
 

  

 

 

 

 

 

Institutionen för hälsa och lärande 

 

 

 

 

 

SJUKSKÖTERSKORS AKUTA 

BEDÖMNINGAR AV SKÖRA ÄLDRE 
 

En intervjustudie med sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård 

 

NURSES EMERGENCY ASSESSMENTS OF 

FRAIL ELDERLY PEOPLE 

An interview with nurses in municipal home care 

 

 

 

 

 

Examensarbete i omvårdnad  

15 högskolepoäng  

Avancerad nivå  

Vårterminen 2015 

Författare: Axelsson, Annie 

Lennér,Sara



 

SAMMANFATTNING   

Titel: Sjuksköterskors akuta bedömningar av sköra äldre 

Författare: Axelsson, Annie; Lennér, Sara  

Institution:  Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde    

Kurs:  Examensarbete i omvårdnad, OM771A, 15 hp    

Handledare:  Svanström, Rune 

Examinator:  Sahlsten Monica  

Sidor: 25 

Nyckelord:  akuta bedömningar, hemsjukvård, hälsotillstånd, sjuksköterskor, sköra äldre 

___________________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: Antalet sköra äldre ökar i samhället vilket ställer stora krav på sjukvården. Inom 

den kommunala hemsjukvården arbetar sjuksköterskor många gånger ensam vilket kan leda 

till osäkerhet i akuta bedömningar. Att fatta välgrundade beslut om fortsatt vård av den sköra 

äldre är viktigt. Ur samhällsekonomiskaspekt är rätt vård på rätt nivå också betydelsefullt. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av akuta bedömningar av 

sköra äldre vid försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Metod: I denna studie användes kvalitativ metod med induktiv ansats där datamaterialet 

analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Data insamlades genom individuella intervjuer 

med 11 sjuksköterskor/distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård.  

Resultat: Ur analysen av datamaterialet framträdde tre kategorier; att fatta välgrundade 

beslut, långsiktig planering skapar trygghet i den akuta bedömningen, samverkan kring 

patienten med sju underkategorier. 

Konklusion: För att sjuksköterskor ska uppleva ett bra stöd i akuta bedömningen krävs ett 

fungerande samarbete framförallt med läkarna. Resultatet visar att otrygghet i bedömningen 

ofta leder till att patienten skickas in till sjukhus. De medicinska vårdplanerna har visat sig 

vara en stor hjälp i bedömningarna och behöver implementeras på många sköra äldre i den 

kommunala hemsjukvården.  
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Background: The number of frail elderly people is increasing in society which places great 

demands on the health system. In municipal homecare nurses often work alone which can lead 

to uncertainty in emergency assessments. To make informed decisions about continuing care 

of the frail elderly is vital. From an economic aspect is the correct care at the right level also 

significant. 

Aim: The aim of this study is to highlight nurses' experiences of acute assessment of frail 

elderly persons with deteriorating health in municipal home care. 

Method: The method used was qualitative with an inductive approach where data was 

analyzed with a qualitative content analysis. There were 11 registered nurses/district nurses 

working in municipal home care interviewed. 

Results: From the analysis of the data emerged three categories; to make informed, long-term 

planning, collaboration on patient involves with seven subcategories. 

Conclusion: For nurses to experience good support in the acute assessment requires effective 

cooperation especially with doctors. The result shows that insecurity in the assessment often 

leads patients to be sent to the hospital. The medical care plans have proven to be a great help 

in the assessments and needs to be implemented on many frail elderly persons in municipal 

homecare.
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INLEDNING  

Under 1900-talet har medellivslängden ökat och prognoser visar en fortsatt ökning. År 2020 

beräknas antalet personer över 65 år vara 2,1 miljoner. Att ge en säker vård och omsorg för de 

mest sjuka äldre kommer att bli en av samhällets största utmaningar (SKL, 2012). Vården 

strävar efter att patienter ska ha tillgång till en god vård och omsorg, samt kunna åldras i 

trygghet. De brister som finns i primärvård och i kommunal hälso- och sjukvård är framförallt 

uppföljning, problem med läkemedel, dålig kontakt mellan primärvård, kommun och 

landsting. Detta leder till en ökad risk för sköra äldre att bli akut inskriven i sluten vård (SKL, 

2013). Ett akutsjukvårdsbesök kan för den enskilde äldre innebära farlig och onödig 

exponering för infektioner, långa väntetider och ökade förvirringstillstånd. För att undvika 

inläggning i sluten vård ska den dagliga omvårdnaden av äldre förebygga att ytterligare 

sjukdomstillstånd uppstår (SKL, 2014). Många gånger upplever sköra äldre personer ett 

onödigt lidande under vistelsen på sjukhus (Codwell, 2010). En förhindrad akutinläggning 

motsvarar kostnader för 56 primärvårdsbesök hos läkare, 220 hemtjänsttimmar eller 213 

hembesök av distriktssköterska (SKL, 2012). Sköra äldre skulle i större utsträckning kunna 

bedömas hemma och sedan behandlas polikliniskt. Detta leder till färre antal sjukhusbesök 

och minskat lidande för patienten (Björck, 2014). Sjuksköterskor i hemsjukvården ansvarar 

för ett stort antal äldre, som många gånger är okända för dem (Socialstyrelsen, 2008).  

Vid försämrat hälsotillstånd krävs snabba beslut som grundas på en akut bedömning av 

patienten i dennes bostad. Här uppstår ofta en osäkerhet hos sjuksköterskor då bedömningen 

många gånger görs på egen hand (Larsson Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl & Kihlgren, 2003). 

Det är därför betydelsefullt att inhämta kunskap om sjuksköterskors erfarenheter kring 

bedömningar av sköra äldre Detta för att kunna utveckla stöd åt sjuksköterskor i de akuta 

bedömningarna (Björck, 2014). För att underlätta i akuta bedömningar som 

kommunsjuksköterskan gör av sköra äldre, behövs det utvecklas arbetssätt som är 

kvalitetssäkrat. Då krävs att det finns kunskap om kommunsjuksköterskors erfarenheter av 

akuta bedömningar av sköra äldre. 

 

Sköra äldre  
 

Allt oftare används begreppet sköra äldre.  Detta innebär äldre personer som har många 

sjukdomar och funktionsnedsättningar (Gustavsson, 2012; SBU, 2013). Sköra äldre beskriver 

åldrande personer med minskad reservkapacitet för vilka det finns ett samband mellan hög 

ålder, multisjuklighet och funktionsnedsättningar. Över tid kan graden av skörhet varieras, 

men personerna är sårbara och har svårare att klara av fysiska och psykiska påfrestningar. De 

har en stor risk för sjukhusinläggningar och avlider då ofta inom kort (Gustavsson, 2012; 

SBU, 2013). Skörhet kan bedömas genom fem olika komponenter, vilka är oavsiktlig 

viktminskning, självrapporterad trötthet, långsammare gånghastighet, försämrad greppstyrka 

och fysisk aktivitet. Äldre personer som uppvisar tre eller flera av dessa funktioner anses 

sköra (Lenardt, Carnerio, Albino & Willig, 2014 ). Skörhet ses som ett komplext samspel av 

en persons tillgångar och brister. Det gäller bland annat hälsa och sjukdom, men även 

attityder, resurser och beroendet av andra människor (Wells, Seabrook, Stolee, Borrie & 

Knoefel, 2003). Anledningen till att allt fler gamla och multisjuka lever längre med omfattade 
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behov av vård-och omsorgsinsatser är modern medicinsk teknik och läkemedelsbehandling i 

kombination med insatser från socialtjänsten (SKL, 2012). 

Åldersförändringar är den största orsaken till att äldre blir sköra. De flesta äldre har en god 

hälsa och klarar sig självständigt i vardagen, men förr eller senare drabbas de av 

åldersrelaterade funktionsnedsättningar och av olika sjukdomstillstånd. De framträdande 

dragen av åldersförändringar är nedsatt organkapacitet och försämrad homeostas. Den 

nedsatta organkapaciteten försvårar återhämtningen som orsakar svikt i olika organsystem, 

vilket bidrar till en sårbarhet hos äldre (Lenardt, Carnerio, Albino, & Willig, 2014; Ruikes et 

al., 2012; Wells, Seabrook, Stoole, Borrie & Knoefel, 2003). 

 

Det finns risker för äldre som hamnar på sjukhus. Under sjukhusvistelse är det inte ovanligt 

att vårdskador uppstår, som trycksår och fall (SKL, 2015). Risken ökar att eventuell demens 

förvärras och en betydande ökad risk att avlida. Sköra äldre löper även större risk för att 

drabbas av konfusion. Konfusion kan ibland vara svårt för vårdpersonal att upptäcka. Äldre 

som utvecklar konfusion löper större risk att få fler vårddygn och även intensivvård (NICE, 

2010). På en akutmottagning kan patienter få vänta under flera timmar innan de träffar en 

läkare. Detta beroende på hur akut tillstånd de söker för. Äldre patienter får många gånger 

mindre uppmärksamhet av vårdpersonalen. Det upplevs förvirrande och de äldre känner sig 

ignorerade, vilket leder till psykiskt lidande (Dahlen, Westin & Adolfsson, 2012). Det är 

vanligt att äldre drabbas av konfusion nattetid på sjukhus, då bemanningen är mindre och 

möjligheten att ge den tid den äldre behöver försämras. För att undvika att den äldre drabbas 

av konfusion på sjukhus krävs att den äldre förstår vad som händer och varför. (Böyum, 

2013). Att stanna kvar hemma är en möjlighet som gynnar sköra äldre. Det alternativet har 

ökat och fortsätter att utvecklas. Detta gäller också möjligheten att bo kvar hemma trots ökat 

behov av vård. Kommunerna har tagit över hemsjukvården och det finns goda exempel på den 

kan ge adekvata insatser och även viss akutvård i hemmet. Det krävs då ett bra samspel och 

rutiner mellan de olika yrkesgrupperna som arbetar med patienten (SKL, 2015). 

 

Kommunal hemsjukvård  

 

Kommunal hemsjukvård innebär den hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad, samt 

när de medicinska åtgärderna över tid är sammanhängande. Den ska hållas skild från 

öppenvård och kan ges i ordinärt och särskilt boende samt i dagverksamhet. Hemsjukvården 

bedrivs av sjuksköterska, samt att läkarkontakten sker enligt avtal med primärvården. Trots att 

läkarbesöken i hemmet har ökat, finns det fortfarande ett stort behov. Detta ökar risken till 

onödig slutenvård istället för att få vård i hemmet (Socialstyrelsen, 2008). Hemsjukvården ska 

alltid ha tillgång till specialistutbildad sjuksköterska och bedrivas året om, dygnet runt. De 

patienter som är inskrivna i hemsjukvården är vanligast äldre människor med olika 

sjukdomar, oftast åldersrelaterade (Josefsson, 2010).   

