in via akutmottagningen där patienten bedöms och hamnar 

under något dygn på akutvårdsavdelningen (AVA). Patienten kan komma in till akuten på tre 
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sätt: på eget bevåg, med hjälp av anhöriga eller via ambulans tillkallad av kommunal 

vårdpersonal. Från AVA kontaktas berörd mottagande (inläggande) avdelning antingen via 

telefon eller via remiss. Om läkaren bedömer att patienten ska läggas in på avdelning har 

läkaren skyldighet att via ett inskrivningsmeddelande underrätta berörd kommun om patienten 

har kommunala insatser sedan tidigare eller uppvisar behov av insatser efter utskrivning från 

sjukhus (Styrgruppen Cosmic LINK, 2012). Enligt Personuppgiftslagen (1998:204) får dessa 

uppgifter skickas till kommunen utan samtycke från patient. Däremot får kallelse för 

samordnad vårdplanering inte skickas utan samtycke från patient eller dennes anhöriga. 

 

Tidigare forskning visar på att för att behålla god kvalitet i sjukvården kring den mest 

sjuka/sköra äldre patienten krävs god samverkan mellan sjuksköterskor inom så väl slutenvård 

som öppenvård (Karlsson & Waltersson, 2008). I flera studier (Edvardsson & Nay, 2009; 

Ekman & Norberg, 2013; Romagnoli, Handler, Ligons & Hochheiser, 2013) påpekas vikten 

av korrekt informationsöverföring för att få en klar bild av vem patienten faktiskt är och att 

detta sedan ska utgöra grunden för den personcentrerade omvårdnaden. Samarbetet mellan 

vårdinstanserna måste hålla hög kvalité och vårdens övergångar ska ske smidigt utan att 

patienten kommer till skada eller utsätts för onödigt lidande. Kontinuiteten i vården ska 

innebära god vård utan avbrott då patienten byter vårdgivare. Där är elektroniskt 

kommunikationsverktyg ett gott hjälpmedel. 

 

De flesta landsting och kommuner använder någon form av elektroniska 

kommunikationsverktyg. Det gör även landstinget och kommunerna i denna studie. De 

aktörer som använder sig av programmet är slutenvård, primärvård, kommun samt 

socialtjänst. I detta program förekommer den mesta av kommunikationen kring 

inskrivningsmeddelande, kallelse för samordnad vårdplanering, samt utskrivningsplanering 

(Styrgruppen Cosmic LINK, 2012).  

 

2.3 Utveckling och förbättring av vården 

Mellan åren 2011-2014 satsade regeringen 4,3 miljarder kronor på de mest sjuka äldre. 

Satsningen innebar att landsting och kommuner skulle stärka sitt samarbete kring den mest 

sjuka/sköra äldre så att denne kan åldras med trygghet och självbestämmande. Den 

genomförda satsningen innebar fem prioriterade områden: preventivt arbetssätt, god vård vid 

demenssjukdom, god vård vid livets slutskede, god läkemedelsbehandling för äldre samt 

sammanhållen vård och omsorg. När det gäller sammanhållen vård och omsorg kunde man 
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dock inte se tillfredsställande resultat vid årsslutet 2014 vilket innebar att man gav 

kommunerna och landstingen i uppdrag att förbättra vården till 2016 (Regeringskansliet, 

2014).  

 

Sammanhållen vård och omsorg är ett viktigt led i förbättringen av vården. Den kan beskrivas 

som en individanpassad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Insatserna som 

patienten behöver ska utföras i en obruten kedja. Patienten ska inte märka av vårdens 

övergångar (Socialstyrelsen, 2015) på annat vis än att denne byter miljö. Om sammanhållen 

vård och omsorg inte upprätthålls uppstår det problem när patienten flyttas mellan olika 

vårdinstanser. I Vårdhandboken (2015) framgår det tydligt att en av de grundläggande 

förutsättningarna för god samverkan genom vårdkedjan är kommunikation. Det innebär att 

korrekt information kring den aktuella patientens behandling, rehabilitering, fortsatt vård, 

habilitering samt omsorg överförs mellan vårdgivare. Det framgår även att grunden för god 

samverkan innefattar ömsesidigt förtroende och tillit samt en god kommunikation mellan 

vårdgivare. Respekt för varandras ansvarsområden och kunskap som gynnar patienten är 

också viktig.  

 

2:4 Kommunikation 

Enligt Svenska akademins ordlista betyder ordet kommunikation: förbindelse, samfärdsmedel, 

kontakt mellan människor, överföring av information (Svenska akademin, 2015). Dahlkwist 

(2012) förklarar kommunikation som alla kontakt människor emellan, både verbal och icke-

verbal. Han förklarar att kommunikation betyder ’att göra gemensamt’. Han menar vidare att 

en god kommunikationskompetens är att ha en god förmåga att kunna använda många olika 

sätt att kommunicera. Kommunikation kräver en sändare och en mottagare som delar någon 

form av information med varandra. Kommunikation kan genomföras genom flera medier det 

kan vara via telefon, ansikte mot ansikte eller skriftlig. Skriftlig kommunikation påverkas lika 

väl som verbal kommunikation av sändarens och mottagarens förförståelse, tidigare 

erfarenheter och egna värderingar (Dahlkwist, 2012).  

 

Öhrn (2013) menar att för att kunna utföra en patientsäker vård måste kommunikationen 

mellan vårdgivare ske på ett säkert sätt. I flera fall där avvikelser rapporterats har det kunnat 

konstateras att kommunikativa brister var en bakomliggande orsak. Kommunikation i sig är 

ett komplicerat område och kommunikativa brister kan leda till brister i patientsäkerheten, 

detta då det inom vården finns flera tillfällen där kommunikation spelar en stor roll, speciellt 
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vid överrapporteringar. Öhrn (2013) menar vidare att för att minimera missförstånd i 

kommunikationen mellan vårdgivare kan några enkla regler användas: informationen ska vara 

korrekt, fullständig, vara avgränsad samt komma i rätt tid till rätt person. Det är även 

fördelaktigt att innan kommunikationen sker fundera över vad som ska förmedlas, hur den 

förmedlas och vem som är mottagare. Det finns strukturerade sätt att rapportera och ett av 

dem är SBAR som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation 

(Öhrn, 2013). Denna metod används inom slutenvården i överrapporteringen mellan 

avdelningar och kan med fördel användas mellan olika verksamheter då den möjliggör att 

inget viktigt missas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).  

 

Inom sjukvården används kommunikationsverktyg så som journalsystem, telefoner och fax 

för att kunna förmedla information mellan vårdgivare. Under kommunikationsutvecklingen 

inom sjukvården har det på senare år blivit så att för att kunna bibehålla sekretess och 

patientsäkerhet vid informationsöverföring bör inte fax meddelande användas då risken är att 

informationen hamnar på fel ställe (Patientuppgiftslagen, 1998:204).  

 

2:5 Teoretisk referensram 

Studien utgår från ett systemteoretiskt perspektiv. Grunden i ett systemperspektiv är att utgå 

från ett helhetstänkande, men för att kunna skapa en helhet behöver man även se delarna. 

Fokus inom systemteorin ligger på samspelet mellan de olika delarna i helheten (Öquist, 

2009). Genom denna studie har vi som mål att arbeta mot bättre samman hållen vård och 

omsorg för de mest sjuka/sköra äldre. För att kunna uppnå detta mål behövs en förståelse för 

vilka erfarenheter sjuksköterskor inom olika vårdinstanser har kring samarbetet mellan 

kommunal sjukvård och slutenvård. Genom att ta del av sjuksköterskors olika erfarenheter 

kan vårdpersonal få en tydligare helhet i synen på samarbetet mellan sjuksköterskor inom 

slutenvården samt den kommunala sjukvården och på så sätt även finna områden i behov av 

utveckling. Öquist (2009) menar att för att nå ett gemensamt mål måste det finnas kopplingar 

mellan de olika delarna i systemet. Länkarna mellan ett systems delar kan utgöras av till 

exempel gemensamma normer och värden. I detta fall utgörs delarna av slutenvården och den 

kommunala sjukvården. Systemet blir då sjukvården som helhet och det gemensamma målet 

är bättre sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka/sköra äldre. 

