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Bakgrund: Samverkan mellan professionerna inom vården anses viktigt då alltfler svårt 
sjuka personer med en palliativ diagnos, väljer att vårdas och dö i hemmet. Att arbeta i 
multiprofessionella team, där kompetenserna sammanstrålar, för att upprätthålla en 
personcentrerad vård anses i hälsoforskningen vara dagens och framtidens sätt att hantera 
komplexiteten i den palliativa vården kring patienten i hemmet.   
Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktsköterskors upplevelser av teamsamverkan 
kring svårt sjuka patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården.  
Metod: Studien var kvalitativ med induktiv ansats. Data samlades in med tre fokusgrupper 
med sammanlagt 15 distriktssköterskor och sjuksköterskor. Semistrukturerade frågor 
användes under intervjuerna. 
Resultat: Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Det komplexa samarbetet, Vikten av 
tillgänglighet för teamsamverkan, Vikten av tydlighet mellan alla i teamet, samt tio 
underkategorier: Sjuksköterskan-spindeln i nätet, Det komplicerade teamsamarbetet, 
Kulturkrockar mellan olika professioner, Kontinuitet i teamet runt patienten, Att vara 
kontaktbar/nåbar för alla i teamet, Behovet av reflektioner mellan alla i teamet, Den ständiga 
tidsbristen, Behov av klara riktlinjer, Brister i kommunikationen, Information till alla i 
teamet. 
Slutsats: Distriktsköterskorna upplevde att exempelvis tydliga riktlinjer, respektingivande 
och återkommande kommunikation och goda arbetsrelationer med en hög kontinuitet av 
personal är betydelsefulla faktorer för teamsamverkan och för att upprätthålla den 
personcentrerade vården hos den svårt sjuke patienten med palliativ diagnos. 
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Inledning 
Allt fler människor med en livsbegränsande sjukdom, både i Sverige och internationellt, 

önskar att få bli vårdade och att få dö i sitt hem. Hemmet anses av många människor vara en 

viktig miljö för palliativ vård. I flera länder innebär palliativ vård i hemmet en särskild 

benämning på tjänster, som involverar flera professioner som innehar en specifik utbildning i 

att kunna vårda i livets slutskede och som arbetar interprofessionellt runt patienten (Seow, 

Bainbridge, 2017; Socialstyrelsen, 2013; WHO, 2011; Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005). 

WHO (2011) beskriver det interprofessionella samarbetet runt patienten som en innovativ 

väg att möta komplexiteten inom hälso- och sjukvården i framtiden.  

Av Sveriges samtliga kommuner har ungefär hälften övertagit ansvaret för hemsjukvården 

och i knappt hälften av landets kommuner finns samverkansavtal mellan kommunerna och 

regionerna, angående den palliativ vården. I Socialstyrelsens nationella riktlinjer beskrivs det 

att en nära samverkan mellan kommunerna och regionerna, när det gäller den palliativa 

vården är viktig, då kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar inte omfattar medicinsk vård 

som meddelas av läkare (Socialstyrelsen, 2018). Vården av patienter med palliativ diagnos i 

hemmet tillhandahålls idag ofta av distriktssköterskor (Dunne et al. 2005; Burt, Shipman, 

Addington- Hall & White, 2008 & Law ,2009). För att uppnå en god kvalitet av den palliativa 

vården för den enskilda patienten är samordning och teamsamverkan en grundläggande 

förutsättning. I regeringens utvecklingsarbete ”Patientmiljarden” står det att arbeta med 

teamsamverkan och att ha en god kompetensmix, där kompetenserna inom vården används på 

rätt sätt, anses vara en förutsättning och en utmaning inom hälso- och sjukvården idag 

(Socialstyrelsen, 2018). Sedan kommunaliseringen av hemsjukvården år 2013 i Blekinge  

krävs ett bra samarbete mellan berörda parter inom hemsjukvård, primärvård och sjukhuset, 

för att uppnå en personcentrerad vård för patienter med palliativ diagnos, där patienter och 

anhöriga ska känna sig trygga med vården i hemmet (Socialstyrelsen, 2018).  

De senaste åren har den kommunala hemsjukvården utvecklats och komplexiteten inom 

vården ökat. Detta har medfört att distriktssköterskan arbetar närmare patienten i hemmet, 

med alltfler avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser, där kraven på distriktsköterskan har 

ökat. Komplexiteten kring de svårt sjuka patienterna, förutsätter även att en fungerande 

teamsamverkan upprätthålls. Då distriktssköterskan innehar en central roll i vården kring de 

svårt sjuka patienterna med palliativ diagnos, var det av värde i studien att beskriva 



5 
 

distriktssköterskors upplevelser av teamsamverkan kring svårt sjuka patienter med palliativ 

diagnos inom hemsjukvården.    

Bakgrund 

Teamsamverkan ur ett historiskt perspektiv 
På 1920-talet uppstod det ett intresse av att arbeta i grupp, som en motpol till de hierarkiska 

organisationerna. Organisationsteorin Human Relations uppstod med Elton Mayo som 

upphovsman (Ingram, 1999). Det var först på 1970-talet som begreppet team började att 

användas mer frekvent inom hälso- och sjukvården, då den kritiserades för att ha blivit alltför 

byråkratisk och komplex (Berlin, 2015). På 1970 och 1980-talen föreslog olika författare att 

begreppet arbetsteam skulle skiljas från begreppet arbetsgrupp, då teamet uppvisar ett 

enhetligt perspektiv. Det beskrevs att team innebär ett medlemskap med en känsla av ett 

gemensamt syfte och medvetande som ska interagera på ett enhetligt sätt (Ingram, 1999). 