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ansvarar kommunen för den hälso- och sjukvård som 

gäller äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättningar. Var gränser går för 

ansvarsfördelningen och vad som gäller hemsjukvård är otydlig. Detta är ett organisatoriskt 

problem. En välfungerande samordning är avgörande för att kunna ge god vård till 

patienterna. Då hemsjukvård vilar under kommunen fungerar samordningen enklare när fler 

aktörer är under samma huvudman (Socialstyrelsen, 2008). För att den här vården ska fungera 
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förutsätts en hög kompetensnivå, samt ett samarbete mellan primärvård, kommun och sluten 

vård. Det krävs en kombination av kompetens mellan de olika professionerna inom vård och 

omsorg (VG-Region, 2012). Samarbetssvårigheter upplevs finnas mellan distriktsköterskan i 

kommunen samt av läkaren inom primärvården. Anledningen är att deras arbetsgivare tillhör 

olika organisationer. Det är distriktsköterskan som arbetar närmast patienten och många 

gånger får därför läkaren lita på dennes bedömningar. Utefter detta grundar läkaren sitt beslut 

om vilken behandling patienten ska få. Den här tilliten till distriktsköterskans kompetens är 

oerhörd betydelsefull för att samarbetet ska fungera bra, samt att patienten får adekvat vård 

och behandling i hemmet (Modin, 2010). 

Patienter i hemsjukvården har betydligt fler slutenvårdstillfällen och vårddygn än personer i 

befolkningen i övrigt. Skillnaderna mellan hemsjukvårdspatienter i ordinärt respektive särskilt 

boende är också tydligt. De hemsjukvårdspatienter som bor i ordinärt boende och har 

hemtjänstens hjälpinsatser har fler vårddygn och vårdtillfällen än de på särskilt boende. 

Männen med hemsjukvårdsstöd nyttjar slutenvården mer än vad kvinnorna gör 

(Socialstyrelsen, 2008). För att upprätthålla hög patientsäkerhet och krav på god kvalité krävs 

en förbättrad tillgänglighet av både läkare och sjuksköterskor. Framförallt under kvällar, 

helger och nätter. Under dessa tider kan en ensam tjänstgörande sjuksköterska ha ansvar över 

cirka 400 patienter. Detta är enligt Socialstyrelsen inte förenligt med god vård och hög 

patientsäkerhet. En annan viktig aspekt som belyses är att det är betydelsefullt att patientens 

journal finns tillgänglig alla tider på dygnet, vilket så inte är fallet (a.a.).  

 

Sjuksköterskans roll inom kommunal hemsjukvård 

 

Genom åren har rollen som sjuksköterska inom kommunal hemsjukvård förändrats, men det 

är fortfarande vården i hemmet som är central och mest betydande (Mc Garry, 2003). 

Sjuksköterskor som arbetar i den kommunala hemsjukvården möter patienter i deras eget hem 

och har ansvar för deras omvårdnad. Många gånger kan det vara patienter som är svårt sjuka 

(Borgsteede et al., 2007). Möta patienten i dennes hemmiljö innebär att sträva efter en balans 

mellan professionalitet och patientens självbestämmande (Mc Garry, 2003). De möter även 

patienter som till vardags klarar sig bra själva, men har ett behov av olika medicinska 

omvårdnadsmässiga insatser (SKL, 2012). Sjuksköterskor fungerar som en nyckelperson 

inom hemsjukvården, där bedömning sker och beslut tas om relevanta åtgärder (Josefsson, 

2010). De ska vid behov kunna åtgärda och hantera eventuella förändringar i patientens 

psykiska och fysiska tillstånd. Patientfokuserad omvårdnad ska bedrivas på ett kvalitets- 

kostnadsmedvetet sätt (Socialstyrelsen, 2005).  

När det uppstår en förändring i patientens hälsotillstånd ska distriktssköterskor vara 

uppmärksamma och agera på förändringar i hälsotillståndet. De ska också reflektera över och 

vidta åtgärder för att behandla och lindra symtom och sjukdom i förhållande till patientens 

livssituation. Distriktssköterskor måste även förstå betydelsen av den sociala kontextens 

påverkan för hälsan (Distriktsköterskeföreningen, 2008). Arbetsuppgiften innefattar att se hela 

patienten och möta denne utefter dess sammansatta problem, behov och resurser och inte 

utifrån enskilda sjukdomar. Att främja patientens hälsa, lindra lidande och att förebygga 

ohälsa, samt att verka för att patienten får ett fridfullt och värdigt avslut i livet är 

omvårdnadens stora mål (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
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Lidande 
 

Lidandet är en naturlig del av livet, vilket alla människor får uppleva någon gång (Eriksson, 

1994). Enligt Svenska Akademins ordbok (2014) definieras lidande, att befinna sig i ett 

tillstånd av fysisk eller existentiell smärta. Det kan orsakas av ett insjuknande av kroppslig 

smärta, sjukdom och obehag. Den karakteriseras av ångest, smärta eller oro (Wright, 2005). 

För varje människa är lidandet unikt och ses som en livsviktig funktion, men även som en 

varningssignal att något är fel. Det påverkar människans hela livssituation. Beroende på hur 

människan hanterar sitt lidande kan det omvandlas till något betydelsefullt. Människan 

behöver tid att finna ny mening med livet och försonas med sitt lidande. När detta inträffar ger 

det en möjlighet till nytt liv. En människa finner tröst och blir bekräftad när denne berättar om 

sitt lidande. Att lindra ett lidande är en naturlig del hos människan (Eriksson, 1994). Behovet 

ser olika ut mellan individer, därför är det betydelsefullt att vården anpassas utefter varje 

patients och närståendes behov och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2004). Genom att se 

patienten som en unik individ och bevara dennes integritet och värdighet ska patientens 

grundläggande behov tillgodoses (Socialstyrelsen, 2013a).   

 

Minska lidande genom den vårdande relationen 

  

Den vårdande relationen skapas i människans natur att ge omsorg och lindra lidande 

(Eriksson, 2001). Den bygger på tillit och ett förtroende som ger patienten möjlighet att ge 

uttryck för sitt hälsobehov och lidande. För sjuksköterskor innebär det att kunna förstå och 

tolka patientens budskap (Bunkers, 2001; Fagerström, 1999). Detta för att kunna bemöta 

patienten och dess lidande. Vid osäkerhet i mötet av en patient kan det leda till att 

vårdpersonalen distanserar sig från patienten (Bunkers, 2001). Sjuksköterskor kan i den 

vårdande handlingen omedvetet orsaka patienten ett onödigt lidande, vilket grundar sig i brist 

på kunskap eller brist på reflektion. Detta kan ge en negativ inverkan på framtida kontakt med 

vårdgivare. Orsakar den vårdande relationen ett lidande leder detta till att patientens autonomi 

och möjligheter att delta i sina vårdbeslut minskar (Berglund, Westin, Svanström & 

Johansson Sundler, 2012). Det är viktigt att det finns en lyhördhet hos vårdaren som kan ge 

patienten ett nytt perspektiv. Sjuksköterskor ansvarar över att lindra lidande och främja hälsa 

och välbefinnande (Socialstyrelsen, 2005). Arbetet som sjuksköterska i patientens hem 

innebär att vara gäst hos patienten. Krav ställs då på sjuksköterskan att kunna upprätthålla den 

balans som krävs för att ändå kunna skapa en vårdrelation med patienten (Mc Garry, 2003). 

Interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten är betydelsefull. Den är starkt 

individorienterad, där både sjuksköterskan och patienten har sina personliga erfarenheter av 

tankar, känslor och handlingar. Det är växelverkan mellan dessa upplevelser hos både 

sjuksköterska och patient som avgör samspelet dem emellan. En god omvårdnad förutsätter en 

trygg relation mellan sjuksköterska och patient, vilket förutsätter att de kan kommunicera och 

i möjligaste mån förstå varandras tankar och känslor. Omvårdnadsinsatserna bör grunda sig på 

individens hälsoproblem och allmänmänskliga behov (Peplau, 1988). Eriksson menar att 

vårdaren ska visa ett stort intresse vid mötet med patienten och en önskan att lindra dennes 

lidande och värna om värdigheten (Eriksson, 2001). Den vårdande handlingen grundas ifrån 

patientens livssituation, där även närståendes perspektiv inkluderas (Eriksson, 1994). En stor  

betydelse i mötet med patienten är vårdarens helhetssyn på människan som kropp, själ och 



 

5 

 

ande.  Dessa delar tillsammans är en nödvändig förutsättning för att sjuksköterskor ska få en 

helhetsförståelse av den unika individen (Fagerström, 1999).  

Människans fysiska och psykiska behov framkallar spänning, vilket ger upphov till energi. 

Detta orsakar olika beteenden. Människan är en målinriktad individ och vid hinder från att 

uppnå specifika mål eller tillfredsställa vissa behov upplevs frustration. I situationer när 

individen tvingas göra val kan en konflikt uppstå och ge upphov till ångest hos patienten. I 

interaktionen med patienten ska sjuksköterskan tydliggöra denna ångest. Det krävs att 

sjuksköterskan lyssnar, relaterar sig till och hjälper patienten att utforska dennes oro och 

erfarenheter. Oron kan bero på patientens omedelbara sjukdomssituation och den personliga 

relationen till den, men även sjukdomens inverkan på den sociala situationen (Peplau, 1988). 

För att kunna undvika lidandet är det betydelsefullt att den mänskliga värdigheten bekräftas, 

vilket innebär att inte kränka patienten samt visa respekt, genom uppmuntran och stöd. 

Genom omsorg och ansvarstagande över patienten reduceras lidandet (Eriksson, 1995). 

  

Planera för trygg och säker vård i kommunal hemsjukvård 
 

Jämfört med andra grupper är sköra äldre mindre benägna att vara delaktiga i beslut kring 

deras behandling och omvårdnad. Delvis beror detta på generationsbundna värderingar, men 

också att orken och förmågan att vara delaktig är begränsad (SKL, 2012). Äldre har svårt att 

förstå den information som ges av vården. De upplever en osäkerhet om vilka läkemedel de 

ska ta, men även att de inte deltagit i någon vårdplanering. För att den sköra äldre ska kunna 

få behålla sin hälsa och livskvalitet är det viktigt att förstå sin sjukdom och dess behandling 

(SKL, 2013). I dessa fall är det lätt att den sköra äldre hamnar mellan stolarna, trots många 

vårdkontakter. Av naturliga skäl har den sköra äldre ett särskilt behov av en individanpassad 

och kontinuerlig vård och omsorg. Detta ställer höga krav på samverkan över 

organisationsgränserna, primärvård, kommun och landsting (SKL, 2014).   