 

 

 



 

8 
 

3. Problemformulering 

Tidigare forskning inom området påvisar att det förkommer brister i kommunikation och 

samarbete mellan slutenvård och kommunal sjukvård. De som tidigare forskat inom området 

är eniga om att just kommunikation och samarbete mellan vårdinstanser är grundläggande för 

kontinuitet i vården och även för patientsäkerheten. Genom att utforska upplevda erfarenheter 

kring samarbetet mellan slutenvård och kommunal sjukvård kan kunskaper erhållas kring de 

områden och faktorer som behöver förbättras för att ett bättre samarbete ska uppstå. Ett bättre 

samarbete mellan vårdinstanserna ökar patientsäkerheten samt att risken för onödig slutenvård 

minskar. Det blir bra för patienten men även för sjuksköterskorna som slipper bli irriterade 

och frustrerade över merarbete. 

 

3.1 Syfte   

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet mellan 

slutenvården och kommunal sjukvård kring den äldre patienten. 

 

4. Metod 

Utifrån en explorativ design ämnar vi besvara studiens syfte. Kvalitativ metod valdes då målet 

med en sådan är att öka förståelsen för andra människors upplevelser, tankar, erfarenheter, 

attityder och förväntningar. En kvalitativ metod är även lämplig då det gäller att utforska 

processer som helhet samt interaktion mellan instanser (Malterud, 2014). En enkät skickades 

via e-post till deltagande sjuksköterskor vilket besvarades och skickades tillbaka till 

avsändaren. Öqvist (2009) skriver att det ur ett systemteoretiskt perspektiv gäller det att se 

delarna som skapar en helhet. Relaterat till vår studie ges deltagarna möjlighet att skriftligen 

delge sina upplevelser, tankar och erfarenheter från olika verksamheter. Genom deras 

beskrivna upplevelser ges möjligheten att se delarna, det vill säga de olika verksamheterna. 

Genom möjligheten att se de olika verksamheterna var för sig kan en förståelse uppnås för hur 

sjukvården ser ut och bör se ut som en helhet. 

 

4:1 Urval 

Ett urval ska ske på ett sådant sätt att när studien är genomförd ska innehållet bestå av rikt och 

varierande material (Malterud, 2014). I denna studie har urvalet skett strategiskt med 

förhoppning om en variation i deltagande sjuksköterskors karakteristiska. Med tillämpning av 

strategiskt urval ges möjligheten att beskriva fler erfarenheter kring samma fenomen 

(Malterud, 2014; Polit & Beck, 2012).  I det befintliga länet i södra Sverige där studien 
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genomfördes finns 12 kommuner. Två sjuksköterskor i varje kommun tillfrågades och antalet 

deltagande sjuksköterskor från kommunerna blev därför 24 individer. Vi valde därför att 

tillfråga samma mängd sjuksköterskor inom slutenvården. Studiens upptagningsområde har 

begränsats till ett länssjukhus, då länssjukhusen har ett större upptagningsområde inom berört 

län än de mindre sjukhusen.  

 

Inom den kommunala sjukvården har vi fått hjälp av ansvariga chefer att välja ut två 

sjuksköterskor per kommun. Urvalet inom slutenvården genomfördes genom att 

avdelningscheferna på aktuella avdelningar tillfrågade och valde ut deltagare från respektive 

avdelning. Fördelningen på länssjukhuset är gjord som följer: två sjuksköterskor per 

avdelning från fem medicinskt inriktade avdelningar, två sjuksköterskor per avdelning från tre 

kirurgiskt inriktade avdelningar, två sjuksköterskor från en ortopediskt inriktad avdelning 

samt tre sjuksköterskor per avdelning från två geriatriskt inriktade avdelningar. Valet att välja 

tre sjuksköterskor istället för två på de båda geriatriska avdelningarna beror på att mycket av 

kontakten mellan sjuksköterskor i kommunal sjukvård och just de avdelningarna sker via en 

samordnande sjuksköterska. Billhult och Gunnarsson (2012) påpekar att man bör hämta 

informanter från olika kliniker, instanser och deltagare för att få ett tillförlitligt resultat. De 

menar även att hänsyn ska tas till de faktorer som kan påverka utfallet såsom ålder, 

sjuksköterskeutbildningsnivå, yrkesverksamma år och hur länge deltagaren har arbeta på 

samma arbetsplats. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens 

Inom vilken åldersgrupp 
befinner Du dig? 

  

Namn Kommun Slutenvård 
20-29 år 0 3 
30-39 år 3 3 
40-49 år 3 4 
50-65 år eller mer 8 3 
   
Svarsfrekvens   
(14/24) - (13/24)   
   
Vilken nivå av 
sjuksköterskeutbildning har Du? 

  

Namn Kommun Slutenvård 
Grundnivå 10 11 
Specialistnivå – Distriktsjuksköterska 3 0 
Specialistnivå - Vård av äldre 1 1 
Specialistnivå – Annan 0 1 
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Svarsfrekvens   
(14/24) - (13/24)   
   
Hur länge har Du varit 
yrkesverksam som 
sjuksköterska? 

  

Namn Kommun Slutenvård 
0-4 år 0 3 
5-9 år 3 3 
10-19 år 4 4 
20-29 år 1 0 
30 år eller mer 6 3 
   
Svarsfrekvens   
(14/24) - (13/24)   
   
Hur länge har Du varit 
yrkesverksam på Din nuvarande 
arbetsplats? 

  

Namn Kommun Slutenvård 
0-4 år 4 6 
5-9 år 5 3 
10-14 år 2 1 
15-19 år 0 0 
20 år eller mer 3 3 
   
Svarsfrekvens   
(14/24) - (13/24)   
 

 

4:2 Deltagarkontext  

De mest sjuka/sköra äldre är en patientgrupp som har ett stort sjukvårds- och omvårdnads 

behov ofta både på sjukhus och i den egna bostaden eller på särskilt boende. Deltagare i denna 

studie är därför sjuksköterskor som arbetar med de mest sjuka/sköra äldre patienterna inom 

slutenvård och i kommunal sjukvård.  

 

4:3 Datainsamling   

Formuläret skickades via e-mail och svaren kom tillbaka till det webb baserade programmet 

esmakerNX3 (Bilaga 3). Genom ett internetbaserat formulär med öppna men riktade frågor 

gavs deltagarna möjlighet att utveckla sina svar mer fritt än vid flervalsfrågor. Författarna till 

denna studie valde att samla in data genom ett frågeformulär eftersom att det ökar chansen att 

vi får mer material att arbeta med då risken vid användning av denna datainsamlingsmetod är 

mindre utförliga svar. Billhult och Gunnarsson (2012) uttrycker att ett internetbaserat 

formulär är praktiskt och enkelt. Det gör insamlingen lättare då de flesta har tillgång till en 

dator samt att metoden är kostnadseffektiv eftersom insamling av data sker från ett större 
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antal individer under en kort tidsperiod. I början på formuläret uppmanades deltagarna svara 

så utförligt som möjligt på de frågor som ställts för att studien skulle ge en så klar bild som 

möjligt kring deltagarens erfarenheter. Formuläret bestod av nio frågor varav de första fyra 

var bakgrundsfrågor där syftet var att få en bild av deltagarna. Resterande fem frågor hade 

utformats utifrån studiens syfte det vill säga att ta reda på erfarenheterna kring samarbetet 

mellan kommunal sjukvård och slutenvård (Bilaga 5). 

 

Informanterna hade två månader och två veckor på sig att svara på enkäten. Under den tiden 

utgick ett original samt tre påminnelser om att de önskades fylla i enkäten. När tiden för 

svarsinlämningen var slut hade totalt 27 av 48 enkäter besvarats. Ingen ytterligare 

datainsamling genomfördes. Samma enkät skickades ut till sjuksköterskorna i slutenvården 

och till kommunen. Författarna valde att dela in dem i två svarsgrupper för att vid 

sammanställning och analys kunna jämföra svaren från de olika instanserna.  