Teamarbete började att införas främst inom psykiatrin och geriatriken där syftet var att göra 

vården enklare och mindre byråkratisk för patienten. Detta innebar att det inom varje 

profession togs hänsyn till andra professioners områden (Berlin, 2015). 

Det första palliativa hemsjukvårdsteamet etablerades i Kanada i början av 1970-talet (Melin-

Johansson, 2018). I Sverige startades Motalamodellen i mitten av 1970-talet som ett 10-årigt 

forskningsprojekt vilket innebar att ett vårdteam av läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor arbetade tillsammans för att kunna vårda främst svårt sjuka patienter med 

cancer i hemmet, istället för på sjukhuset. För att göra vården så bra och säker som möjligt 

konsulterades annan specialiserad vårdpersonal om behov uppstod. Resultatet av 

forskningsprojektet visade på att patienterna upplevde tillfredställelse i att vårdas i hemmet, 

där distriktssköterskans roll med sin kompetens, ödmjukhet och professionalitet var en viktig 

del i deras vård (Beck-Friis, 1993). På 1990-talet hävdades det att team är en liten grupp av 

människor som arbetar och kompletterar varandra för att uppnå ett gemensamt syfte med ett 

kollektivt ansvar (Ingram, 1999: Berlin, 2015).  

Hemsjukvård i Sverige enligt dagens modell, skapades i och med att Ädelreformen trädde i 

kraft år 1992, vilket blev en milstolpe inom den svenska sjukvården i modern tid. Reformen 

innebar att kommunerna övertog vårdansvaret för äldre och handikappade patienter, där 

ansvaret tidigare legat på landstingen (Andersson & Karlberg, 2000). Sedan Ädelreformen 
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genomfördes år 1992 har mer än hälften som avlider över 65 år befunnit sig utanför sjukhus 

vid dödstillfället (Socialstyrelsen, 2017).  

Teamsamverkan i hemsjukvården 
Företeelsen teamsamverkan ingår i en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och anses 

idag närmast vara en självklarhet inom hälso- och sjukvården (Berlin, 2015; Carlström, 

Kvarnström, Sandberg, 2015; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Samverkan innebär att 

en gräns korsas för att vi ska kunna samarbeta mellan professionerna inom vården och är en 

uttryckt önskan om att samarbete ska ske. Samordning mellan människor krävs för att 

samverkan ska bli ett samarbete och att de befinner sig på samma plats med en gemensam 

måluppfyllelse. Personer med negativ inställning till teamarbete, där den egna kompetensen 

anses komma i skymundan av teamarbetet, blir allt färre (Berlin, 2015; Carlström, 

Kvarnström, Sandberg, 2015). Teamarbetet ses idag som värdefullt, där kompetenserna ska 

komplettera varandra. Teamarbetet ska främja kontinuiteten i vården och skapa synergier och 

dialog för ett gemensamt lärande och beslutsfattande för att kunna uppnå en god och säker 

hälso- och sjukvård. Den ömsesidiga, respektingivande dialogen är grunden i 

kommunikationen i teamet och i själva teamtanken. I litteratur som beskriver teamsamverkan 

står det att specialistkunskaperna, ansvaret och befogenheterna hos teammedlemmarna får 

ändå inte ”tappas bort” i teamet (Berlin, 2015; Carlström, Kvarnström, Sandberg, 2015; 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

En förutsättning för att teamsamverkan med och kring patienten med palliativ diagnos ska 

ske krävs att en individuell vårdplan upprättas. Den samordnade individuella planen upprättas 

genom att aktörer med olika professioner och att patienten och dennes anhöriga träffas på ett 

SIP (samordnad individuell vårdplan) - möte. På mötet ska de olika uppdragen och 

ansvarsområdena tydliggöras, där det personcentrerade förhållningssättet ska råda, vilket 

innebär att patienten är delaktig i alla beslut som fattas. Utgångspunkten för den 

personcentrerade vården är att ett partnerskap ska utvecklas mellan patienten och individerna 

i teamet, där patienten ska ingå i teamet och där ansvaret för teamsamverkan åligger samtliga 

i teamet (Mamon, Steinwachs, Fahey, Bone, Oktay & Klein, 1992; Bull, Hansen, Gross, 

2000; Huber, McClelland, 2003). 

I hälso- och sjukvården definieras teamarbete som ett ”komplext fenomen som sammanför 

två eller fler individer, ofta från olika professioner, som samarbetar för att uppnå 

gemensamma mål” (Fewster- Thuente, Velsor- Friedrich, 2008). Enligt Bernard, Anja & 

Choi, (2006) definieras teamet inom hälso- och sjukvården som ”ett litet antal konsekventa 
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människor som är engagerade i ett gemensamt syfte med gemensamma prestationsmål, 

komplementära och överlappande färdigheter och en gemensam inställning till sitt arbete”. 