En bättre vårdkvalitet uppnås när den äldre erbjuds att vara delaktig i beslut kring sin 

behandling och omvårdnad (SKL, 2012). Ekman et al. (2011) belyser att när den äldre 

patienten får tillräcklig information och blir sedd och lyssnad på som en person med 

individuella och unika behov, skapas en trygghet. Patienten får då förtroende för vården. Ett 

sätt att göra den sköra äldre delaktig i beslutsprocessen kring den egna vården är att utgå från 

dennes önskningar. Här ses patienten som en unik individ med egna tankar och värderingar, 

där vården fokuseras på patientens resurser. Utgångspunkten för vårdandet är patientens egna 

berättelser och tillsammans med sjuksköterskan kan det göras en vårdplan. Patienten får större 

möjligheter till inflytande över behandling och ökade möjligheter till ansvarstagande för 

egenvården (Ekman et al., 2011). När en äldre person avböjer den erbjudna vården och 

behandlingen behöver det inte betyda att denne har en nedsatt beslutskompetens. Den äldre 

personen grundar sina beslut på sina egna värderingar och erfarenheter. Det är betydelsefullt 

att inte påtvinga eller undvika att ge den äldre vård och behandling (SBU, 2013). 

En god kvalitet på en sammanhållen vård och omsorg, leder till att de sköra äldre får en 

trygghet och att behovet av sluten hälso- och sjukvård kan minska. Detta kräver åtgärder från 

organisation och en annan struktur som ger ökad kompetens inom verksamheten. 

Sjuksköterskor har huvudansvaret för omvårdnaden och samverkar med andra vårdgrupper, 

när det gäller att arbeta fram planer för att patienten skall uppnå god hälsa (SKL, 2014). En 

individuell vårdplan beskriver vad som ingår i vården kring patienten.  Den utgår från den 
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sköra äldres önskningar, problem och behov. Vårdplanen är ett komplement till 

dokumentation i patientens journaler, som finns hos vårdens olika aktörer. I vårdplanen 

framgår det vem som samordnar och ansvarar för den sköra äldre (SKL, 2013). För att 

förhindra onödig slutenvård för de sköra äldre är det betydelsefullt att det införs rutiner för 

planering av vården. Ett tillvägagångssätt är att skapa medicinsk vårdplan. Detta ger en trygg, 

säker och välplanerad vård, som underlättar bedömningen i ett akut skede för kommunens 

sjuksköterskor (Vårdsamverkan Skaraborg, 2015). 

 

Sjuksköterskans akuta bedömningar 
 

Många gånger upplever sjuksköterskor att de är ensamma i sitt arbete. Med ett stort antal 

patienter att ansvara över kan sjuksköterskorna omöjligt känna till alla patienter väl. Vid 

försämrat hälsotillstånd kan det skapas en osäkerhet i sjuksköterskans bedömning av patienten 

(Larsson Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl & Kihlgren, 2003). Att hantera anhörigas önskningar 

och krav kan leda till en osäkerhet i hur situationen ska hanteras (SKL, 2012). Ofta får de göra 

snabba akuta bedömningar samt åka hem ensamma till patienten (Karlsson, Ekman & 

Fagerberg 2009). Bedömningen är central i vårdandet. Vid akuta bedömningar av försämrade 

patienter är den medicinska kunskapen hos sjuksköterskorna viktig. Bedömningen måste 

också vila i vårdvetenskapen med ett tydligt patientperspektiv. Vad som försvårar 

bedömningar är det faktum att många patienter inte har klassiska symtom på den åkomma de 

verkligen drabbats av (Thuresson, et al. 2005). Det finns vinster med att vara förberedd på det 

oförberedda i bedömningssituationer, att redan i förväg ha övervägt olika scenarion och 

alternativ. En öppen hållning är viktig i mötet med patienten med försämrat hälsotillstånd, för 

att verkligen se patienten och undvika att missa något på grund av rutiner som inte stämmer 

med just denna situation. Hjälpmedel kan också vara till stor hjälp i bedömningen, så som 

behandlingsanvisningar (Wireklint-Sundström, 2005). Behandlingsanvisningar strävar efter 

att sätta etikett på patienten. Detta kan utgöra en risk att missa något i bedömningen. Om 

sjuksköterskan kan inta en vårdvetenskaplig hållning med tydligt patientperspektiv kan detta 

undvikas. En sådan hållning kan erhållas genom att sjuksköterskan tar hänsyn till patienten i 

vårdmötet och bedömer omsorgsfullt och försiktigt (Thuresson, et al. 2005). Det är 

betydelsefullt att det finns ett organisatoriskt stöd kring sjuksköterskors arbete i akuta 

bedömningar.  Detta för att de ska uppleva trygghet i sitt arbete (Larsson Kihlgren et al., 

2003). Forskning visar att beslutstöd som hjälp vid bedömningar behöver utvecklas, då de 

som finns idag inte är tillräckliga (Thuresson, et al. 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

I samhället ökar antalet sköra äldre, vilket ställer stora krav på den svenska sjukvården. Alla 

människor har rätt till lika vård. Den ska bedrivas på rätt nivå. Sjuksköterskornas 

arbetsuppgift innefattar att möta patienten utifrån dess sammansatta problem, behov och 

resurser och inte utifrån de enskilda sjukdomarna. Tidigare studier har visat att sjuksköterskor 

i den kommunala hemsjukvården ofta får ta snabba och ensamma beslut när en skör äldre 

patient blir försämrad. De flesta sköra äldre som vårdas inom slutenvård kommer från ordinärt 

boende. Många har redan kontakt med den kommunala hemsjukvården. De akuta 

bedömningarna vid försämrat hälsotillstånd av dessa patienter görs därför av sjuksköterskor i 

kommunal hemsjukvård. Med många patienter att ansvara över, är det omöjligt att känna till 
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alla patienter väl. Tidigare studier visar att detta kan leda till att sjuksköterskor blir osäkra i 

sina akuta bedömningar. För att kunna utveckla stöd för sjuksköterskor i samband med akuta 

bedömningar behövs kunskap om deras erfarenheter. 

 SYFTE 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av akuta bedömningar av 

sköra äldre, vid försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

METOD 

I denna studie har en induktiv ansats använts, där datamaterialet analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Induktiv ansats innebär att 

datamaterialet analyseras förutsättningslöst utan en på förhand bestämd teori (Hsieh & 

Shannon, 2005). Den här studien grundades analysen på sjuksköterskors erfarenheter av akuta 

bedömningar av sköra äldre, vid försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär tolkning av textens innehåll och dess variationer. 

Tolkningen vid en innehållsanalys sker på manifest eller latent nivå. Manifest nivå visar det 

synliga innehållet i texten, medan latent nivå visar på den underliggande meningen i texten 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har tolkningen skett på latent nivå. 

 

Urval  
 

Urvalet bestod av deltagare med blandade arbetslivserfarenheter. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är det betydelsefullt för resultatet att deltagarna har varierade erfarenheter. 

Urvalet syftade till att få spridning mellan olika kommuner. Både vad gäller geografisk 

spridning och mellan mindre och större kommuner. Inklusionskriterierna för att delta i studien 

var legitimerad sjuksköterska med minst ett års arbetslivserfarenhet inom den kommunala 

hemsjukvården i Västra Götalandsregionen. Antalet deltagare som planerades var 10-12 

sjuksköterskor. För att få kontakt med deltagarna kontaktades via telefon 

chef/vårdföreståndare i sex kommuner, med förfrågan om att intervjua sjuksköterskor. 

Därefter skickades en skriftlig information till vederbörande chef/vårdföreståndare om 

studiens syfte och tillvägagångssätt (bilaga1). Fyra kommuner kunde bidra med sammanlagt 

sju deltagare. Anledningen att två kommuner inte kunde delta berodde på hög 

arbetsbelastning hos sjuksköterskorna. För att få fler deltagare kontaktades ytterligare två 

kommuner där fyra deltagare deltog. Antalet deltagare som intervjuades per kommun 

varierade mellan en till tre. Detta för att inte alla kommuner hade möjlighet att bidra med mer 

än en deltagare. I studien deltog sammanlagt 11 sjuksköterskor, från sex kommuner. 

Intresserade deltagare ombads att kontakta författarna för att boka tid för intervju. Tid och 

plats för intervju bokades via e-post och över telefon.  Innan intervjuerna genomfördes fick 

deltagarna ett brev med information om studien (bilaga 2). Deltagarna fick ge ett skriftligt 

samtycke till deltagandet innan intervjun påbörjades. Samtliga deltagare var kvinnor i 

åldrarna 31-66 år. Sex var sjuksköterskor, fyra var distriktsköterskor och en hade 
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specialistutbildning vård av äldre med förskrivningsrätt. Antal yrkesverksamma år inom 

kommunal hemsjukvård varierade mellan 1– 24 år.  

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes genom kvalitativ forskningsintervju beskriven av Kvale och 

Brinkman (2009). Detta innebär ett försök av att förstå och visa på en nyanserad beskrivning 

av deltagarnas erfarenheter. Samtliga intervjuer utfördes i en miljö som var trygg och ostörd, 

där deltagarna fick bestämma plats. För att skapa en känsla av trygghet och öppenhet var 

endast en av författarna närvarande under intervjutillfället. Författarna intervjuade fem 

respektive sex vardera. För att intervjun skulle vara så avslappnad som möjligt fördes en 

lättsam konversation mellan intervjuare och deltagare innan intervjun påbörjades. Deltagarna 

fick möjlighet att ställa frågor om studiens syfte och tillvägagångssätt. Innan intervjun 

påbörjades fick sjuksköterskorna och distriktsköterskorna ge ett skriftligt samtycke till 

deltagandet. Därefter påbörjades intervjuerna. För att ge struktur till intervjun användes en 

intervjuguide (Bilaga 3). En intervjuguide kan formuleras med detaljerade frågor eller mer 

fritt med ämnen som kommer att tas upp (Kvale & Brinkman, 2009). Den innehöll tre öppna 

frågor. Samtliga intervjuer inleddes med att deltagaren fick beskriva en händelse där de fått 

göra en akut bedömning av en skör äldre i ett försämrat hälsotillstånd. Denna fråga hade 

deltagarna fått till sig någon dag innan intervjun. Sedan följde två huvudfrågor som bestod av 

korta, enkla och öppna frågor. Kvale och Brinkman (2009) belyser att intervjuaren intar ett 

aktivt lyssnande så att denne kan ställa följdfrågor som gör att intervjun leds framåt. I 

samband med att intervjun avslutades sammanställdes bakgrundsdata om deltagarnas ålder, 

titel samt antal verksamma år inom kommunal hemsjukvård som 

sjuksköterska/distriktsköterska. Intervjuerna varierade mellan 20-50 minuter. För att inte 

missa data spelades intervjuerna in på iPhone med applikationen röstmemon. Ljudkvaliten var 

bra, vilket gjorde att det inte uppstod något missförstånd i transkriberingen. Författarna 

transkriberade sina egna intervjuer var för sig. Transkriberingen genomfördes i nära 

anslutning till intervjun, eftersom den fanns färskt i minnet.  