 

4:4 Tillvägagångssätt  

Det första steget var att genom e-post skicka en förfrågan samt ett informationsbrev (Bilaga 1) 

till ansvarig verksamhetschef på respektive avdelning på sjukhuset samt till verksamhetschef 

för respektive verksamhet inom den kommunala sjukvården. I brevet bads om ett underskrivet 

informerat samtycke till att studien genomförs inom respektive verksamhet. Det tog lite längre 

tid att få gensvar från några av de tillfrågade cheferna, dessa erhöll därför ett telefonsamtal 

från författarna för att efterfråga svar på samtycke. Efter att underskrivet godkännande gavs 

inom respektive verksamhet kontaktades och informerades medicinskt ansvarig sjuksköterska 

(MAS) kring studien och denne fick i uppgift att tillfråga samtliga sjuksköterskor inom sin 

verksamhet kring intresse att delta i studien. Genom att sjuksköterskorna själva fick visa sig 

intresserade för deltagande i studien ökade sannolikheten att sjuksköterskorna skulle svara på 

enkäten. MAS ombads även att vidarebefordra aktuella deltagande sjuksköterskors email-

adresser till författarna och efter det skickades ett informationsbrev till intresserade 

sjuksköterskor via e-mail (Bilaga 2) och även en länk till frågeformuläret via e-mail. 

Frågeformuläret uppskattades ta 15-25 minuter per deltagare att besvara. 

 

4:5 Etiska överväganden 

Studien har granskats och godkänts av en etisk kommitté. Inga patienter deltog i studien utan 

den riktar sig till yrkesverksamma sjuksköterskor inom slutenvård och kommunal sjukvård. 

Sannolikheten att någon deltagare kan komma till skada ses som mycket liten. Deltagarna 



 

12 
 

ombads anonymt beskriva sina erfarenheter av samarbetet mellan slutenvård och kommunal 

sjukvård vilket gör att man inte kan peka ut enskilda deltagare.  

Författarna informerade ansvariga verksamhetschefer, MAS och deltagare genom 

informationsbrev hur informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet tillgodoses i studien. Dessa krav innebär att ingående information 

kring studien gått ut till alla berörda parter. Underskrivet samtycke till att studien genomförs 

har dessutom erhållits på verksamhetsnivå. Alla involverade i studien har haft möjlighet att ta 

del av informationen att de uppgifter som lämnats är anonyma, ingen kan se ifrån vilken 

specifik individ informationen kommer ifrån och uppgifterna kommer endast använts i denna 

studie och inte för något annat ändamål (Malterud, 2014; Polit & Beck, 2012; 

Vetenskapsrådet, 2011).  

 

4:6 Bearbetning och analys 

Analys av materialet genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys efter modell av 

Malterud (2014). Författaren förklarar att under en kvalitativ innehållsanalys läses det 

insamlade materialet igenom ett flertal gånger för att få en helhetsbild av innehållet i texten. I 

detta fall har båda författarna läst igenom all insamlad data på skilda håll och därefter fortsatte 

analysarbetet gemensamt. Efter den separata genomläsningen diskuterades första intrycket 

och preliminära teman framstod: kommunikation, kommunikationsverktyget, palliativ vård, 

läkemedelshantering, dubbelarbete, samarbete samt förbättring. Därefter plockades 

meningsbärande enheter ut, som svarar till studiens syfte. Nästa steg var att klippa ut 

meningar och sammanställa dem för att göra texten ännu tydligare och mer lätthanterlig utan 

att frångå kärnan i den ursprungliga texten, denna del kallas kondensering. De kondenserade 

textavsnitten färgkodades därefter utifrån aktuellt innehåll och för en lättare identifiering av 

texten. En sammanfattning av respektive kondensering genomfördes och utifrån innehållet 

skedde därefter en kategorisering. Under bearbetning och analys av insamlad data så utmärkte 

sig sju subteman vilka var, ”samarbete”, ”palliativ vård’, ”läkemedelshantering”, 

”kommunikationsverktyg”, ”kommunikation”, ”dubbelarbete”, samt ”förbättring”. Dessa 

teman blev efter ytterligare analys av data till tre olika kategorier: Upplevelsen av Samarbete, 

Informationsöverföring samt Förslag till förbättring. Efter ytterligare genomgång av 

materialet kunde materialet laggas under två kategorier: Upplevelsen av samarbete och 

Informationsöverföring. Samarbete delades sedan i underkategorier: Samarbete kring 

läkemedel, Palliativa patienter, Vårdplaner, Patienten i centrum samt Förslag till förbättring. 
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Informationsöverföring delades i underkategorierna: Kommunikationsverktyg, Upplevelsen 

av dubbelarbete samt Förslag till förbättring. Underkategorierna belyser innehållet och gör 

det lättare att läsa. Författarna valde att presentera förbättringsförslagen som underkategori 

istället för en egen kategori. Kategorierna är de som kommer användas som rubriker vid 

presentation av resultatet.   

 

 

Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Helhetsintryck 

av data 

Meningsbärande enheter  Kondensering Sammanfattning Kategori 

Kommunikation … bra när patientens befintliga 

status, läkemedel och dylikt 

skickas med… patienter skrivs 

ut utan information till 

personal/boenden… fungerar 

bra när en dialog finns mellan 

parterna… 

Sjuksköterskorna upplever 

att kommunikationen 

fungerar bra när det 

överförs aktuell information 

om patientens status 

 

Bra kommunikation 

innebär rätt 

information till rätt 

person. 

Informationsöverföring 

Läkemedel … bra när mindre mängd av 

nyinsatt 

läkemedel/sårvårdsmaterial 

skickas med hem så det kan 

ordnas hemma sen… skickas 

hem utan aktuell 

läkemedelslista… 

Patienter skickas ofta hem 

från sjukhus utan att 

läkemedel säkrats 

Kommunens 

sjuksköterskor 

önskar att 

läkemedel och listor 

ordnas i tid innan 

patienten skrivs ut 

Upplevelsen av 

samarbete 

Förbättring … återkommande utbildning 

kring 

kommunikationsverktyget… 

tydliga planer kring när det är 

aktuellt med inläggning… 

patienten i fokus… följa 

riktlinjer och andra regelverk… 

respekt och ökad förståelse för 

varandras arbeten… hospitering 

i varandras verksamheter… 

Förslag till förbättring är 

bland annat ökad kunskap 

om 

kommunikationsverktyget, 

att riktlinjer efterföljs samt 

ökad förståelse för 

varandras verksamhet 

genom hospitering 

Förslag till 

förbättring 

innefattar ökad 

kunskap och ökad 

förståelse 

Förslag till förbättring 

 

 

4:7 Klinisk och praktisk relevans  

Det som gör denna studie intressant är att fokus ligger på sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter av samarbetet mellan slutenvård och kommunal sjukvård. Sjuksköterskorna inom 

det två verksamheterna är de som för den största delen av kommunikationen mellan 
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instanserna samt är arbetsledare inom omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor har därför störst 

möjlighet att påverka sitt arbete på en organisatorisk nivå. Författarna till denna studie tror att 

den informationen kan bidra till ett mer effektivt och målinriktat samarbetet kring den mest 

sjuka/sköra äldre patienten. Resultatet av studien kan hjälpa sjuksköterskorna att utveckla 

samarbetet mellan slutenvården och den kommunala sjukvården för en sammanhållen vård 

och omsorg. 

 

5. RESULTAT 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet mellan 

kommunala sjukvård och slutenvård. Genom en enkätundersökning gavs sjuksköterskor inom 

dessa verksamheter möjlighet att svara på frågor kring detta område. Deltagande 

sjuksköterskor beskriver olika delar som är viktiga i samarbetet mellan kommunal sjukvård 

och slutenvård och ger exempel på när det fungerar och när det inte fungerar. Vid de tillfällen 

i löpande text där utdrag från enkäterna används så omnämns sjuksköterskor inom kommunal 

sjukvård med ett K och sjuksköterskor inom slutenvård med ett S. 

 

5.1 Samarbete 

5.1.1 Samarbete kring läkemedel 

Det som en stor del av sjuksköterskorna anser som bristfälligt är samarbete kring patientens 

läkemedel, speciellt i samband med utskrivning från slutenvården. Det är till stor del 

sjuksköterskorna i kommunen som betonar detta, men även slutenvårdens sjuksköterskor har 

erfarenheter av när samarbetet inte fungerar. 