I studier beskrivs flera fördelar med att arbeta i team, där teamarbetet medför att det uppstår 

ett lärande och en utveckling av människor och organisationer, vilket möjliggör utbildning 

och forskning; säkerställande av var resurser används bäst och att onödiga kostnader 

minimeras; att arbetsprestandan och kvalitéten förbättras, samt att kommunikation förbättras 

internt och externt i teamet (Ingram, 1999: Seow, Bainbridge, 2017: Bernard et.al., 2006).   

Att samarbeta multidisciplinärt med flera discipliner betonas alltmer inom hälsoforskningen 

inom verksamheter, inom utbildningar samt inom hälsopolitiken idag. Att arbeta 

multidisciplinärt bygger på kunskaper från olika discipliner vilket medför en samordnad och 

sammanhängande helhet (Bernard et.al., 2006). 

I både svenska och internationella studier, betonar man på olika sätt, vikten av att samarbeta 

interprofessionellt, multiprofessionellt eller tvärvetenskapligt för att uppnå en bra och 

kvalitativ vård i ordinärt boende och för att kunna tillhandahålla en bra livskvalitet för svårt 

sjuka patienter med palliativ diagnos, i deras hem. Komplexiteten i vården och antalet äldre 

patienter som vårdas i sina hem har med åren ökat i Sverige. I västvärlden resulterar hälso- 

och sjukvårdspolitiken i allt kortare sjukhusvistelser för patienterna, vilket medför att de blir 

utskrivna från slutenvården, medan patienterna fortfarande är i behov av kvalificerad vård. I 

och med de snabba utskrivningarna har behovet av omvårdnads- och vårdaktiviteter ökat 

alltmer i patientens hem (Craftman, Von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 2012: Folkman, 

Tveit, Svedrup ,2019: Danielsen, Sand, Rosland & Förland, 2018). World Health 

Organization (2011) [WHO] understryker att bristen av utbildning bland vårdpersonal utgör 

ett hinder för en förbättrad vård. En studie visade att upp till 70 % av de rapporterade fall av 

patienters biverkningar berodde på ett bristande samarbete och kommunikation mellan 

vårdgivare (Fewster- Thuente, Velsor- Friedrich, 2008). Den optimala palliativa vården i 

hemmet beror på ett tätt samarbete och dialog mellan patienten, familjen, distriktssköterskan 

och familjeläkaren (Danielsen, Sand, Rosland & Förland, 2018).  För att uppnå en bra och 

kvalitativ vård i ordinärt boende med bättre och smidigare rapporteringar, förbättrad 

kommunikation och ett bättre samarbete krävs det utbildad personal inom palliativ vård och 

dedikerade resurser för att främja det interprofessionella samarbetet (Seow, 

Bainbridge, 2017). I hälsoforskningen betonas det på olika sätt med vikten av att arbeta i 

team inom vården. Forskning som beskriver distriktssköterskors upplevelser av att arbeta 

med teamsamverkan kring svårt sjuka patienter med palliativ diagnos, är bristfällig. Detta 

medför ett ökat behov och intresse av att beskriva detta fenomen närmare. 
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Distriktssköterskans roll i hemsjukvården 
Före kommunaliseringen hade distriktssköterskorna sin tjänstgöring främst på 

vårdcentralerna med mottagningsverksamhet såsom BVC-verksamhet, telefonrådgivning och 

mottagningar i olika former som huvudsakliga arbetsuppgifter. Detta innebar att 

hemsjukvårdsverksamheten kom i skymundan och där det främst var undersköterskorna som 

skötte arbetsuppgifterna hos de patienter som var i behov av hemsjukvård (Drevenhorn, 

Österlund Efraimsson, 2014; Josefsson, Ljung, 2018). Distriktssköterskan som tjänstgör inom 

hemsjukvården idag arbetar närmare patienten i hemmet. Distriktssköterskan är med sin 

specialistutbildning utbildad i att kunna bedöma, planera och genomföra de åtgärder, som 

behövs för att bidra till en god och säker vård i hemmet. Med förmågor som att kunna 

arbetsleda, samarbeta och kommunicera innehar distriktssköterskan en central roll kring 

patienten i hemsjukvården (Josefsson & Ljung, 2018). För distriktssköterskan kan den 

palliativa vården vara en utmaning, då den både kan vara tidskrävande, komplex och 

oförutsägbar (Griffiths, Ewing, Conolly & Grande, 2014; Munck, Fridlund & Mårtensson 

,2011). I vårdkoordinationen kring den palliativa patienten spelar distriktsköterskan en 

huvudroll och beskrivs vara patientens advokat. Distriktssköterskan ska säkerställa att 

patienten förstått läkarens eller annan vårdpersonals information (Tveit Sekse, Hunskår & 

Ellingsen, 2017). I teamarbetet ska distriktssköterskan kunna ansvara för att 

omvårdnadskompetensen upprätthålls, säkerställa informationsöverföring mellan 

teammedlemmarna. Utifrån patientens behov och resurser ska distriktssköterskan kunna 

prioritera, samordna och utvärdera teamarbetet. Distriktssköterskan ska kunna planera, 

konsultera och samverka med andra aktörer för att säkerställa kontinuitet och säkerhet i 

vårdkedjan och distriktssköterskan ska kunna kommunicera med patienter, närstående och 

medarbetare i teamet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017; Berlin, 2015; Josefsson, Ljung, 