Analys  

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys utifrån en modell som beskrivs av 

Graneheim och Lundman (2004). För att skapa en helhetsbild av datamaterialet lästes det 

igenom både enskilt och gemensamt upprepade gånger. Därefter identifierades 

meningsenheter, det vill säga meningar och stycken som svarade mot studiens syfte. För att 

datamaterialet skulle bli mer lätthanterligt kondenserades meningsenheter utan att förlora 

innehållets kärna. Därefter kodades meningsenheterna som bearbetades, jämfördes och 

indelades i grupper utefter innehåll. Koderna arbetades fram gemensamt av författarna genom 

att gå fram och tillbaka i analysens steg. På så sätt kunde koderna fås fram utan att förlora 

kärnan i innehållet i de ursprungliga meningarna. Ur grupper av koder framträdde tre 

kategorier och sju underkategorier. Det viktiga var att varje kategori var uttömmande och 

ömsesidigt uteslutande så att all data passade in i en kategori och inte hamnade mellan två 

olika kategorier. Data ska inte kunna placeras i två kategorier (Krippendorff, 1980). 

Kategorierna utgjorde det latenta innehållet, vilket innebär textens underliggande mening. I 

analysen har kategorierna legat till grund till studiens resultat. Hela analysarbetet har 

genomförts gemensamt av författarna.   

I sammanställningen av analysen i denna studie benämns den sköra äldre som patient. 

Sjuksköterskor och distriktssköterskor benämns som informanter. 
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Etiska överväganden 
 

Studien har följt de forskningsetiska riktlinjerna enligt det humanistisk- och 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Riktlinjerna innefattar fyra allmänna huvudkrav, vilka 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har informationsbrevet och intervjufrågorna utformats 

i samråd med handledare och skickats ut efter handledarens godkännande. Innan varje intervju 

fick varje deltagare en skriftlig och muntlig information där det framgick att deltagandet var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så önskas utan att ange orsak. Deltagarna 

informerades att studien kommer att presenteras i en magisteruppsats. Det insamlade 

datamaterialet och personuppgifterna behandlades konfidentiellt för att obehöriga inte skulle 

komma åt det. Endast författarna har haft tillgång till det insamlade datamaterialet samt 

personuppgifter. För att utomstående inte skulle kunna urskilja enskilda deltagare i studien har 

deltagarna avidentifierats. Datamaterialet har förvarats i en lösenordskyddad dator, som 

endast författarna har haft tillgång till. När studien är slutförd ska det insamlade 

datamaterialet förstöras på ett säkert sätt. Den här studien kommer att ligga inom ramarna för 

högskoleutbildning på avancerad nivå, vilket innebär att en forskningsetisk prövning inte 

behöver genomföras (SFS 2003:460).   
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RESULTAT 

I analysen av materialet framträdde tre kategorier med sju underkategorier 

 

 

Kategori 

 

Underkategori 

 

 

Fatta välgrundade beslut 

 

Klinisk bedömning för ett helhetsintryck 

 Reflekterar utifrån tidigare erfarenheter 

 

Långsiktig planering skapar trygghet  

 

Omvårdnadsplaner och medicinska 

vårdplaner 

 Patientjournaler 

 

Samverkan kring patienten  

 

Stöd från kollegor 

 Personal som känner patienten är en tillgång 

 Lyhörd för anhöriga 

 

 

Fatta välgrundade beslut  

Fatta välgrundade beslut handlar om hur anamnes tas samt vad som påverkar informanterna i 

att komma fram till ett avgörande i hur de ska planera vidare.  Detta innefattar klinisk 

bedömning för ett helhetsintryck och reflekterar utifrån tidigare erfarenheter. 

Klinisk bedömning för ett helhetsintryck 

När informanterna ställs inför en akut bedömning av patienten är helhetsintrycket mycket 

avgörande i hur de väljer att hantera situationen. De uttrycker en vilja om att lindra det 

försämrade hälsotillståndet på bästa sätt utifrån patientens behov. Genom att observera hur 

patienten ter sig, dess hudfärg, bedöma vitalparametrar och ta en så god anamnes som möjligt 

ger ett helhetsintryck. Tillsammans ger det informanterna en tydligare bild av patientens 

hälsotillstånd och den uppkomna situationen. En del av informanterna genomför omfattande 
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undersökningar av patienten och andra anser att det räcker att ta puls och blodtryck. Samtliga 

informanter använder sig av sin kliniska blick för att bedöma patienten. De beskriver att det 

avgörande i den akuta bedömningen är intrycket som patienten ger när informanterna tittar på 

denne. Helhetsintrycket blir avgörande för beslutet om patienten behöver åka till sjukhus eller 

om denna kan vårdas i hemmet.  

Jag brukar försöka gardera mig åt alla håll när jag gör en bedömning att jag tänker 

vad kan hända om jag inte skickar in kontra vad händer om den här personen åker in 

nu. Tar dom hand om henne kommer hon ligga på en brits på akuten? 

Informanterna betonar vikten av att ta en noggrann anamnes. Detta blir en hjälp i den kliniska 

bedömningen. Samtliga informanter beskriver akuta bedömningar vid misstänkta frakturer på 

samma sätt. Misstänkta frakturer hänvisas alltid till läkare. I de flesta fall skickas patienten 

direkt till sjukhus. Vid dessa bedömningar uttrycks en stor säkerhet av informanterna.  

Informanterna beskriver att patienter många gånger uttrycker en önskan om hur denne vill att 

vården fortskrider även i den akuta situationen. Det är avgörande för informanternas beslut i 

den akuta bedömningen. Att ta hänsyn till patientens vilja om de inte vill åka till sjukhus eller 

inte beaktas noga. Informanterna beskriver tillfällen när patienten starkt ger uttryck att de inte 

orkar åka till läkare. De önskar få kvarstanna i hemmet trots sitt försämrade hälsotillstånd. I 

dessa situationer beskrivs att det är betydelsefullt att patienten får så bra vård i hemmet som 

möjligt och ett minskat lidande. Några av informanterna använde sin auktoritet och övertalade 

patienten i de fall när de bedömde att tillståndet var så pass akut att det enda som hjälpte var 

behandling på sjukhuset. Hos några informanter framkommer det att en otrygghet uppstår när 

en ensamboende patient försämras. Då beslutet tas att patienten ska stanna i hemmet, väcks en 

osäkerhet om hur det går för patienten hemma. En del väljer att av denna anledning skicka in 

till sjukhus. En del informanter upplever att de har för lite kunskap vad gäller klinisk 

bedömning och undersökning av patienten.  

Att lära sig hur låter en lunginflammation, visst är det läkarens sak att sätta diagnos. 

Men det är vi som står där och ska göra första bedömningen. Lättare att svara på 

frågor. 

Det belystes att de skulle känna sig betydligt tryggare i sina akuta bedömningar. De beskriver 

en osäkerhet i att motivera sina beslut gällande fortsatt vård och behandling för patient och 

anhöriga. Detsamma gäller även då patientens tillstånd beskrivs för läkaren i konsultation om 

vidare vård och behandling. En fördjupad utbildning i klinisk bedömning skulle ge en ökad 

patientsäkerhet i den kommunala hemsjukvården. Ingen av informanterna använder sig av 

vedertagna bedömningsstrukturer. Det saknas rutiner och/eller kompetens för att använda 

dem. Flera av dem uttrycker en önskan om att kunna arbeta med det för att få stöd i sin akuta 

bedömning. Om det används på rätt sätt skulle det kunna minska osäkerheten när beslut ska 

fattas vid de akuta bedömningarna.   
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Reflekterar utifrån tidigare erfarenheter 

Många av informanterna har med åren byggt upp erfarenheter som leder till en egen trygghet. 

Flertalet av informanterna beskriver att den första tiden inom den kommunala hemsjukvården 

känner de sig osäkra i sina akuta bedömningar. Yrkeserfarenheten gör att känslan av trygghet 

kan upprätthållas, trots den utsatthet de ställs inför i den akuta bedömningen. Några av de 

äldre informanterna uppger att deras ålder och sin personliga trygghet stärker dem i de akuta 

bedömningarna. Det gör att de litar på sig själva och har lärt sig att det inte är ett 

misslyckande att fråga andra om råd och hjälp. Denna trygghet informanterna byggt upp kan 

de vila i när de bedömer patienten.  

Det är ju erfarenheten, ju mer man varit med om ju mer har att gräva fram i 

ryggsäcken. Vad det kan vara… 

Uppföljning av tidigare bedömningar gav informanterna en bekräftelse om beslutet av 

bedömningen var rätt eller inte, men det gav även en ökad kunskap. Detta gav en erfarenhet 

som kan användas till en liknande situation vid ett annat tillfälle. I och med detta får de en 

ökad kunskap som de tar till vid akuta bedömningar på egen hand. 

 

Långsiktig planering skapar trygghet i den akuta bedömningen  

 

Långsiktig planering skapar trygghet handlar om att patientsäkerheten stärkts då det finns väl 

dokumenterat om patienten och en plan för försämrat hälsotillstånd. Detta innefattar både 

omvårdnadsplaner och medicinska vårdplaner samt patientjournaler. 

 

Omvårdnadsplaner och medicinska vårdplaner  

De erfarenheter av akuta bedömningar som informanterna berättar om visar att den 

långsiktiga planeringen ger stöd i akuta bedömningen. Informanterna beskriver att det kan 

minska patientens lidande. Att ha en framtagen omvårdnadsplan för patienten beskrivs ge stöd 

i informanternas akuta bedömningar. I en omvårdnadsplan finns patientens planerade 

behandlingar dokumenterade. Vid akut försämring av patientens hälsotillstånd kan 

omvårdnadsplanen ge stöd. Det kan röra sig om omvårdnadsplan av diabetes där tillfälliga 

förändringar i behandlingen som kan behöva göras finns ordinerade.  