Sjuksköterskorna i kommunen upplever att en stor del av de patienter som skrivs ut saknar 

aktuell läkemedelslista, uppdaterade dosrecept och aktuella mediciner. Sjuksköterskor i den 

kommunala sjukvården förklarar att i de fall som patienten saknar läkemedel innebär det ofta 

merarbete. Sjuksköterskan måste ringa till läkare alternativt tillbaka till utskrivande avdelning 

eller åka långa sträckor för att hämta läkemedel. Många av kommunens sjuksköterskor 

framhåller värdet av att patienten har läkemedel med sig hem för de första dagarna. De 

upplever att när nyinsatta läkemedel skickas med patienten hem ökar kontinuiteten i patentens 

läkemedelsbehandling. 
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’Det är bra när nyinsatta läkemedel skickas med, då patienten inte kan eller hinner åka till 

apoteket innan hemgång.’ (K) 

’Det händer att läkemedelsändringar gjorts och patienten kommer hem utan att sjukhuset 

förvissar sig om att läkemedlet finns att tillgå i hemkommunen.’ (K) 

Även sjuksköterskor inom slutenvården beskriver erfarenheter där läkemedelsändringar som 

genomförts inte är uppdaterade i journalsystemen och sjuksköterskan får ofta påminna läkaren 

om att redigera detta. Sjuksköterskor inom slutenvården upplever att detta försvårar ett gott 

samarbete med kommunens sjuksköterskor. Men det förekommer även positiva erfarenheter 

där flera sjuksköterskor beskriver att samarbetet i de flesta fall fungerar bra. 

 

5.1.2 Palliativa patienter  

Det område där samarbetet upplevs fungera bäst är samarbetet i vården kring den palliativa 

patienten. Både sjuksköterskor från slutenvården och den kommunala sjukvården påtalar det 

goda samarbetet och värdet av en obruten vårdkedja. Sjuksköterskor inom båda 

verksamheterna anser att samarbetet med det palliativa rådgivningsteamet som finns att tillgå 

i det aktuella länet underlättar även samarbetet mellan instanserna. Men det förekommer även 

upplevelser av brister i samarbetet kring den palliativa patienten. Sjuksköterskor från 

kommunen erfar även här att palliativa patienter skrivs ut från slutenvården utan aktuella 

läkemedelsordinationer eller att anhöriga och patient inte fått rätt information. Upplevelsen är 

att det innebär merarbete för sjuksköterskan i kommunen då hon får ta akut läkarkontakt för 

att patienten inte ska bli lidande. 

’Palliativa rådgivningsteamet fungerar mycket bra, vi får mycket råd och stöd när det gäller 

palliativ vård’ (K) 

’Hemsjukvården samt hemtjänsten kunde ta vid direkt där sjukhusvården slutade, utan 

oklarheter eller frågetecken’ (K) 

’När palliativa patienter får komma hem med fullgoda insatser’ (S) 

’Palliativa patienter har sällan palliativa ordinationer, får då ta en läkarkontakt omgående’ 

(K) 
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5.1.3 Vårdplaner 

Det framkommer en önskan om tydliga och strukturerade vårdplaner för patienten. 

Slutenvårdens sjuksköterskor betonar vikten av att planer görs för och med patienten där de 

bor antingen på särskilt boende eller i den egna bostaden och flera av kommunens 

sjuksköterskor påtalar vikten av en bra vårdplanering innan utskrivning. De anser att om 

patienten har en bra plan eller får en bra planering ökar kunskapen om patienten och det 

gynnar samarbete för och med patienten. Det skapar en förståelse för varandras arbete och 

vårdens övergångar kan säkras. Sjuksköterskor inom den kommunala sjukvården upplever att 

patienter skrivs hem från slutenvården innan de är medicinskt färdigbehandlade medan 

slutenvårdens sjuksköterskor upplever att kommunen dröjer med att ta hem patienten. 

’Tydliga planer för patienter i särskilt boende om när inläggning på sjukhus kan bli aktuell, 

ha med närståendes uppfattning’ (S) 

’Absolut viktigast är att identifiera riskpatienterna och då ha en välstrukturerad VPL’ (K) 

’Vid en väl förberedd och bra genomförd VPL blir ofta resultatet riktigt bra’ (S) 

’Anser att kommunen tar för lång tid på sig att ta hem patienterna’ (S) 

’Inte alltid ”utskrivningsklara” med det menat att patienterna är mycket sjuka och i 

kommunen får vi ofta ordna ett läkarbesök omgående’ (K) 

 

5.1.4 Patienten i centrum 

Från både den kommunala vården och slutenvården betonas vikten av att se patienten och 

utgå från dennes behov. Sjuksköterskor både inom slutenvården och från den kommunala 

sjukvården betonar vikten av att det är patienten som ska vara i fokus i arbetet och att när 

samarbetet mellan vårdgivarna fallerar blir vården osäker för patienten. Sjuksköterskor ute i 

verksamheterna upplever att för att patienten ska få bästa möjliga vård behöver förbättring ske 

på olika delar i samarbetet. Både sjuksköterskor i kommunen och slutenvårdssjuksköterskor 

betonar hur viktigt det är att hålla kommunikationen på en professionell nivå och att ha 

patienten i fokus. De menar att det känns oprofessionellt när det blir ”vi- och ni tänkande” och 

samarbetet försvåras. 

’Alla bör ha patienten i fokus, kan lätt bli vi och ni tänkande’ (S) 
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’Samsyn, patienten i centrum’ (K) 

 

5.1.5 Förslag till förbättring 

Sjuksköterskorna i både kommunal sjukvård och inom slutenvård betonar vikten av ett bättre 

samarbete samt ökad förståelse för varandras verksamheter. Sjuksköterskorna inom båda 

organisationerna framhåller vikten av att hospitera inom varandras verksamheter. Detta anser 

de skulle kunna utveckla förståelsen för skillnader och likheter mellan de två verksamheterna. 

Sjuksköterskorna framhäver även att en förbättringsmöjlighet skulle kunna vara flertalet 

möten mellan personal från slutenvården och kommunal sjukvård. De upplever att detta skulle 

ge en möjlighet för diskussion kring fler förbättringsmöjligheter och utvecklad förståelse för 

varandras förutsättningar. 

’Att sjuksköterskor från landsting och kommun hospiterar i varandras verksamheter för att få 

en inblick i vilka resurser som finns och förstå under vilka villkor man arbetar’ (K) 

’Hospiteringar för kännedom om varandras verksamheter’ (S) 

 

5.2 Informationsöverföring 

5.2.1 Kommunikationsverktyg 

För att vården ska bli patientsäker är det viktigt att rätt information kommer fram i rätt tid till 

den sjuksköterska som har det primära omvårdnadsansvaret för patienten. Detta påtalas av 

sjuksköterskor från både den kommunala sjukvården och slutenvården. Cosmic LINK är det 

primära kommunikationsverktyget för informationsöverföring i länet. Det framkommer både 

negativa och positiva kommentarer kring verktyget och den kommunikation som sker 

därigenom. Under analysen av insamlad data genomfördes en kvantifiering av negativa och 

positiva kommentarer kring kommunikationsverktyget Cosmic LINK. Genom att jämföra 

svaren från sjuksköterskorna inom den kommunala sjukvården med svaren från 

sjuksköterskorna inom slutenvården framkom att det antalet kommentarer var ungefär lika 

många och de positiva kommentarerna dominerade. 

Sjuksköterskorna i kommunal sjukvård upplever att det som är bristfälligt i informationen via 

kommunikationsverktyget Cosmic LINK är att den hålls väldigt kortfattad och att det kan ta 

lång tid att få svar på frågor. Även sjuksköterskorna inom slutenvården har upplevelsen av att 
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det kan dröja att få svar, dessa sjuksköterskor framhåller även att en del sjuksköterskor inte 

använder kommunikationsverktyget på önskvärt sätt. Det framkommer att då svar dröjer är 

det svårt att veta om viktig information kommit fram.  Slutenvårdens sjuksköterskor påtalar 

även vikten av att information om patientens tidigare status framkommer snart efter 

inläggning på sjukhus eftersom det är relevant för patientens omvårdnad.  