2018). Några avgörande faktorer i vården kring den svårt sjuka patienten i hemmet är en god 

kommunikation med patienten och dess anhöriga, teamet och särskilt den patientansvarige 

läkaren (Tveit Sekse, Hunskår, Ellingsen ,2017). Andra viktiga egenskaper som 

distriktssköterskan bör besitta i interaktionen med teamet är att kunna samarbeta, inge 

trovärdighet och inneha en empatisk förmåga (Apker, Propp, Zabava Ford & Hofmeister, 

2006). I enlighet med studiens syfte och den begränsade kunskap som finns angående 

distriktssköterskans upplevelser av teamsamverkan kring svårt sjuka patienter med palliativ 

diagnos, finns det ett ökat behov av att beskriva detta fenomen, då distriktssköterskan innehar 

en central roll i teamet (Burt et al.,2008; Dunne et al., 2005). 
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Palliativ vård i hemmet 
Nationellt och internationellt har den palliativa vården de tre senaste decennierna, utvecklats 

och förbättrats kontinuerligt. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2013) beskrivs det att det 

i många kommuner och landsting saknas organisation, strategier och kompetens för ett bra 

omhändertagande av patienter för vård i livets slutskede (Melin-Johansson, 2018). 

I Sverige delas den palliativa vården in i allmän och specialiserad hemsjukvård, palliativa 

konsult- och rådgivningsteam samt palliativa vårdenheter (Socialstyrelsen, 2013). 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för palliativ vård står det att: 

”Palliativ vård är en helhetsvård som innehåller insatser från flera huvudmän, 

vårdgivare och personalkategorier. Samverkan på alla nivåer är en förutsättning för 

att vården ska nå ut, hålla en hög kvalitet och även vara resurseffektiv. Organisation 

och ledning av vården ser olika ut beroende på regionala och lokala förhållanden, 

politisk viljeinriktning m.m. De olika vårdenheterna skiljer sig också i kunskap, 

attityder och förutsättningar. Vårdkedjor bryts för ofta på grund av onödiga 

samverkansproblem och det finns flera orsaker till att samverkansproblem uppstår. 

Kommittén för värdig vård vid livets slut framhåller att gemensamma mål är en väg 

till framgång. Med gemensamma mål kan olika organisationer och kulturer förenas 

och de inblandade parterna ser klarare sina arbetsuppgifter. Resultatet i samverkan 

och genomförandet blir då bättre (Socialstyrelsen, 2017).”  

 

Flera studier visar på att många människor vill dö hemma och att antalet svårt sjuka patienter 

med en palliativ diagnos, som dör i hemmet ökar (Socialstyrelsen, 2013; Dunne et al. ,2005; 

WHO, 2011). Tillgången till god palliativ vård varierar i Sverige och är relaterat till vilken 

kommun man bor i, vilket medför att patienterna inte alltid har möjlighet att välja vilken 

vårdform man önskar (Melin, Johansson, 2018). Samarbetet mellan kommunerna och 

regionerna varierar, vilket i slutändan innebär att många människor i Sverige inte har tillgång 

till en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982: 763). Fler människor är i behov 

av palliativ vård i hemmet, där hemsjukvårdsverksamheten ständigt växer och spelar en 

viktig roll med alltmer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser (Socialstyrelsen, 2013; 

Dunne et al., 2005; WHO, 2011).  Enligt Law (2009) tillhandahålls palliativ vård i hemmet 

ofta av distriktssköterskor. Palliativ vård är den aktiva helhetsvård av patienter, vars sjukdom 

inte svarar på botande behandling (WHO, 2011). Socialstyrelsen definierar palliativ vård som 

”hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med 
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progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. För att vården ska kunna 

fullgöra sitt åtagande att ge god vård i livets slutskede oavsett vårdplats behövs kontinuerlig 

fortbildning till alla relevanta yrkesgrupper” (Socialstyrelsen, 2018).  

Teamsamverkan med ett Personcentrerat förhållningssätt  
I litteraturen beskrivs De 6 S:n som en modell, som kan användas av vårdpersonal för att 

främja ett personcentrerat förhållningssätt i den palliativa vården. De 6 S:en står för självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtom, sammanhang och strategier och kan användas 

som en struktur vid vårdplaneringar, dokumentation och utvärdering av vården. De 6 S:ens 

modell kan kopplas till WHO:s definition av den palliativa vården och ställer fysiska, 

psykiska, sociala, andliga och existentiella behov i centrum utifrån en helhetssyn på 

människan (Ternestedt & Österlind, 2017; WHO, 2011). 