En del av de mest sköra äldre patienter har medicinska vårdplaner. De skapar en trygghet för 

både patienten, anhöriga och informanterna. Större delen av informanterna belyser att den 

medicinska vårdplanen ger stöd i de akuta bedömningarna. 

På en del patienter finns det medicinsk vårdplan och det är inskannat i datorn. Då kan 

man titta vad som gäller om man ska skicka in eller vad som är bestämt, kanske ska 

vårdas i hemmet eller jag kan sätta in läkemedel och det ska finnas ordinationer. Det 

brukar stå på om det finns trygghetsläkemedel. 
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Den beskrivs som komplett och väl förankrad hos patient och anhörig. Informanterna 

beskriver hur medicinska vårdplaner tas fram. Det görs under ett hembesök av läkaren hos 

patienten och oftast tillsammans med anhöriga. Den medicinska vårdplanen förklaras som en 

stor tillgång vid akuta bedömningar. I den finns det en tydlig plan om fortsatt vård och 

behandling av den sköra äldre vid förändringar i hälsotillståndet. Planen beskriver om 

patienten ska behandlas hemma vid försämring och vad det då finns för alternativ. Detta finns 

dokumenterat hos läkaren, i sjuksköterskans journal och i de flesta fall hemma hos patienten. 

De akuta bedömningarna vid förändringar beskrivs bli mycket enklare att genomföra. Detta i 

synnerhet de gånger informanterna ställs inför att bedöma patienter som de inte känner sedan 

tidigare.  

 

Patientjournaler  

Vad gäller de patienter som det inte finns vårdplaner på blir de akuta bedömningarna säkrare 

och lättare att utföra om det finns tydlig dokumentation i patientens journal. När det finns en 

tydlig dokumentation om patientens tidigare symtom, minskar risken att informanterna 

skickar in till sjukhus i onödan. Symtom kan ha funnits en längre tid och patienten kan nu ha 

svårt att redogöra för det. Vid tydlig dokumentation om tidigare besvär kan det istället räcka 

med en telefonkontakt med en läkare, så att de i samråd kan behandla patienten i dennes hem. 

Detta besparar patienten ett onödigt lidande. Informanterna som kan läsa på i journalen innan 

de åker ut till patienten, känner sig bra förberedda inför den akuta bedömningen.  

… om någon från ett annat distrikt ska göra en bedömning… så är det ju 

jättevärdefullt om de vet vad planen är, vad patienten vill och vad anhöriga vill så det 

är jätteviktigt med dokumentation. 

I en del fall kan det vara av stor betydelse att läsa i journalen. Samtliga informanter har endast 

tillgång till patientjournalen på kontoret. Många uttrycker att de önskar få tillgång till 

journalen även när de inte befinner sig på kontoret. De tillfällen när de får bedöma patienter 

utan att ha läst journalen innan, ger en ökad osäkerhet i den akuta bedömningen. Framförallt i 

de akuta bedömningar på patienter som informanterna inte är patientansvariga över. I de här 

situationerna har de ingenting att förbereda sig med, eftersom de inte vet någonting om 

patientens hälsohistoria och vårdplan. En del av informanterna belyser en osäkerhet när de 

inte har någon kännedom om vad som väntar dem. 

 

Samverkan kring patienten  

 

Samverkan kring patienten handlar om ett samarbete mellan olika personer i samband med 

den akuta bedömningen. Ett fungerande samarbete ger en ökad trygghet vid de akuta 

bedömningarna. Detta innefattar stöd från kollegor och personal som känner patienten är en 

tillgång samt lyhörd för anhöriga.  
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Stöd från kollegor 

Att arbeta som kommunsjuksköterska inom hemsjukvården innebär att göra akuta 

bedömningar helt på egen hand. Det är tydligt att uppbackning av en annan sjuksköterska ger 

stöd i de akuta bedömningarna. Vetskapen om att det alltid finns någon att konsultera med ger 

en känsla hos informanterna att de inte står ensamma i situationen.  Informanterna beskriver 

att vissa gånger finns en tvekan i hur patienten ska handläggas. Vid osäkerhet känner samtliga 

att de kan kontakta en kollega för konsultation. De kan också efter en akut bedömning 

reflektera tillsammans med en annan sjuksköterska i kommunen för att få det bekräftat att de 

resonerat riktigt i bedömningen.  

jag återkopplade med mina kollegor när jag kom tillbaka: Hur hade du gjort? Jag 

hade gjort likadant. Så och då får man lite återkoppling att så hade de gjort med. Så 

där har vi en grej då. Att få återkoppling med kollegor 

Samarbetet mellan sjuksköterskorna möjliggör att de kan avvakta, åka tillbaka senare och 

göra en utvärdering och vid behov lämna över till kollegan som kommer passet efter. De 

situationer när behov finns att läsa i journalen kan ibland en annan sjuksköterska läsa 

journalen då denne befinner sig på kontoret. Detta för att spara tid och underlätta den akuta 

bedömningen.  Några av informanterna använder även sjukvårdsrådgivningen som stöd. De 

ringer dit för konsultation i sin bedömning. Den här möjligheten ser de som en stor trygghet. 

Informanterna upplever att de har ett bra stöd när det finns en läkare att konsultera, oavsett tid 

på dygnet. På kontorstid finns det möjlighet att rådfråga primärvårdens läkare. Denne har 

oftast kännedom om patienten och kan lätt sätta sig in i situationen. Läkaren behöver inte 

alltid träffa patienten utan det räcker med informanternas bedömning för att snabbt kunna ge 

ordination. Patienten behöver då inte alltid komma till vårdcentralen eller annan vårdinstans. 

Gott samarbete med primärvårdsläkare skapar en relation och ett förtroende mellan 

informanterna och primärvårdsläkarna. Informanterna känner sig trygga och tvekar aldrig att 

kontakta primärvårdsläkarna om behovet uppstår. Ibland har även läkaren möjlighet att göra 

ett hembesök vilket besparar patienten en resa till vårdinrättning. En god samverkan med 

läkare minskar många gånger risker för ett ökat lidande för patienten på flera plan. I de 

kommuner där informanterna har ett nära samarbete med primärvården underlättas samarbetet 

i den akuta bedömningen. På jourtid finns alltid en jourläkare tillgänglig. Denne kan 

konsulteras i den akuta bedömningen och ge ordination på telefon.  Detta ger en möjlighet att 

behandla och lindra på plats.  

… skulle det va nåt med nån så kan vi ju skicka ner dem till vårdcentralen eller så kan 

ju doktorn åka hem till patienten. I riktigt kniviga fall det gör han ju… men inte hur 

som helst… Han kan göra det… 

Några informanter beskriver även problem med samarbetet med läkare. Detta beskrivs också 

grunda sig i att de inte känner varandra och att ett förtroende inte har skapats. En del läkare 

förlitar sig endast på sin egen bedömning och har svårt att lita på informanternas. 

Informanterna beskriver att de i många situationer skulle kunna minska patienternas besvär 

samt förhindra att tillståndet blir värre om läkarna litar på deras bedömningar. Detta skapar en 

frustration hos informanterna, eftersom de upplever att i tidigt skede kan försämringen hävas i 

hemmet. 
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I flera av kommunerna fungerar organisationen och samarbetet kring utökade insatser väl. Det 

finns ett gott samarbete med biståndsbedömarna och hemvården. Vetskapen om att det finns 

flera alternativ till lösningar vid försämringar av patienter, fungerar det som ett stöd i de akuta 

bedömningarna. Oftast försöker de flesta av informanterna undvika att skicka patienten till 

sjukhus och ordnar istället med ökade hemvårdsinsatser. Vetskapen om att det finns olika 

tillvägagångssätt kring den fortsatta vården av patienterna uttrycker alla informanter ge en 

trygghet. Behöver patienten komma till kortvård, kan detta oftast ordnas inom ett par dagar. 

Fram till dess ordnas det med ökade hemtjänstinsatser. En otrygghet hos några av 

informanterna i de akuta bedömningar som görs på ensamstående patienter med lite 

hemvårdsinsatser. När dessa patienter blir försämrade i sitt hälsotillstånd och beslutet görs att 

patienten ska stanna i hemmet väcks en osäkerhet om hur det går för patienten när denne är 

själv hemma. En del väljer att av denna anledning skicka in till sjukhus. 

 

Personal som känner patienten är en tillgång  

Oftast är omvårdnadspersonalen närvarande, som kan vara behjälpliga i den akuta 

bedömningen. Samtliga informanter belyser hur betydelsefullt det är att ha en stabil 

personalgrupp som kan ge kontinuitet. Detta ger dem chansen att lära känna 

omvårdnadspersonalen och ett förtroende dem emellan skapas. Båda parter vet var de har 

varandra, vilket ger en stor trygghet. Omvårdnadspersonalen träffar oftast patienterna flera 

gånger i veckan till skillnad från informanterna, vilket innebär att omvårdnadspersonalen 

många gånger känner till patienterna bättre än vad informanterna gör. Eftersom 

omvårdnadspersonalen gör tätare besök och har en större möjlighet att se om patienten blir 

försämrad i sitt hälsotillstånd, är de en stor resurs och det ger en ökad trygghet i den akuta 

bedömningen. 

Vi har jätteduktiga undersköterskor. De oftast ringer och säger till mig att det är en 

patient som inte mår bra. Jag och frågar ska jag komma med en gång eller kan jag 

komma i eftermiddag, beroende på vad det är. De säger oftast nej du måste komma 

med en gång. Då kommer jag med en gång. 

En otrygghet skapas när informanterna inte känner övrig personal. De känner inte till dennes 

kunskaper och erfarenheter och kan därför inte lita på deras bedömningar. Därför går 

exempelvis informanterna mer på den egna bedömning när den okända 

omvårdnadspersonalen kontaktar dem, oavsett vad omvårdnadspersonalen rapporterar. 

 

Lyhörd för anhöriga 

Kontakten med anhöriga är viktigt, eftersom de oftast står patienten närmast. I mötet med 

patient och anhörig är det betydelsefullt att vara lyhörd och se till deras behov och 

önskningar. Om inte patienten har möjlighet att ge anamnes finns det ibland anhöriga hos 

patienten som kan bidra till en mer fullständig anamnes. I de flesta situationer där patienten 
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har försämrats akut i sitt hälsotillstånd är informanterna och anhöriga överens om patientens 

fortsatta vård.  