’Ofta svårt att veta om informationen gått fram’ (S) 

’Ibland finns det patienter där de inte ens öppnat inskrivningsmeddelandet’(S) 

’Vi skriver frågor i Cosmic LINK som sällan blir besvarade’ (K) 

 

5.2.2 Upplevelsen av dubbelarbete 

Sjuksköterskorna inom slutenvården påtalar upplevelsen av dubbelarbete då de först skriver i 

Cosmic LINK och sedan får ta emot samtal från kommunens sjuksköterskor om samma sak 

som redan dokumenterats. Kommunens sjuksköterskor anser att de behöver ringa för att vara 

säkra på att inget missats och att det som står i Cosmic LINK stämmer. 

’I stort sett bra kommunikation, blir kanske lite ofta man får ringa för att få klarare besked’ 

(K) 

’Stor osäkerhet bland SSK i kommunerna. Blir ofta telefonsamtal ang mediciner och ffa 

såromläggningar trots att det är skrivet i LINKen’ (S) 

’Kommun-ssk kan ringa och ställa frågor angående sådant som redan står i LINK:en’ (S) 

Flertalet sjuksköterskor både inom den kommunala sjukvården och inom slutenvården 

framhåller att kommunikationen mellan verksamheterna måste bli bättre. Slutenvårdens 

sjuksköterskor belyser att det är önskvärt med snabbare kommunikation i LINK för att 

utskrivning av patienter ska ske utan fördröjning. 

Kommunens sjuksköterskor ser delar av patientjournalen som en läskopia i Cosmic LINK. 

Det gör det möjligt att läsa och skriva ut anteckningar som rör den gemensamma patienten. 

Dock påtalas det från kommunens sjuksköterskor att behörigheterna till Cosmic LINK 

varierar och att alla inte kan läsa journalen vilket gör att de måste ringa till kollegorna inom 

slutenvården. De sjuksköterskor som har behörighet upplever det som positivt och 

tidssparande att kunna komma åt aktuell information utan telefonkontakt. 
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´Bra att vi numera kan skriva ut omvårdnadsepikris och läkemedelslista från Cosmic Link´ 

(K) 

´Cosmic Link, bra att ansvarig kommunsjuksköterska kan gå in i patientjournalen för att hålla 

sig uppdaterad kring patientens hälsotillstånd´ (K) 

Sjuksköterskorna inom slutenvården upplever bristen på behörighet till Cosmic LINK bland 

sjuksköterskor i den kommunala sjukvården som frustrerande och irriterande då de ofta 

ombeds faxa omvårdnadsepikris och läkemedelslista. Att faxa anses som patientosäkert 

eftersom journalpapper kan komma fel och sekretessen kan äventyras. 

´ja det måste bli så att alla är behöriga i Cosmic LINK om vi ska ha det systemet. Som det är 

nu får vi många telefonsamtal där man från kommunen säger att man inte kan läsa i Cosmic 

LINK´ (S) 

´Vi på sjukhuset får ofta höra att det inte går att se vad som är skrivet i journalen. Bättre 

utbildning till berörd personal och uppdatering för de som fått´ (S) 

 

5.2.3 Förslag till förbättring 

Sjuksköterskor från både kommun och slutenvård ger förslag till förbättring för att underlätta 

informationsöverföringen mellan de två instanserna. Förslagen handlar om att svara på 

frågorna som ställs via Cosmic LINK, återkommande utbildning om 

kommunikationsverktyget och följa riktlinjerna enligt Betalningsansvarslagen. Det efterfrågas 

även ett gemensamt journalsystem för både slutenvården och kommunen. Flera sjuksköterskor 

upplever att detta skulle underlätta informationsöverföringen och därmed förbättra 

patientsäkerheten. 

’Enhetligt datasystem har länge efterfrågats av oss alla’ (K) 

’Samma journalsystem!’ (S) 

Både sjuksköterskor inom slutenvården och inom den kommunala sjukvården framhåller 

behovet av utbildning och kontinuerlig uppdatering om det gemensamma 

kommunikationsverktyget som förslag till förbättring. Flera sjuksköterskor har övertygelsen 

att telefonsamtalen skulle bli färre och dubbelarbetet minska om alla har kunskap om hur man 

använder Cosmic LINK och använder det på rätt sätt. 
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’Återkommande utbildning i LINK för såväl kommun- och slutenvårdsanställda’ (S) 

’Följa de riktlinjer som finns enligt BAL i Cosmic LINK och andra regelverk. Sjukhuset måste 

försäkra sig om att patienten får den tänkta vården i hemmet innan patienten skickas hem’ (K) 

 

6. DISKUSSION 

Syftet med denna studie var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet mellan 

sjukhus och kommunal sjukvård kring den äldre patienten.  

6.1 Metoddiskussion 

Författarnas förförståelse för samarbetet mellan slutenvården och den kommunala vården gav 

idén till studien och det finns en medvetenhet om att den kan ha påverkat resultatet. 

Författarna har dock ansträngt sig för att vara neutrala i analysen för att inte ”färga av sig”. 

Metoden som valdes var en enkätstudie via e-post. Billhult och Gunnarsson (2012) menar att 

det är en metod som ger deltagarna möjligheten att svara ärligt på frågorna utan att deras 

identitet avslöjas. Vidare förklarar de att ovan nämnda metod ger mer raka och ärliga svar. 

Det är en metod som är enkel att genomföra och är tidssparande. Nackdelen med denna form 

av datainsamling är att det är svårt att få ett stort deltagande och att det kan anses som 

opersonligt. Risken med en formulärbaserad studie är att svarsfrekvensen inte blir så hög och 

att resultatet därmed inte blir helt tillförlitligt (Billhult & Gunnarsson, 2012). För att öka 

chanserna att erhålla utförliga och innehållsrika svar användes mer öppna frågor i formuläret 

så att sjuksköterskorna kunde beskriva sina erfarenheter istället för att de graderat 

upplevelserna på en skala. Två av de sex frågorna som ställdes hade begränsning till att de 

skulle ange fem aspekter inom respektive område. Detta då författarnas förförståelse var att 

det fanns risk att svaren annars hade blivit alltför kortfattade och därmed ”tvinga” fram ett 

mer utförligt svar.  

Begränsningen av denna studie är dels att antalet deltagande sjuksköterskor är litet sett till det 

totala antalet sjuksköterskor i det aktuella länets kommuner och landsting. Det finns 12 

kommuner och tre sjukhus i upptagningsområdet. Sjuksköterskor inom både kommunerna och 

ett av de tre sjukhusen tillfrågades om deltagande i studien. Denna vetskap gör att resultatet 

måste ses ur det perspektivet och att det inte speglar alla sjuksköterskors uppfattningar om 

samarbetet, det är inte allmängiltigt på så vis. Men de beskrivna upplevda erfarenheterna 

förefaller vara lika vilket gör att resultatet ändå anses som överförbart till andra kontext 
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eftersom svaren kommer från olika delar av det berörda länet. Resultatet av denna studie 

skulle till exempel kunna användas som grund vid ett förbättringsarbete rörande samarbetet 

mellan slutenvården och den kommunala sjukvården. 

Resultatet kan ha påverkats av deltagarnas ålder, nivå av utbildning samt antal aktiva år inom 

yrket. Upplevelsen av samarbetet kan variera beroende på i vilken åldersgrupp man befinner 

sig och vilken arbetslivserfarenhet man har. Då svaren gavs anonymt finns inte möjligheten 

att klargöra vem av deltagarna som angett vilket svar och därför går det inte heller se inom 

vilken åldersgrupp eller antal aktiva år inom yrket en specifik deltagare befinner sig, det enda 

specifika som framkommer är huruvida deltagaren arbetar inom slutenvården eller den 

kommunala sjukvården. 

Den kvalitativa analysprocessen genomfördes utifrån Malteruds (2014) beskrivning. 

Författarna har begränsad erfarenhet kring denna form av analys, detta kan ha påverkat det 

slutgiltiga resultatet och för att minska risken för påverkan av resultatet användes handledare 

som bollplank samt att författarna upprepade gånger tog hjälp av den valda litteraturen. För att 

belysa det som deltagande sjuksköterskor skrivit har valet gjorts att använda citat från 

enkäten, detta då Danielsson (2012) menar att citat ut texten ger resultatet trovärdighet. 