Partnerskapet mellan patienten och individerna i teamet är utgångspunkten för den 

personcentrerade vården. I den personcentrerade vården ska även patienten ingå i teamet och 

bemötas som en fri och värdig person. Svårt sjuka patienter anser att en bra kommunikation 

främjar relationen mellan personen och distriktssköterskan (Wilkes, Cioffi, Warne, Harrisson 

& Vonu-Boriceanu, 2008). Att införa ett mer personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden 

gynnar samverkan i teamet. Det personcentrerade förhållningssättet har visat sig leder till ett 

mer holistiskt sätt att vårda, där patienten känner sig mer nöjd med vården, vilket också 

medför att reducera stressnivån hos distriktssköterskan (McCormack & McCance, 2006). I en 

brittisk studie beskrivs det att för att ett personcentrerat förhållningssätt ska uppstå krävs att 

goda relationer skapas mellan professionerna, patienterna och deras nära anhöriga och att 

dessa relationer bygger på ett ömsesidigt förtroende, för att förstå och för att kunna dela den 

kollektiva kunskapen i teamet (McCormack & McCance, 2006). I den personcentrerade 

vården innehar patienten alltid en central roll och ska vara delaktig i vården, där 

distriktssköterskan har ett stort ansvar i teamet i att detta förhållningssätt uppnås. 

Patientsäkerheten förbättras genom att professionerna kring den svårt sjuke patienten, 

tillsammans arbetar fram riktlinjer att förhålla sig utifrån (Manojlovich et al., 2014; 

Ternestedt & Österlind, 2017).  

 

Komplexiteten och de avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser kring svårt sjuka patienter 

med palliativ diagnos inom hemsjukvården har alltmer ökat med åren, vilket ställer högre 

krav på en fungerande teamsamverkan mellan yrkeskategorierna inom hemsjukvården. För 
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att optimera och upprätthålla ett personcentrerat förhållningssätt och en säker vård, var det av 

värde att beskriva distriktsköterskors upplevelser av teamsamverkan kring svårt sjuka 

patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva distriktsköterskors upplevelser av teamsamverkan kring 

svårt sjuka patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården.  

Metod 

Design  
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med kvalitativ metod och en induktiv 

ansats, då syftet med studien var att beskriva deltagarnas upplevelser av fenomenet 

teamsamverkan. Den kvalitativa forskningen används ofta för att undersöka människors 

upplevelser eller uppfattningar rörande ett visst fenomen. Den kvalitativa metoden har en 

holistisk ansats, då den utgår från att varje människa är unik och att dennes 

verklighetsuppfattning är individuell och formas genom hennes tolkningar (Kristensson, 

2014; Polit & Beck, 2017). 

 

Urval  
Urvalet till intervjustudien bestod av distriktsköterskor och sjuksköterskor som aktivt 

tjänstgör inom kommunal hemsjukvård och på särskilt boende. Deltagarna representerade 

nästintill samtliga distrikt i en kommun i södra Sverige. Inklusionskriterierna för att deltaga i 

studien, bestod i att aktivt tjänstgöra som distriktssköterska eller sjuksköterska inom 

kommunal hemsjukvård (Kristensson, 2014). Distriktssköterskor och sjuksköterskor inom 

den kommunala hemsjukvården innehar samma roll som patientansvarig sjuksköterska inom 

hemsjukvården och benämns som deltagare i resultatet i studien. För att uppnå studiens syfte 

med att åstadkomma ett mångsidigt resultat och för att kunna uppfylla målet på cirka 5 

deltagare i varje fokusgruppintervju (Polit & Beck, 2017), inkluderades både 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som tjänstgör inom hemsjukvården. Kommunens 

hemsjukvård är uppdelad på tre områdesteam, där alla teamen informerades. 

Informationsbrev delades ut till samtliga områdeschefer (se bilaga 1) och team (se bilaga 2), 
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med förhoppningen om att ett jämnt antal distriktssköterskor och sjuksköterskor, som 

representerade alla områdesteamen ville anmäla sitt intresse och deltaga i studien. Deltagarna 

till studien valdes ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att författaren valde de 

personer som först anmälde sitt intresse med att deltaga i studien (Kristensson, 2014; Polit & 

Beck, 2017). Efter att verksamhetschefen givit sitt godkännande för studien kontaktades 

områdescheferna telefonledes för inbokning av datum, tid och plats för fokusgrupp-

intervjuerna. Därefter lämnades informationsbrev över till områdescheferna som i sin tur 

informerade distriktssköterskorna och sjuksköterskorna i de respektive teamen om möjlighet 

att deltaga i studien. Totalt anmälde 15 distriktsköterskor och sjuksköterskor sitt intresse med 

att deltaga i studien. En grundläggande förutsättning i urvalsförfarandet till en intervjustudie, 

är att de personer som valts ut för intervjun har något att berätta om det som ska undersökas 

och att forskaren i den kvalitativa ansatsen ska sträva efter att få variation i urvalet, vilket 

innebär att det bör finnas en spridning av upplevelser eller uppfattningar som rör det fenomen 

som ska undersökas (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Studien genomfördes med 

sammanlagt 15 personer varav 9 av deltagarna är distriktssköterskor och 6 deltagare arbetar 

som sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård, där endast en av deltagarna, tjänstgör på 

särskilt boende. Deltagarnas antal tjänstgöringssår som sjuksköterskor varierade från ett år 

och den som hade tjänstgjort längst hade 43 år i yrket. Distriktssköterskornas och 

sjuksköterskornas åldrar sträckte sig från 22 år till 65 år.  

 

Datainsamling  
Efter att ett godkännande till studien medgivits från Etikkommittén Sydost, skickades ett 

informationsbrev till verksamhetschefen för Äldreförvaltningen i kommunen tillsammans 

med projektplanen, ett godkännande från etikkommittéen och intervjuguiden för studien. 