Men sen så informerar vi ju alltid anhöriga om patienten blivit sämre å så…eee…  i 

tidigt skede så att säga  så att de vet vad som är på gång… ofta får jag ju en 

magkänsla om nåt är på gång här…att man då informerar anhöriga… det är 

jätteviktigt tycker jag… då varskor man dem lite och är det så att det blir något så är 

de lite förberedda… så att de följer i patientens vårdförlopp så att säga… för det kan 

ju ha vart nåt som har försämrats över tid så om det blir nåt akut så är de förberedda 

på det då… Så visst vi lyssnar in anhöriga ofta 

Om de inte är överens upplever många av informanterna att det ligger en osäkerhet och 

okunskap hos anhöriga. Oftast räcker det att de får en förklaring och bekräftelse över sin oro. 

Genom att förklara och intyga anhöriga om vad som är bäst för patienten, utan att de ska 

tappa förtroendet för dem. Behöver patienten komma till sjukhus för läkarbedömning och 

vidare vård förklaras detta tills en förståelse finns. Några informanter beskriver att en spänd 

situation kan uppstå när de inte är överens. Detta gör att det växer fram en osäkerhet hos 

några av informanterna. Oftast uppstår de här fallen när det inte har skapats någon medicinsk 

vårdplan. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

  
Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, med en induktiv ansats beskriven 

av Graneheim och Lundman (2004). Denna forskningsmetod ansågs vara lämplig för studien, 

eftersom den syftar att belysa och tolka informanternas erfarenheter av akuta bedömningar av 

sköra äldre patienter vid försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård.  

Med kvalitativ innehållsanalys kan det datamaterial som inhämtas genom intervjuer belysa 

variationer. Därför är det betydelsefullt att deltagarna har varierade erfarenheter (Graneheim 

& Lundman, 2004). Ett inklusionskriterie för att delta i studien var att ha en 

sjuksköterskeutbildning med minst ett års arbetslivserfarenhet inom kommunal hemsjukvård. 

Detta ansågs räcka för att de skulle ha erfarenhet av akuta bedömningar av sköra äldre i 

försämrat hälsotillstånd. Informanternas erfarenheter samt antal år som yrkesverksam 

sjuksköterska i kommunen varierade. De bidrog med olika erfarenheter, som gav varierade 

svar. Informanterna som deltog kunde ge goda exempel på akuta bedömningar och ett års 

erfarenhet bedömdes räcka. Då flertalet hade fler års erfarenhet skulle gränsen kunna satts 

högre, men gränsen med minst ett års erfarenhet gav en variation vad gäller erfarenheterna. 

Sex kommuner deltog i studien, vilket gjorde att det fanns en variation mellan rutiner samt 

arbetssätt och därigenom en spridning i informanternas erfarenheter. Antalet som intervjuades 

per kommun varierade mellan en till tre. Detta berodde på att några kommuner endast kunde 

bidra med en informant. Åldersspannet på informanterna var 42 år. Denna åldersskillnad gav 

svar på frågorna utifrån olika synvinklar som bidrog till ett brett resultat. Samtliga 

informanter var kvinnor, vilket avspeglar den ojämna könsfördelningen inom yrket.  År 2012 

var 89 % av Sveriges legitimerade sjuksköterskor kvinnor (Socialstyrelsen, 2013b). Eventuellt 
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skulle resultatet få en större variation om manliga deltagare intervjuats. I den här studien var 

inte genusaspekten av intresse att studera. Detta anses här inte påverka resultatets giltighet. 

Inför studien övervägdes hur intervjuerna skulle genomföras. Diskussion fördes om båda 

författarna skulle delta vid alla intervjuer och om gruppintervjuer eller enskilda var mest 

lämpligt. Författarna intervjuade slutligen var och en för sig, eftersom informanterna skulle 

känna sig trygga och inte känna ett underläge. Varje intervju startade med en lättsam 

konversation. Informanterna fick möjlighet att ställa frågor, samt informerades om att de när 

som helst kan dra sig ur studien. Genom dessa ställningstaganden har det förhoppningsvis 

bidragit till ärliga och uttömmande berättelser. Innan varje intervju bads varje informant tänka 

ut en situation där de har gjort en akut bedömning av en skör äldre vid ett försämrat 

hälsotillstånd. Informanterna fick inleda intervjun med att berätta om händelsen, detta för att 

de skulle tala utifrån sina egna erfarenheter. Deras berättelser gav en omfattande bild av deras 

erfarenheter av akuta bedömningar av sköra äldre i ett försämrat hälsotillstånd. De gav en 

tydlig beskrivning av situationen och hur de tänkte och kände. Det framkom vad de saknade 

och vilka tillgångar som fanns för att känna sig trygg i den akuta bedömningen. Intervjuer 

fortsatte utefter en frågeguide (bilaga 3) med tre öppna frågor. Varje fråga hade följdfrågor 

som ställdes om dessa inte var besvarade. Ett aktivt lyssnade under intervjun är betydelsefullt 

så att rätt följdfrågor ställs och att intervjun leds framåt (Kvale & Brinkman, 2009). 

Följdfrågorna varierades på grund av informanternas olika berättelser, samt att det var två 

olika intervjuare. Genom informanternas berättelser fångades deras erfarenheter av akuta 

bedömningar på sköra äldre i ett försämrat hälsotillstånd upp på ett bra sätt. Efter att ha 

kompletterat med följdfrågor, gav intervjuerna ett tydligare och djupare svar på de öppna 

frågorna. När intervjuerna utfördes spelades dessa in i röstmemon på Iphones, där ljudet var 

av god kvalitet. Den goda ljudkvalitén gjorde att transkriberingen underlättades, då inga 

missförstånd uppstod. Enligt författarna ger detta en ökad tillförlitlighet. Alla intervjuer 

transkriberades i nära anslutning till intervjun, för att den skulle finnas i färskt minne.  

Under analysarbetet anses tillförlitligheten öka när författarna har en öppen dialog med 

varandra (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har under hela analysarbetet fört en 

diskussion mellan varandra, både om likheter och skillnader och vid kodning och benämning 

av kategorier och underkategorier. Analysarbetet består av en balansgång i att kunna tolka 

materialets underliggande innebörd utan att författarna väger in sina egna värderingar i 

tolkningen (a.a.). En kritisk del i analysen kan vara när meningar kondenseras och passande 

koder väljs ut då innebörden kan gå förlorad. För stora meningsenheter kan bli svårhanterliga 

då de kan innehålla många olika underliggande meningar. Meningsenheterna framträdde 

tydligt samt ansågs lagom stora efter kondensering. Informanterna visade ett stort intresse för 

ämnet och kom ibland in på sidospår. Under analysarbetet exkluderades material som inte 

svarade på syftet. Trots exkludering av datamaterialet ansåg författarna att det fanns 

tillräckligt att analysera. Graneheim och Lundman (2004) påvisar att exkludering av irrelevant 

datamaterial ökar studiens trovärdighet. Författarna hade en egen förförståelse med sig in i 

arbetet med studien.  Under hela analysarbetet har författarna varit medvetna om att 

förförståelsen kan påverka tolkningen och färga resultatet, vilket även Graneheim och 

Lundman (2004) belyser. För att undvika detta har författarna haft en öppenhet gentemot 

datamaterialet, men även rannsakat sig själva så att inga obetänksamma slutsatser tagits. 

Diskussion kring förförståelsen och materialet har i hela analysarbetet hållits mellan 

författarna. Detta för att minska risken att resultatet skulle färgas av förförståelsen. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär överförbarhet hur och resultaten kan föras över till 

en annan situation eller grupp. För att ge läsaren möjlighet till egen reflektion har urvalet, 

datainsamling och analys beskrivits på ett tydligt sätt. Läsaren ges möjlighet att själv göra en 

tolkning samt avgöra hur resultatet kan överföras till ett annat sammanhang, genom att 

resultatet har förtydligats med citat (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Resultatdiskussion 

 

Av resultaten framkommer att se helheten i den akuta bedömningen är betydelsefullt, då 

beslut om fortsatt vård ska fattas för patienten. Informanterna väger in hemsituation, stöd av 

anhöriga och patientens önskan om vad som är mest gynnsamt för dennes fortsatta vård och 

andra åtgärder. Det belyses att beslutsfattandet i den akuta bedömningen underlättas när 

informanterna känner patienten väl. Enligt Fagerström (1999) kan sjuksköterskan få en 

helhetsförståelse för patienten genom att se denne i sitt livssammanhang med dess närmiljö 

och sociala relationer. Under de yrkesverksamma åren som sjuksköterska inom kommunal 

hemsjukvård visar resultaten att informanterna har utvecklat en trygghet som de vilar sig i vid 

en akut bedömning. Informanternas helhetsintryck och kliniska bedömning ger dem en känsla 

av hur allvarlig situationen är. De får en helhetsbild av hur patienten ser ut, rör sig, andas och 

för övrig uppfattas. Resultaten visar att vissa vitalparametrar och undersökningar görs, men 

många kommer tillbaka till att det ursprungliga intrycket är av större vikt i den akuta 

bedömningen. Att gå på känslan som intrycket ger beskrivs många gånger som avgörande. 

Detta tyder på att informanterna reflekterar över hur patienten upplever detta och att de har ett 

tydligt patientperspektiv. De väger också in tidigare erfarenheter. Det skulle kunna vara ett led 

i det Wireklint-Sundström (2005) beskriver om att vara förberedd inför dessa situationer. 

Informanterna har i förväg reflekterat över tänkbara scenarion och alternativ. Resultaten visar 

att ofta försöker de få en uppföljning på hur det gått för patienten de bedömt.  Att vara 

förberedd på det oförberedda bygger på reflektion kring vad som kan uppstå och att ha en 

öppen hållning i mötet med patienten med för att undvika att missa något på grund av rutiner 

som inte stämmer med denna situation (Wireklint-Sundström, 2005). I den vårdande 

handlingen kan sjuksköterskor omedvetet orsaka patienten ett onödigt lidande, vilket grundar 

sig på brist på kunskap eller brist på reflektion (Berglund et al., 2012). Genom att utveckla 

kontinuerlig fortbildning kan anses öka möjligheterna till att undvika onödigt lidande. Att 

använda sig av en strukturerad kvalitetssäkrad mall vid bedömningen höjer patientsäkerheten. 

Detta säkerställer lika vård för alla, oavsett geografiskt område eller vem som bedömer. Enligt 

författarna minskas riskerna att missa viktiga symtom hos patienten. Detta genom att göra en 

noggrann undersökning än enbart förlita sig på helhetsintrycket. Hos flera informanter 

uttrycks en önskan om en fördjupad utbildning i hur akuta bedömningar ska utföras. 