Genom att författarna i största mån försökt lägga sin förförståelse inom om området åt sidan, 

samt fört en diskussion kring dessa under processens gång är förhoppningen att detta 

begränsat influenser av författarnas förförståelse på resultatet. Med angiven metod skulle 

studien kunna upprepas, men troligen inte ge exakt samma resultat. Däremot skulle vidare 

forskning inom området kunna genomföras utifrån sagda metod.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Den aktuella studien inkluderar erfarenheter från sjuksköterskor både inom slutenvården och 

från den kommunala vården. Det framkommer i studiens resultat att två stora områden där 

förbättring behövs är samarbete och informationsöverföring över organisationsgränser. När 

det gäller samarbete är läkemedelshantering, palliativ vård, aktuella vårdplaner samt patienten 

i centrum viktiga aspekter som omnämns av deltagarna i studien. Viktiga aspekter som 

framkommer kring informationsöverföring är användning av kommunikationsverktyg samt 

sjuksköterskornas upplevelse av dubbelarbete.  
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Resultatet av denna studie är inte helt olik resultaten av tidigare forskning. Dock har mycket 

av den forskning som tidigare genomförts belyst hur sjuksköterskor inom den kommunala 

sjukvården ser på vårdens övergångar och vilka brister de har erfarenhet av (Edvarsson & 

Nay, 2009; Hesselink et al 2012; Kirsebom et. al 2012; Rydeman et. al 2012; Kirsebom et. al 

2013; Olsen et. al 2013b & Romagnoli et. al 2013). Som sjuksköterska i den nära 

patientvården har man möjlighet att påverka samarbetet kring patienten på organisationsnivå. 

Tidigare studie (Larsen, Falk & Bångsbo, 2013) visar att den nivån har stor betydelse i arbetet 

för undvikbar slutenvård för de mest sjuka/sköra äldre. 

Sjuksköterskorna från både slutenvården och den kommunala sjukvården påtalar att 

samarbetet behöver förbättras. För att samarbetet ska upplevas som bra, säkert och positivt 

ska vårdens övergångar inte märkas för patienten, vårdkedjan ska inte brytas och 

patientsäkerheten inte äventyras. 

 

För att patientens fortsatta vård ska bli säker efter utskrivning är det viktigt att kommunens 

sjuksköterskor har fått kännedom om patientens aktuella läkemedelsbehandling samt att de 

läkemedel som patienten behöver finns tillgängliga efter utskrivning. Kommunens 

sjuksköterskor upplever att patienterna ofta saknar rätt läkemedelslistor och rätt mediciner. 

Detta försvårar sjuksköterskornas arbete eftersom sjuksköterskorna inom den kommunala 

verksamheten inte har tillgång till några läkemedelsförråd. Kirsebom et. al (2012) påvisar att 

kommunens sjuksköterskor upplever merarbete och att arbetet försvåras när det saknas recept 

och läkemedel. Det finns även en risk att patienten kan komma till skada om de inte får sin 

ordinerade medicin i rätt tid. Vårdskador som kan förekomma till följd av bristfällig 

informationsöverföring kan till exempel vara fördröjd eller felaktig behandling på grund av 

missförstånd och okunskap kring läkemedel (Kirsebom et. al, 2012; Öhrn, 2013). Det som kan 

ses som positivt utifrån den aktuella studien är att en del sjuksköterskor i den kommunala 

sjukvården upplever att samarbetet i många fall fungerar bra vilket kan tyda på att en 

förbättring skett från slutenvårdens sida. 

 

Även inom den palliativa vården finns utrymme för förbättring kring läkemedelshanteringen. 

Flertalet sjuksköterskor påtalar att samarbetet i vården kring palliativa patienter till största del 

fungerar väl. Sjuksköterskor inom både den kommunala sjukvården och slutenvården 

framhåller värdet av att det palliativa rådgivningsteamet finns tillgängligt med stöd och råd till 

både personal, patienten och de anhöriga. Det har upplevts som positivt när samarbetet i 
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vården kring en palliativ patient fungerar så väl att patientens önskan om var denne vill 

spendera sin sista tid kunnat tillgodoses. Studier visar att de flesta personer önska att få dö i 

hemmet eller i hemmiljö och inte på sjukhus (WHO, 2011). Samarbetet mellan slutenvården, 

den kommunala sjukvården samt råd och stöd från det palliativa rådgivningsteamet har 

bidragit till att flera palliativa patienter kunnat få spendera sin sista tid i den egna bostaden 

med sina anhöriga runt sig och det verkar som att samarbetet mellan de olika instanserna 

fungerar bra.  

 

Öhrn (2013) framhåller vikten av att kommunikationen och informationsöverföringen är god 

mellan sjuksköterskorna på olika vårdinstanser och Olsen et. al (2013b) skriver att 

patientsäkerheten inte kan garanteras om nästa vårdgivare inte får korrekt information. Men 

det som inte framgår är hur informationen ska komma fram utan endast att korrekt 

information ges till rätt person i rätt tid. Det kommunikationsverktyg som används, Cosmic 

LINK anses av i studien deltagande sjuksköterskor göra det möjligt att snabbt vidarebefordra 

information om en patient och dess status. Resultaten visar att trots ett bra verktyg fanns det 

brister i kommunikationen som berodde på att systemet kräver att alla har kunskaper kring 

dess funktion och att datorerna som används faktiskt har programmet installerat, vilket inte 

alltid är fallet. Studien visar att trots att verktyget upplevde sjuksköterskorna att verktyget inte 

alltid används på bästa möjliga sätt, vilket i sin tur ledde till dubbelarbete. Upplevelsen av 

dubbelarbete skapar irritation hos sjuksköterskorna, vilket kan leda till att förståelsen och 

respekten för varandra minskar. Slutenvårdens sjuksköterskor anser att det tar tid mycket tid 

att först skriva och sedan muntligen rapportera det som nyss antecknats.  

Sjuksköterskorna från både slutenvården och den kommunala sjukvården framhåller att ett 

gemensamt journalföringssystem skulle underlätta informationsöverföringen och minska 

telefonsamtalen. En studie av Romagnoli et. al (2013) visar på att kommunens sjuksköterskor 

vill ha en ganska grundlig rapport om patienten för att kunna planera den fortsatta vården. 

Kommunens sjuksköterskor, i denna studie, ringer till kollegorna i slutenvården för att 

försäkra sig om att inget missas eftersom de inte vågar lita på att all information om patienten 

är dokumenterad i kommunikationsverktyget. Det skulle kunna bero på osäkerhet i 

användandet av kommunikationsverktyget och/eller bristande behörighet i detsamma. I vissa 

fall skulle det också kunna bero på tidsbrist och en pressad arbetssituation vilket gör att de 

inte hinner till en dator för att skriva ut informationen. Öhrn (2013) påtalar att bristande 

informationsöverföring mellan avdelningar, kliniker och dylikt är en av de mest 
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förekommande orsakerna till vårdskador samt att risken för detta troligen skulle minska med 

ett gemensamt journalföringssystem. 

Deltagarna i denna studie framhåller det gemensamma kommunikationsverktyget som ett bra 

och lätt sätt att kommunicera och snabbt få fram information. Slutenvårdens sjuksköterskor 

belyser värdet av att information om patientens tidigare status och hjälpbehov för att vården 

av patienten på sjukhus ska bli bra och att det ligger till grund för fortsatt planering. En 

begränsning i det befintliga kommunikationsverktyget är att det är slutenvården som måste 

påbörja en kontakt med kommunen. Kommunen kan inte delge information via systemet 

innan ett patientärende har startats (Styrgruppen Cosmic LINK, 2012). Socialstyrelsen (2006) 

skriver att vårdpersonalens behov av utbildning och behov av kompetensutveckling 

regelbundet ska gås igenom för att verksamheten ska säkras. De skriver även att 

vårdpersonalen bör känna till och ha vetskap om andras kompetens i vårdkedjan. Att 

utbildning kring kommunikationsverktyget ges kontinuerligt och hospitering i varandras 

verksamheter är något som deltagande sjuksköterskor i den aktuella studien framhåller som 

viktiga punkter för att samarbetet och kommunikationen ska bli bättre och förståelsen för 

varandras arbete ska öka.  