Verksamhetschefen för Äldreförvaltningen kontaktades även per telefon för en muntlig 

presentation av studien. Efter att ett godkännande medgivits från verksamhetschefen 

kontaktades områdescheferna både muntligen via telefon och skriftligen via mail och 

informationsbrev överräcktes personligen till sammanlagt tre områdeschefer i kommunen. 

Samtyckesblanketter (se bilaga 3) delades ut och skrevs på av alla deltagarna före 

fokusgruppintervjuerna, vilket innebar att de godkände sitt deltagande i studien. Deltagarna 

informerades om att, när de helst önskade, kunna avbryta sitt deltagande i intervjun. 

Kontaktuppgifter till student och handledare fanns med i informationsbreven.  
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Datainsamlingen innebar att sammanlagt tre fokusgruppintervjuer med semistrukturerade 

frågor (se bilaga 4) genomfördes i områdesteamen. Data som samlas in i den kvalitativa 

metoden är beroende av betraktarens subjektiva tolkning och som kan påverkas av 

observatörens grupptillhörighet, värderingar, fördomar och kunskaper (Polit, Beck, 2017). 

Fokusgruppintervjuer är en vanligt förekommande intervjuform i studier som handlar om 

hälso- och sjukvård. I fokusgruppintervjuer är en grupp av människor, vanligtvis fem eller 

fler personer samlade, där en person som intervjuar (moderator), vägleder diskussionen enligt 

en intervjuguide eller ett ämne som ska täckas. Denna typ av intervjuform är noggrant 

planerad och syftar till att få tillgång till täckande information och att utnyttja 

gruppdynamiken i diskussionerna (Polit, Beck, 2017; Kvale och Brinkmann, 

2009). Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna intervjuades under ca 41, 49 och 43 

minuter i ett ostört rum på den arbetsplats där distriktssköterskorna och sjuksköterskorna har 

sina kontor. En intervjuguide användes, för att skapa en viss struktur under intervjuerna och 

för att kunna besvara syftet med studien (Kristensson, 2014). Intervjuguiden bestod av 

huvudfrågor och följdfrågor (Se bilaga 1). 

Intervjuerna spelades in på funktionen röstmemo på författarens mobiltelefon och fördes 

sedan över på en USB-sticka. I den semistrukturerade intervjuformen får alla personer som 

deltar i intervjun, samma frågor men möjlighet till att berätta fritt. Frågorna är öppna och 

behöver inte ställas i samma ordning till alla och det finns också utrymme för att ställa 

följdfrågor (Kristensson, 2014). Det inspelade materialet från samtliga tre intervjuerna 

transkriberades ordagrant (Kristensson,2014), vilket omfattade cirka 35 sidor text.  

 

Dataanalys  
Den kvalitativa innehållsanalysen baseras på olika typer av insamlat material och kan vara 

mer eller mindre tolkande. Dataanalysen, som användes i studien, är inspirerad av Lundman 

och Graneheims (2004) kvalitativa innehållsanalys, vilket innebär att författaren bearbetar 

och läser igenom texterna utifrån ett relativt strukturerat arbetssätt för att identifiera mönster, 

likheter eller skillnader. I ett första steg lästes den transkriberade texten igenom flera gånger. 

I steg nummer två togs meningsenheter ut, vilket Granheim och Lundman också beskriver. 

Meningsenheterna kondenserades och i steg nummer tre kodades dessa. Granheim och 

Lundman beskriver koder som en kortfattad beskrivning eller etikett som sammanfattar 

innehållet i ett stycke text. I nästa steg sammanfördes koderna till underkategorier och 

kategorier. Enligt Graneheim och Lundman sorteras sedan de koder som bedöms ha 
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gemensamma nämnare, in i olika kategorier som i sin tur kan utgöras av ett antal 

underkategorier. Kategorierna kan sedan slutligen forma ett övergripande tema. Detta steg 

användes inte i studien. Vid analysarbetet är det viktigt att utgå från studiens syfte 

(Graneheim & Lundman, 2004) (Se bilaga 5 för exempel på analys). 

 

Etiskt övervägande 
En etikansökan och en etikprövning av studien skickades till Etikkommittén Sydost där det 

gjordes en etisk rådgivande granskning av projektplanen. Utöver egengranskningen till 

Etikkommittén Sydost skickades bilagor med. Bilagorna består av informationsbrev till 

verksamhetschefen för Äldreförvaltningen, informationsbrev till respektive områdeschef för 

samtliga team i kommunen, intervjuguiden som användes under fokusgruppintervjuerna, en 

samtyckesblankett till deltagarna samt projektplanen angående den förestående studien. 

Kristensson (2014) skriver att forskning inom medicin och omvårdnad kräver ett formellt 

etiskt tillstånd för att genomföra en studie, vilket regleras genom Lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Studien är förlagd med konfidentialitet, vilket innebär att deltagarna är avidentifierade och 

personuppgifter är ej behandlade i studien, vilket gör det omöjligt att identifiera uppgifter 

som kan leda till deltagarnas arbetsplats och namn. Deltagarna informerades om att allt 

material skulle hanteras med sekretess och konfidentialitet (Polit & Beck, 2017). 