Wireklint-Sundström (2005) belyser vidare behandlingsanvisningar. Resultaten visar att det 

finns ett behov och en önskan hos många informanter om att ha tillgång till det. En anvisning 

som redan används i vissa delar av Sverige är utvecklat i Örebro vilket benämns Visam. Detta 

är en enkel checklista med anvisningar om handläggning vid akuta försämringar hos patienter 

i den kommunala hemsjukvården. Den ger stöd i att avgöra beslutet om var och hur den 

fortsatta vården ska bedrivas i dessa situationer (Region Örebro, 2015). 

Resultaten belyser att det råder en säkerhet och trygghet kring akuta bedömningar av 

misstänkta frakturer. När informanterna misstänker en fraktur, skickas patienten omgående till 

läkare för bedömning. Detta för att inte riskera att missa en fraktur som skulle behövas 

behandlas. Tidigare forskning har visat att sköra äldre som inkommer till sjukhus för 

bedömning av misstänkta frakturer i väldigt stor utsträckning skulle kunnat handläggas 

utanför sjukhuset. Endast 30 % av de inskickade behövdes bli inlagda på sjukhus för 

operation (Björck, 2014). Ett sätt att handlägga de sköra äldre anses vara hembesök av 

primärvårdsläkare för bedömning. Patienterna skulle kunna smärtlindras i hemmet och åka 

direkt till röntgen om behov finns. Detta är möjligt om tillräckliga resurser i primärvården 

finns. Det blir både ekonomiska vinster och minskade risker och lidande för patienten. Det 
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besparar även onödigt lidande för patienten. Riskerna vid ett sjukhusbesök för den sköra äldre 

är stora. Tidigare studier visar på risker att drabbas av konfusion är vanlig. Även demens kan 

förvärras och en ökad risk att avlida föreligger (NICE, 2010).  

Resultaten tydliggör hur betydelsefull en bra och tydlig dokumentation är. Den beskriver 

tidigare eventuella besvär om symtomen funnits under en längre tid samt om besvären tidigare 

bedömts och åtgärdats. Detta underlättar informanternas beslut i den akuta bedömningen. 

Risken minskar att patienten får åka in akut till sjukhus i onödan. Patienten besparas ett 

onödigt lidande. Resultaten belyser ett behov av att kunna läsa journalen hemma hos patienten 

på exempelvis bärbar dator. Enligt Socialstyrelsen (2008) är det betydande att patientens 

journal finns tillgänglig alla tider på dygnet, vilket ofta inte är fallet. Detta är ett tekniskt 

problem som författarna anser borde kunna åtgärdas, vilket ökar patientsäkerheten avsevärt. 

Det anses vara önskvärt att den medicinska vårdplanen finns tillgänglig hos både 

sjuksköterskan och hemma hos patienten. Det finns också vinster med att ha tillgång till dem 

inom slutenvården. Detta skulle maximera patientens totala välmående. De system för 

informationsöverföring mellan olika vårdgivare som idag används fungerar inte optimalt 

(SKL, 2015). 

Av resultaten framkommer att vårdplaner samt medicinska vårdplaner skapar ett stöd i den 

akuta bedömningen. Dessa vårdplaner ses som ett värdefullt arbetsredskap, där det finns 

dokumenterat vad planeringen är för patienten. En medicinsk vårdplan kan förhindra onödig 

slutenvård för de sköra äldre (Vårdsamverkan Skaraborg, 2015). Det handlar om att vara 

steget före, eftersom vetskapen finns att dagen då försämring i patientens hälsotillstånd 

kommer. Planen är väl förankrad hos patient och hos anhöriga som genomförs genom att låta 

den sköra äldre vara delaktig i beslutsprocessen kring den egna vården. Således är det 

betydelsefullt att vården ska fokuseras på patientens resurser och önskningar. Patienten ska 

inte påtvingas vård som erbjuds (SBU, 2013). Författarna anser att utgångspunkten för 

vårdandet ligger på patientens egna berättelser och tillsammans med sjuksköterskan kan en 

gemensam vårdplan skapas.  Patientens autonomi och möjligheter att delta i sina vårdbeslut 

påverkas mycket av den vårdande relationen. En god vårdrelation leder till ett minskat lidande 

för patienten (Berglund et al., 2012). Patienten får större möjligheter till inflytande över 

behandling och ökade möjligheter till ansvarstagande för egenvården (Ekman et al., 2011). 

Resultaten tydliggör att medicinska vårdplaner underlättar informanternas beslut. I de 

situationer när den akuta bedömningen genomförs kan informanterna luta sig tillbaka i den 

medicinska vårdplanen och utefter den agera. Ibland finns det läkemedel ordinerade som kan 

ges för att lindra patientens besvär. Läkaren behöver inte tillkallas, vilket är tidsbesparande. 

Patienten får behandling snabbt. Genom att en plan finns, förhindras i många fall onödig 

slutenvård. Patienten får lika bra vård och behandling i sitt hem med de insatser som finns. I 

mötet med patienten går vårdaren in med önskan att lindra patientens lidande och värna om 

värdigheten (Eriksson, 2001). 

Resultaten visar betydelsen av att ha en god kontakt med primärvårdsläkare. De informanter 

som har en god relation till läkarna känner en trygghet i den akuta bedömningen. Genom den 

goda relationen har det skapats ett bra samarbete dem emellan. Läkarens tillit till 

distriktssköterskans kompetens är betydelsefull att patienten ska få så adekvat behandling som 

möjligt (Modin, 2010). Resultaten belyser att informanterna sällan tvekar att ta kontakt med 

läkaren när behovet för konsultation finns. Detta leder till att patienterna får en så bra vård 

som möjligt. Många gånger kan de livshotande tillstånden hävas i tid, utan att patienten 

behöver lämna sitt hem. I en del fall gör även primärvårdsläkaren hembesök. Samarbetet 

skapar en trygg känsla hos informanterna som sedan avspeglar sig i patienterna. En trygg 

relation med god kommunikation ökar förutsättningarna för en bra omvårdnad för patienten 
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(Peplau, 1988). Resultaten tydliggör att i en del fall gör läkarna akuta hembesök vid försämrat 

hälsotillstånd hos patienten. Tyvärr har läkarna inte möjlighet att göra alla hemsjukvårdsbesök 

som hemsjukvården efterfrågar. Det krävs en förbättrad tillgänglighet av både sjuksköterskor 

samt läkare för att upprätthålla en hög patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2008). Här kan 

konstateras att stora ekonomiska vinster skulle kunna göras, då 56 hembesök av 

primärvårdsläkare motsvarar ett slutenvårdstillfälle (SKL, 2012). På jourtid finns jourläkare 

tillgängliga. Många upplever ett stöd genom att det finns tillgång till jourläkare att ringa om 

behovet av stöd finns i den akuta bedömningen. Jourläkare kommer dock inte åt 

patientjournalen eller har möjlighet till att göra hembesök. De känner heller inte till patienten 

eller sjuksköterskan som ringer, vilket innebär att de får förlita sig på sjuksköterskornas 

bedömningar. Resultaten visar att det ofta leder till att jourläkaren vill att patienten ändå åker 

in till sjukhus för bedömning. Informanterna upplever oftast att det blir ett onödigt 

sjukhusbesök, eftersom de kunnat hjälpa på plats om ordination från läkaren finns. Detta blir 

då ett onödigt lidande för patienten. 

Resultaten tydliggör att samarbetet mellan kollegor är betydelsefullt. Vetskapen att det alltid 

finns någon att konsultera med när behovet finns ger stöd. Detta gör att informanterna känner 

att de kan få stöd i sin akuta bedömning trots att de står ensamma hos patienten. Larsson 

Kihlgren et al. (2003) beskriver att det ofta skapas en osäkerhet i bedömningen och en känsla 

av ensamhet hos sjuksköterskor i dessa situationer. Resultaten visar att ett gott samarbete 

minskar känslan av ensamhet. Ofta konsulterar informanterna med andra sjuksköterskor. 

Genom att visa varandra förtroende skapar detta ett gott samarbete i arbetsgruppen. De 

utbyter erfarenheter och följer med varandra vid olika akuta bedömningar, om 

arbetssituationen tillåter det. När behovet finns att få komma åt information i patientjournalen, 

finns det oftast en annan sjuksköterska som har möjlighet att komma åt den. Genom att 

berätta via telefon vad som står i journalen, blir akuta bedömningen mer effektiv och säker. 

Detta medför att patienten får rätt vård och därmed minskar risken för onödigt lidande.  

Av resultaten framkommer att den akuta bedömningen underlättas när det finns ett gott 

samarbete mellan biståndsbedömarna och hemvården. SKL (2014) framhåller att en god 

kvalitet på en sammanhållen vård och omsorg, leder till att de sköra äldre får en trygghet och 

att behovet av sluten hälso- och sjukvård kan minska. Sjuksköterskor har huvudansvaret för 

omvårdnaden och samverkar med andra vårdgrupper (a.a.). Av resultaten framgår att den 

helhet som skapas genom kontinuitet och samarbete kring patienten gör att informanternas 

akuta bedömningar underlättas. En stabil personalgrupp vad gäller omvårdnadspersonal gör 

att tryggheten kan förstärkas då patienten är mer okänd för informanten. Enligt Eriksson 

(1994) sker den vårdande handlingen utifrån patientens livssituation samt utifrån närståendes 

perspektiv. Med en omvårdnadspersonal som känner patienten väl kan de förklara hur 

patienten försämrats jämfört med normaltillstånd. De kan också vara behjälpliga i att kunna 

stötta vad gäller patient och anhörigas vilja. Detta förutsätter att omvårdnadspersonalen har 

god kännedom om patienten. Rapporter visar att det krävs åtgärder från organisationen för att 

detta ska stärkas och kompetensen inom verksamheten ska kunna öka (SKL, 2014). Här 

framhåller även SKL (2014) att en sammanhållen vård och omsorg leder till att tryggheten 

kring de sköra äldre ökar och behovet av slutenvård för dem minskar.  

 

Konklusion och kliniska implikationer 
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Den här studien har bidragit med kunskaper om sjuksköterskors erfarenheter av akuta 

bedömningar av sköra äldre i ett försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Resultaten visar hur betydelsefullt det är med ett bra samarbete med primärvård, jourläkare 

samt kommunens övriga sjuksköterskor. Att det alltid finns någon att konsultera med ger en 

trygghet i den akuta bedömningen. Resultaten belyser hur betydelsefull en medicinsk 

vårdplan är. Den ger stöd i akuta bedömningar, eftersom den är heltäckande och väl 

genomarbetad i samråd med alla berörda. En medicinsk vårdplan är till stor hjälp för att 

patienten får rätt vård på rätt vårdnivå, detta för att undvika onödigt lidande för patienten. 