Brister i kommunikationen mellan instanser kan undvikas genom att använda sig av en mall 

för överrapportering till exempel förespråkas SBAR. SBAR står för Situation, Bakgrund, 

Aktuellt tillstånd och Rekommendation (Öhrn, 2013 & Sveriges kommuner och Landsting, 

2015). Denna typ av hjälpmedel gör att man får med viktiga delar i sin rapportering, även om 

den är skriftlig. Genom att tänka alla stegen får man med de viktiga delarna i rapporteringen. 

SBAR kan med fördel användas åt båda håll, det vill säga när patienten läggs in på sjukhus 

och när patienten skriv ut från sjukhus. Denna typ av rapportering är vanligt förekommande i 

kommunikationen inom slutenvården. Ingen av sjuksköterskorna i denna studie nämnde detta 

redskap, varken från slutenvården eller från den kommunala sjukvården, vilket kan tyda på att 

det inte används. 

Denna studie visar efterfrågan av aktuella vårdplaner både från slutenvården och den 

kommunala sjukvården, detta för att kunna undvika återinläggningar. Som Hesselink et al 

(2012) skriver så behöver rätt information ges till patienten och komma fram till nästa 

vårdgivare för att patienter inte ska riskera att återinläggas på sjukhus. Denna information 

behöver förankras i hela vårdkedjan. Om vårdplaner upprättas och följs borde det inte vara så 

vanligt förekommande. Sjuksköterskorna som deltagit i denna studie påtalar vikten av en bra 

planering för och med patienten. Kostnaderna för slutenvården skulle minska om 
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återinläggningarna minskar, men framför allt skulle patienternas välbefinnande öka om de 

slapp åka till sjukhus för symtom som kan behandlas inom den kommunala sjukvården. En 

studie av Romangnoli et. al (2013) visar även den på minskade kostnader för slutenvården 

genom minskat antal återinläggningar och minskat lidande för patienten. Men då är 

förutsättningen som sagt att information om patientens aktuella status och förväntade symtom 

kommit fram till rätt person. Som det står i Hälso-och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska 

vården vara organiserad så att patientsäkerheten är hög och av god kvalitet samt att den är 

kostnadseffektiv.  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att ha kunskap om delarna för att förstå 

helheten (Öquist, 2009). Kunskap om patienten, utbildning av personalen och en förståelse av 

varandras verksamheter gör det möjligt att arbeta på ett patientsäkert sätt. På så vis kan risken 

för missförstånd och felbedömningar minska. Översatt till denna studie är viktigt att förstå de 

olika delarna, vårdgivarna, slutenvården och den kommunala vården för att helheten ska bli 

bra och patientsäker. Helheten är vården för och med den mest sjuka/sköra äldre och målet 

undvikbar slutenvård. Kommunikation och samarbete är två hörnstenar som framkommer i 

vården kring den mest sjuka/sköra äldre. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är det även viktigt 

att förstå att systemen inte är statiska utan förändras över tid. Förändringar och utveckling kan 

skapa bättre förutsättningar för samarbetet över organisationsgränserna. Systemet fungerar på 

ett positivt sätt om delarna samarbetar på ett sätt som gynnar den mest sjuka/sköra äldre. 

Det kan vara svårt att veta vad som är fakta och vad som är ”fördomar” i denna typ av studie. 

En enkätstudie kan präglas av den känsla som deltagaren har just då, antingen den är positiv 

eller negativ. Att kommunikationen och samarbetet måste bli bättre är inget nytt, det 

framkommer som sagt i tidigare forskning. Frågan är då varför det inte blir bättre eller har det 

blivit bättre? Förslag till vidare forskning är att försöka ta reda på vad som är fakta och vad 

som är fördomar. Är det så att samarbetet faktiskt har blivit bättre och att det inte felar så 

mycket i läkemedelshantering och informationsöverföring. Är det de dåliga erfarenheterna 

som framhålls och biter sig kvar så det är svårt att se förbättringar och det positiva. Många 

kommentarer i enkäten är positiva och det är viktigt att framhålla dem för att det 

gemensamma arbetet ska förbättras för de mest sjuka/sköra äldre. 
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6.3 Kliniska implikationer 

Eftersom deltagande sjuksköterskor i studien kom från olika verksamheter och representerar 

en del av länet skulle man kunna använda resultatet som en del i ett förbättringsarbete mellan 

kommunal sjukvård och slutenvård. Många av kommentarerna och förbättringsförslagen rörde 

samarbetet, kommunikationen och informationsöverföringen mellan instanserna. Genom ett 

förbättrat samarbete gynnas den sjuka/sköra äldre genom att patientsäkerheten stärks och att 

transporterna till sjukhus kan minska. På så vis kan arbetet för undvikbar slutenvård för de 

mest sjuka/sköra äldre bli bättre. 

 

6.4 Slutsats 

Resultatet av studien visar att samarbetet mellan kommunen och slutenvården till stor del 

fungerar väl, speciellt inom den palliativa vården. Men för att det befintliga samarbetet ska bli 

bättre måste förståelsen för varandras verksamheter öka vilket kan ske genom exempelvis 

hospiteringar. Det behövs även fortlöpande utbildningar i gemensamt kommunikationsverktyg 

för att underlätta informationsöverföringen, motverka dubbelarbete och för att inga 

missförstånd ska ske. Som flertalet sjuksköterskor också framhåller är att det är viktigt att alla 

faktiskt skriver i det gemensamma kommunikationsverktyget och i vårdplanen så att ingen 

information missas. Det finns även önskemål kring utveckling av ett fullständigt gemensamt 

journalföringssystem. Patientsäkerheten kan upprätthållas samt ökas om ovannämnda brister 

reduceras.   

 

7. TACK 

Författarna vill härmed uttrycka ett stort tack till deltagande sjuksköterskor för att de delgivit 

sina erfarenheter och kloka synpunkter. Författarna vill även rikta ett tack till handledare 

Kristiina Heikkilä som gjort denna uppsats möjlig genom gott tålamod och både positiv och 

negativ feedback. 
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Bilaga 1. 

Förfrågan samt information till verksamhetschef angående enkätundersökning: 

Samarbetet mellan sjuksköterskor i slutenvården och den kommunala sjukvården 

Vi heter Patricia Andersen och Malin Hult. Vi studerar för närvarande 
specialistsjuksköterskautbildning med inriktning ”vård av äldre” vid Linnéuniversitetet och är 
sjuksköterskor.  

I denna utbildning ingår ett examensarbete i form av en Magisteruppsats. Vi har valt att 
fokusera på sjuksköterskors erfarenheter kring samarbetet mellan sjukhus och kommunal 
sjukvård kring den geriatriska patienten. Den geriatriska patienten för oss innebär personer 
som är 65 år och äldre. 

Vi vill med detta brev skicka en förfrågan kring deltagande från sjuksköterskor inom Er 
verksamhet. Vi önskar att Ni skriver under bifogat dokument om informerat samtycke och 
sänder den tillbaka till oss, detta om Ni godkänner att studien genomförs med hjälp av 
deltagare från Er verksamhet. 

Syftet med denna undersökning är att identifiera positiva och negativa erfarenheter kring 
samarbetet mellan sjuksköterskor på sjukhus och i kommunal sjukvård. Detta för att på sikt 
kunna utveckla och förbättra samarbetet däremellan och arbeta emot onödiga inläggningar 
och återinläggningar. 

Efter Ert godkännande kommer kontakt tas med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
som i sin tur kommer få tillfråga aktuella sjuksköterskor inom Er verksamhet kring intresse att 
delta i studien. MAS ombeds då att via epost skicka de aktuella sjuksköterskornas 
mailadresser till oss och sedan kommer vi att samla in information via en webb baserad enkät, 
som kommer ta ca 15-25 minuter att fylla i. Länken till enkäten skickas i separata mail till 
berörda deltagare. En påminnelse om enkäten kommer att skickas automatiskt till de som inte 
svarat inom en vecka. Genom att vi använder oss av just denna form av enkät blir svaren 
anonyma. Svaren som framkommer i enkäterna kommer inte användas till något annat än till 
just denna studie. Deltagande är helt frivilligt. Det innebär att deltagaren när som helst kan 
avbryta sitt deltagande i studien utan vidare förklaring. 