Intervjuerna genomfördes i en ostörd lokal och spelades in på röstmemofunktionen på 

magisterstudentens mobiltelefon. Intervjumaterialet överfördes sedan på ett USB-minne, 

vilket kommer att förvaras inlåst. De inspelade intervjuerna kommer sedan att raderas då 

magisterarbetet är genomfört och färdigt.  

Resultat 
Syftet med studien var att beskriva distriktsköterskors upplevelser av teamsamverkan kring 

svårt sjuka patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården. I resultatet benämns 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som deltagare, då de innehar samma roll som 

patientansvarig sjuksköterska inom hemsjukvården. Resultatet redovisas under tre 

huvudkategorier och tio underkategorier (se tabell 1). 
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Tabell 1 Kategorier och underkategorier  

Kategori Underkategori 

Det komplexa samarbetet runt patienten 

 

Sjuksköterskan- spindeln i nätet 

Det komplicerade teamsamarbetet 

Kulturkrockar mellan olika professioner 

Tillgänglighet för teamsamverkan 

 

Kontinuitet i teamet runt patienten 

Att vara kontaktbar/nåbar för alla i teamet 

Behovet av reflektioner mellan alla i teamet   

Den ständiga tidsbristen 

Vikten av tydlighet mellan alla i teamet 

 

Behov av klara riktlinjer  

Brister i kommunikationen  

Information till alla i teamet 

 

Det komplexa samarbetet runt patienten 
Distriktssköterskan inom den kommunala hemsjukvården innehar en viktig roll i att främja 

teamsamverkan och att bygga relationer i teamet kring och med den svårt sjuke patienten i 

hemmet. Detta upplevdes emellanåt svårt då ”olika kulturer” förekommer och flera aktörer i 

teamet kring den svårt sjuke patienten med palliativ diagnos ska samverka. 

Sjuksköterskan- spindeln i nätet 

Deltagarna betonade att en stor del av ansvaret kring samordningen av vården och att kunna 

“trygga upp situationen”, ligger på distriktssköterskan inom den kommunala hemsjukvården, 

där rollen som patientansvarig sjuksköterska måste vara väldigt tydlig. Det beskrevs att 

sjuksköterskan arbetar som en spindel i nätet eller som medlare kring de svårt sjuka 

patienterna med palliativ diagnos. Det beskrevs också att en viktig uppgift som 

distriktssköterska innebär att bygga upp förtroenden med patienterna, deras anhöriga och med 

alla teammedlemmarna. Deltagarna uttryckte också att det finns ett behov av att 

marknadsföra sig mer som distriktssköterskor och sjuksköterskor inom den kommunala 

hemsjukvården, både inom slutenvården och utåt för medborgarna i samhället. Det gavs 

också uttryck för ett ökat behov över av att synas bättre, så att de individer i samhället, som 
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drabbas av sjukdom i framtiden ska känna till den kommunala hemsjukvården och uppleva 

trygghet i att de kan få avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser, vid sjukdom i sitt hem. Det 

beskrevs även att det fortfarande är många patienter och anhöriga som inte känner till 

verksamheten inom den kommunala hemsjukvården i dagsläget. 

...där kommer vi ju in som patientansvariga sjuksköterskor och den rollen måste 

vara väldigt tydlig att det är sjuksköterskan som är spindeln i nätet som håller ihop 

alltihopa tillsammans med patientansvarig doktor... FG2 

Att känna tillit till de man samarbetar med i teamet kring patienterna med palliativ diagnos 

upplevdes viktigt oavsett vilken profession man tillhör. Det beskrevs att om man ”känner till” 

och har ett ansikte på personerna i teamet som ska arbeta kring de svårt sjuka patienterna, så 

upplevdes arbetsrelationerna att bli bättre.   

…att lära känna varandra i teamet är ju jätteviktigt ja man får lite mer mandat när 

man lär känna en av läkaren ja och det är ju likadant om någon från hemtjänsten 

ringer till mig som jag inte vet vilka dom är… FG1 

Det komplicerade teamsamarbetet 

Teamsamverkan beskrevs av alla deltagarna på flera olika sätt men med samma kontext: Att 

teamsamverkan handlar om att det sätts ihop ett multiprofessionellt team med olika 

kompetenser och sluter upp kring patienten. Någon annan uttryckte det som att man strålar 

samman för problemlösning och förbereder för behov, eller att det beskrevs att alla 

professionerna från områdescheferna till undersköterskorna, måste vara med på tåget. 

Deltagarna beskrev också att alla professioner måste gå samman och ena sig om en uppgift 

och se till så att man samverkar med varandra. Flera av deltagarna upplevde teamsamverkan 

som ett komplext samarbete, där det förutsätter att flera faktorer uppfylls såsom att man har 

en god och respektfull relation med varandra, att det finns ett engagemang och ett genuint 

intresse i att vilja samarbeta, och att det finns en förståelse och respekt för varandras olika 

yrkeskompetenser. Det upplevdes angeläget att resultatet i teamet blir bra i slutändan eller att 

deltagarna beskrev att känslan i teamet är att de når målet. Det beskrevs också att genom en 

fungerande teamsamverkan, där alla teammedlemmar ses som jämbördiga kollegor med olika 

kompetenser uppstår också ett mer personcentrerat förhållningssätt med nöjdare patienter och 

anhöriga i slutändan. Det uttrycktes även av deltagarna, på olika sätt, att samarbetet och 

teamsamverkan kring patienterna med palliativ diagnos i hemsjukvården inte alltid upplevdes 

helt komplikationsfritt, där framförallt samarbetet med slutenvården och det lasarettsanslutna 
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palliativa teamet beskrevs flitigt, som ett hett ämne. Det förklarades att det lasarettsanslutna 

palliativa teamets uppdrag är att arbeta som en konsultverksamhet för hemsjukvården och 

utföra punktinsatser hos patienter med palliativ diagnos i ordinärt boende för att sedan dra sig 

tillbaka. Det upplevdes av flera deltagare att det lasarettsanslutna palliativa teamet på det 

viset ansluter och tar över patienterna med palliativ diagnos.  