Resultaten belyser känslan av otrygghet och hur den förstärks när journaler inte finns 

tillgängliga. När samarbete fungerar dåligt med kollegor, anhöriga, jourläkare samt 

primärvården uppstår otrygghet. Känslan av otrygghet i den akuta bedömningen leder oftast 

till onödig slutenvård för patienten.  

Resultaten i den här studien kan bidra till att förbättra sjuksköterskornas situation i de akuta 

bedömningarna. De medicinska vårdplanerna har visat sig vara en stor hjälp i bedömningarna 

och behöver därför implementeras på många sköra äldre som är inskrivna i den kommunala 

hemsjukvården.  En annan betydelsefull faktor är att göra patientjournalen tillgänglig när 

sjuksköterskorna är hemma hos patienten, detta för att underlätta den akuta bedömningen.  

Sjuksköterskorna i hemsjukvården skulle även få större möjlighet till att utbilda sig i 

undersökningsmetodik. Dessa faktorer skulle öka både patientsäkerheten, vårdkvalitén samt 

ge sjuksköterskorna en ökad säkerhet i sina akuta bedömningar. Resultaten i denna studie 

visar på att det finns en önskan om att ha tillgång till bedömningsstrukturer. Dessa kan vara en 

hjälp till att minska onödiga slutenvårdstillfällen för de sköra äldre. Därför skulle det vara 

intressant att undersöka vidare på bedömningsstrukturer och se om dessa upplevs underlätta 

de akuta bedömningarna. 
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BILAGA 1 

Informationsbrev till chef/vårdföreståndare 

Ansökan om tillstånd att inhämta data för en vetenskaplig studie om sjuksköterskors 

och distriktssköterskors erfarenheter av akuta bedömningar av sköra äldre vid 

försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus i Skövde och går nu en  

specialistutbildning till distriktsköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att 

genomföras under våren 2015 och resultatet kommer att utgöra en magisteruppsats i området 

omvårdnad. 

BAKGRUND 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på 

en god vård. Sjukvården ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

och uppfylla trygghet patientens behandling. Sjuksköterskor och distriktssköterskor ska vara 

uppmärksamma och agera på förändringar i hälsotillståndet. Tidigare forskning visar att 

kommunsköterskor många gånger upplever sig ensamma i sitt arbete den kommunala 

hemsjukvården. Det tillsammans med andra faktorer skapar en osäkerhet i deras bedömning 

vid försämrade hälsotillstånd. 

STUDIENS SYFTE OCH NYTTA 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av 

akuta bedömningar av sköra äldre vid försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Nyttan av studien är att utveckla kunskap som kan bidra till utvecklingen av att skapa trygghet 

för kommunsjuksköterskans arbetssituation och kunskap kring vilket stöd i deras 

bedömningar vid försämringar i hälsotillstånd som saknas. Samt möjlighet att utveckla 

samverkan mellan vårdens olika aktörer kring den äldre sköra patienten.  

Härmed ansöks tillstånd om att inhämta data för att genomföra en vetenskaplig studie med 

sjuksköterskor och distriktsköterskor i den kommunala hemsjukvården. När ni gett ert 

godkännande tillfrågas sjuksköterskor och distriktsköterskor om deltagande i studien. Via e-

post kommer sjuksköterskorna och distriktsköterskorna få ett skriftligt informationsbrev om 

studien och dess syfte. Därefter tas kontakt med sjuksköterskan och distriktsköterskan per 

telefon för förfrågan om deltagande i studien. Sjuksköterskan och distriktsköterskan kommer 

innan den påbörjande intervjun skriva under ett samtycke om deltagande. Intervjun görs vid 

ett tillfälle och beräknas ta cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på mobil för 

att vi efteråt ska kunna skriva ut intervjun ordagrant och sedan analysera texten vetenskapligt. 

Datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras så att inga obehöriga kan ta 

del av det. Intervjuerna planeras ske under veckorna 5-7. När studien publiceras kommer 

ingen att kunna utläsa vilka som deltagit i studien.    

Deltagandet är frivilligt och kan avslutas när som helst under studiens gång utan att ange skäl.   

 

 

 



 

 

  

Sara Lennér, Leg. Sjuksköterska     

Mobil: XXX-XXXXX 

E-mail: a14sarle@student.his.se   

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta:    

 

 

 

 

 

Handledare för studien är: 

Rune Svanström 

Tel: XXX-XXXX 

E-mail: rune.svanstrom@his.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillstånd att inhämta data inför en vetenskaplig studie: 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data i form av intervjuer inför en vetenskaplig studie 

under veckorna 5-7. Tacksam för svar senast 150123. 

Tillstånd att inhämta data inför en vetenskaplig studie tillstyrks: 

Underskrift:…………………………………………………………...   

Ort/datum:…………………………………………………………….   

  

Annie Axelsson, Leg. Sjuksköterska  

Mobil:XXX-XXXXX    

E-mail: a14annax@student.his.se   

 



 

 

  

BILAGA 2 

Informationsbrev till sjuksköterskor 

Informationsbrev till dig som arbetar som sjuksköterska och distriktssköterska i 

kommunal hemsjukvård.   

Information och förfrågan om deltagande i en vetenskaplig studie om sjuksköterskors och 

distriktssköterskors erfarenheter av akuta bedömningar av sköra äldre vid försämrat 

hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Undertecknade arbetar som sjuksköterskor på Skaraborgs sjukhus i Skövde och går nu en 

specialistutbildning till distriktsköterska vid Högskolan i Skövde. Studien kommer att 

genomföras under våren 2015 och resultatet kommer att utgöra en magisteruppsats i området 

omvårdnad. 

BAKGRUND 

Hälso- och sjukvårdslagen säger att sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på 

en god vård. Sjukvården ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården 

och uppfylla trygghet patientens behandling. Sjuksköterskor och distriktsköterskor ska vara 

uppmärksamma och agera på förändringar i hälsotillståndet. Tidigare forskning visar att 

kommunsköterskor många gånger upplever sig ensamma i sitt arbete i den kommunala 

hemssjukvården. Det tillsammans med andra faktorer skapar en osäkerhet i deras bedömning 

vid försämrade hälsotillstånd. 

STUDIENS SYFTE OCH NYTTA 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors och distriktsköterskors erfarenheter av 

akuta bedömningar av sköra äldre vid försämrat hälsotillstånd inom kommunal hemsjukvård. 

Nyttan av studien är att utveckla kunskap som kan bidra till utvecklingen av att skapa trygghet 

för kommunsjuksköterskans arbetssituation och kunskap kring vilket stöd i deras 

bedömningar vid försämringar i hälsotillstånd som saknas. Samt möjlighet att utveckla 

samverkan mellan vårdens olika aktörer kring den äldre sköra patienten.  

GENOMFÖRANDE OCH HANTERING AV DATA 

Intervjun planeras att ske på en ostörd plats, som sjuksköterskan och distriktssköterskan 

väljer. Intervjun görs vid ett tillfälle och beräknas ta cirka 30-60 minuter. Intervjun kommer 

att spelas in på mobil för att vi efteråt ska kunna skriva ut intervjun ordagrant och sedan 

analysera texten vetenskapligt. Datamaterial kommer att behandlas konfidentiellt och hanteras 

så att inga obehöriga kan ta del av det. I det färdiga materialet kommer heller inte någon 

kunna förstå vad just du sagt i intervjun. Intervjun kommer att bestå av cirka fyra öppna 

frågor som ställs och som du får berätta fritt utifrån. Intervjuerna planeras ske under veckorna 

5-7. När studien publiceras kommer ingen att kunna utläsa vilka som deltagit i studien.    

Ditt deltagande är frivilligt och du kan avsluta ditt deltagande när som helst under studiens 

gång utan att ange skäl.   

Om du vill delta i studien anges kontaktuppgifter på nästa sida och skicka till oss per e-post.  

Då kontaktar vi dig för att avtala om lämplig tid och plats för intervjun.  



 

 

  

Sara Lennér, Leg. Sjuksköterska     

Mobil: XXX-XXXXX 

E-mail: a14sarle@student.his.se   

 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen om studien och samtycker till att delta. Jag 

förstår att deltagandet är frivilligt och jag kan när som helst avbryta intervjun utan att ange 

skäl. 

Underskrift:…………………………………………………………...   

Ort/datum:…………………………………………………………….   

Telefon/E-post:………………………………………………………..   

Returnera svarstalongen via e-post ifall intresse finns för att delta i studien, svarstalongen tar 

vi med oss vid intervjutillfället så att du kan göra din underskrift.     

  

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta:    

 

 

 

 

 

Handledare för studien är:  

Rune Svanström 

Tel: XXX-XXXX 

E-mail: rune.svanstrom@his.se 

 

 

 

 

 

 

  

Annie Axelsson, Leg. Sjuksköterska  

Mobil:XXX-XXXXX    

E-mail: a14annax@student.his.se   

 



 

 

  

BILAGA 3 

Intervjuguide 

Kan du beskriva en situation du varit med om där du träffat en patient med försämrat 

hälsotillstånd. Där du bedömt patienten och fattat beslut om den fortsatta vården.  

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer? 

Kan du beskriva hur du gick till väga? 

Vad grundade du dina beslut på? 

Vad var avgörande när du fattade beslut om den fortsatta vården? 

Vad fanns det för alternativ? 

Kan du beskriva om du saknade något? 

Påverkande några andra faktorer beslutet? Anhöriga, Personal, Patienten… 

Vad gör att du känner dig trygg i dessa situationer? 

Hur ofta hamnar du i den här typen av situationer?  

Kan du beskriva hur du tänkte/kände? 

 

Kan du beskriva de bedömningsunderlag som finns i er kommun?  

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer om hur de används? 

Journal, vårdplaner, bedömningsstruktur 

Vem kan du rådgöra med i dessa situationer? 

(Om det inte finn något särskilt) Vad grundar du dina beslut på? 

 

Kan du beskriva vad du har för möjlighet att undersöka patienter och sedan ge behandling på 

plats i sådana här situationer? 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer? 

Vad finns det för alternativ? 



 

 

  

Kan du beskriva om du saknar något? 

Vad gör att du känner dig trygg i dessa situationer? 

Hur ofta hamnar du i den här typen av situationer? 

 

 

 