När vårt examensarbete är godkänt och färdigt kommer vi skicka en kopia till Er verksamhet 
så Ni får del av resultatet.  

Vid funderingar eller frågor kan vi kontaktas på:  

Patricia Andersen   Malin Hult 

patricia.andersen@ltkalmar.se   malin.hult@ltkalmar.se 

Telefon: 073 080 47 66.   Telefon: 073 372 79 76. 

Handledare 

Kristiina Heikkilä 

Kristiina.heikkila@lnu.se 

Telefon: 0480-44 60 87 

mailto:patricia.andersen@ltkalmar.se
mailto:malin.hult@ltkalmar.se
mailto:Kristiina.heikkila@lnu.se
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Samtyckesblanketten skickas så snart som möjligt till: 

Patricia Andersen 

Arrheniusgatan 16 

392 38 Kalmar 

 

 

Vi tackar i förhand för Ert samarbete. 

Med vänliga hälsningar 

Patricia och Malin 
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Bilaga 2.      2015-04-22 

 

 

 

Blankett för medgivande av ansvarig enhetschef eller motsvarande 

 

Studie: Sjuksköterskors erfarenheter av samarbetet mellan slutenvården och kommunal 

sjukvård kring den geriatriska patienten.  

 

Godkänns   Godkänns inte   

 

Datum:___________________ 

Ort:______________________ 

Underskrift:__________________________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

Titel:________________________________________________________________ 

Verksamhetsområde:____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnu.se/
http://lnu.se/
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Bilaga 3. 

Information till medicinskt ansvarig sjuksköterska angående enkätundersökning: 

Samarbetet mellan sjuksköterskor i slutenvården och den kommunala sjukvården 

Vi heter Patricia Andersen och Malin Hult. Vi studerar för närvarande 
specialistsjuksköterskautbildning med inriktning ”vård av äldre” vid Linnéuniversitetet och är 
sjuksköterskor.  

I denna utbildning ingår ett examensarbete i form av en Magisteruppsats. Vi har valt att 
fokusera på sjuksköterskors erfarenheter kring samarbetet mellan sjukhus och kommunal 
sjukvård kring den geriatriska patienten. Den geriatriska patienten för oss innebär personer 
som är 65 år och äldre. 

Syftet med denna undersökning är att identifiera positiva och negativa erfarenheter kring 
samarbetet mellan sjuksköterskor på sjukhus och i kommunal sjukvård. Detta för att på sikt 
kunna utveckla och förbättra samarbetet däremellan och arbeta emot onödiga inläggningar 
och återinläggningar. 

Vi ber Dig tillfråga sjuksköterskor inom Er verksamhet om intresse finns att delta i denna 
studie och att sedan via epost skicka de aktuella sjuksköterskornas mailadresser till oss och 
sedan kommer vi att samla in information via en webb baserad enkät, som kommer ta ca 15-
25 minuter att fylla i. Länken till enkäten samt deltagarinformation skickas i separata mail till 
berörda deltagare. En påminnelse om enkäten kommer att skickas automatiskt till deltagare 
som inte svarat inom en vecka. 

Genom att vi använder oss av just denna form av enkät blir svaren anonyma. Svaren som 
framkommer i enkäterna kommer inte användas till något annat än till just denna studie. 
Deltagande är helt frivilligt. Det innebär att deltagaren när som helst kan avbryta sitt 
deltagande i studien utan vidare förklaring. 

När vårt examensarbete är godkänt och färdigt kommer vi skicka en kopia till Er verksamhet 
så Ni får del av resultatet.  

Vid funderingar eller frågor kan vi kontaktas på:  

Patricia Andersen   Malin Hult 

patricia.andersen@ltkalmar.se   malin.hult@ltkalmar.se 

Telefon: 073 080 47 66.   Telefon: 073 372 79 76. 

 

Handledare 

Kristiina Heikkilä 

Kristiina.heikkila@lnu.se 

Telefon: 0480-44 60 87 

Vi tackar i förhand för Ert samarbete. 
Med vänliga hälsningar 
Patricia och Malin 

mailto:patricia.andersen@ltkalmar.se
mailto:malin.hult@ltkalmar.se
mailto:Kristiina.heikkila@lnu.se
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Bilaga 4.  

Information om deltagande i studie angående samarbetet mellan sjuksköterskor i 
slutenvården och den kommunala sjukvården 

Vi heter Patricia Andersen och Malin Hult. Vi är sjuksköterskor på länssjukhuset i Kalmar 
och läser för närvarande specialistsjuksköterska utbildning med inriktning ”vård av äldre” via 
Linnéuniversitetet.  

I denna utbildning ingår ett examensarbete i form av en Magisteruppsats och det vi valt att 
fokusera på är sjuksköterskors erfarenheter kring samarbetet mellan sjukhus och kommunal 
sjukvård kring den geriatriska patienten. Den geriatriska patienten för oss innebär personer 
som är 65 år och äldre. 

Syftet med studien är att identifiera positiva och negativa erfarenheter i samarbetet mellan 
sjuksköterskor på sjukhus och i kommunal sjukvård. Detta för att på sikt kunna utveckla och 
förbättra samarbetet däremellan och arbeta för onödiga inläggningar och återinläggningar.  

Vi kommer samla in information via en webb baserad enkät. Den kommer ta ca 15-25 minuter 
att fylla i. En påminnelse om enkäten kommer att skickas automatiskt till de som inte svarat 
inom en vecka. Genom att vi använder oss av just denna form av enkät så blir svaren 
anonyma.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta studien utan vidare 
förklaring. Länken till enkäten skickas i ett separat mail. Svaren som framkommer i enkäterna 
kommer inte användas till något annat än till just denna studie. 

 

När vårt examensarbete är godkänt och färdigt kommer vi skicka en kopia till Er verksamhet 
så Ni får del av resultatet.  

 

Vid funderingar eller frågor kan vi kontaktas på: 

Patricia Andersen   Malin Hult 

patricia.andersen@ltkalmar.se   malin.hult@ltkalmar.se 

Telefon: 073 080 47 66   Telefon: 073 372 79 76 

 

Handledare 

Kristiina Heikkilä Kristiina.heikkila@lnu.se 

Telefon: 0761 10 98 94 

 

Vi tackar på förhand för Ditt deltagande. 

Med vänliga hälsningar 

Patricia och Malin 

Kalmar 2015-04-13 

mailto:patricia.andersen@ltkalmar.se
mailto:malin.hult@ltkalmar.se
mailto:Kristiina.heikkila@lnu.se
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Bilaga 5. 

Webb baserad enkät. 

Inom vilken åldersgrupp befinner Du dig? 

� 20-29 år 
� 30-39 år 
� 40-49 år 
� 50-65 år eller mer 

 

Vilken nivå av sjuksköterskeutbildning har Du? 

� Grundnivå 
� Specialistnivå - Distriktsjuksköterska 
� Specialistnivå - Vård av äldre 
� Specialistnivå - Annan 

 

Hur länge har Du varit yrkesverksam som sjuksköterska? 

� 0-4 år 
� 5-9 år 
� 10-19 år 
� 20-29 år 
� 30 år eller mer 

 

Hur länge har Du varit yrkesverksam på Din nuvarande arbetsplats? 

� 0-4 år 
� 5-9 år 
� 10-14 år 
� 15-19 år 
� 20 år eller mer 

 

Vad anser Du fungerar väl i samarbetet mellan sjukhus och kommunal sjukvård? Skriv 
5 aspekter som Du anser fungerar bra i samarbetet. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Ge ett exempel på ett välfungerande samarbete. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Vad anser Du fungerar mindre bra i samarbetet mellan sjukhus och kommunal 
sjukvård? Skriv 5 aspekter som fungerar mindre bra eller dåligt i samarbetet. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
På vilket sätt anser Du att samarbetet mellan sjukhus och kommunal vård kan 
förbättras? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 

Hur tycker Du att kommunikationen med kollegorna fungerar via Cosmic LINK? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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