Flera deltagare upplevde att det emellanåt uppstår en förvirring hos patienterna och deras 

anhöriga, då distriktssköterskan i hemsjukvården byggt upp en relation och ett förtroende 

med flera djupa samtal, ofta över en längre period och att relationen sedan ”raseras”, då det 

palliativa teamet tar över. Någon deltagare beskrev att det hänt att det ”har ordinerats saker 

som inte vi har fått reda på förrän kanske någon dag efter…”FG3. Vidare beskrevs också att 

den kommunala hemsjukvården är en dygnet-runt-verksamhet, vilket inte det 

lasarettsanslutna palliativa teamet och mottagningarna är, då patientansvaret ligger på 

distriktssköterskan i hemsjukvården. Något som upplevdes kräva och förutsätta ett gott 

samarbete mellan slutenvården och distriktssköterskan inom hemsjukvården. Det beskrevs att 

oavsett om patienten är ansluten till det lasarettsanslutna palliativa teamet eller ej så uttryckte 

deltagarna att de är patientansvariga sjuksköterskor och känner ett stort ansvar i detta och att 

vården i hemmet kring och med den svårt sjuke patienten blir så bra som möjligt. Det 

beskrevs också att i de fall där samarbetet upplevdes ha fungerat bättre, har den 

patientansvariga sjuksköterskan i hemsjukvården visat ett stort engagemang i vården av 

patienten med palliativ diagnos och upplevts haft ett bra samarbete med sjuksköterskorna i 

det lasarettsanslutna palliativa teamet, där en tät telefonkontakt med teamet förekommit. 

Distriktssköterskan inom hemsjukvården har då strategiskt samordnat vården, så att hon slutit 

upp hos patienten på hembesöken tillsammans med det palliativa teamet.  

Samarbetet med arbetsterapeuterna och fysioterapeuterna upplevdes fungera bra överlag. 

Någon uttryckte att det emellanåt går att känna av då rehabiliteringspersonalen är 

underbemannade och då stressnivån är hög, vilket även kändes av hos de andra 

professionerna. Deltagarna uttryckte att då en patient med palliativ diagnos blir utskriven från 

sjukhuset, så “steppas nivån upp” i teamet, vilket upplevdes positivt av deltagarna. 

Samarbetet med de olika vårdcentralerna upplevdes av deltagarna, vara av lite varierande 

karaktär i dagsläget. På de något ”mindre” vårdcentralerna där det tjänstgör fler fastanställda 

läkare och där kontinuiteten av läkare upplevdes högre beskrevs samarbetet som bättre och 

att intresset kring patienterna med palliativ diagnos upplevdes större. Att kunna planera in 

och samordna ett hembesök snabbt hos patienten med palliativ diagnos tillsammans med den 
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patientansvarige läkaren beskrevs av distriktssköterskorna emellanåt inte helt lätt, men att det 

samtidigt finns förståelse för att det kan vara svårt för den fullbokade patientansvarige 

läkaren.  

…om de har mera resurser att koppla blod till exempel och så vidare rent tekniskt, 

initiera en pump till exempel, men inte de här djupa samtalen , tanken är ju att 

palliativa teamet ska dra sig tillbaka, de ska göra punktinsatser och dra sig tillbaka , så 

är deras uppdrag, konsultverksamhet inget annat , nu knyter de upp sig och ansluter 

patienter och det funkar från klockan 8.00 på morgonen till 16.00 på eftermiddagen 

måndag till fredag men sedan finns de ju inte till hands mer, vi har ju en dygnet runt 

organisation… FG2 

Kulturkrockar mellan olika professioner 

Det beskrevs på olika sätt att i synnerhet slutenvården och den kommunala hemsjukvården 

skiljer sig åt på flera sätt. Som distriktssköterska inom hemsjukvården arbetar man mycket 

med att skapa relationer och att bygga upp förtroenden hos patienterna och deras anhöriga i 

ordinärt boende. Relationerna sträcker sig ofta över längre tid, vilket innebär att man som 

distriktssköterska inom hemsjukvården känner sina patienter väl. Flera av deltagarna 

upplevde att det emellanåt krockar mellan professionerna i olika situationer, samt i 

uppfattningarna kring vården av den svårt sjuke patienten med palliativ diagnos, med 

framförallt slutenvården, som emellanåt inte upplevdes känna patienten lika väl. Det 

uttrycktes att det kan förekomma olika uppfattningar i hur mycket behandlingsinsatser som 

ska göras. Deltagarna upplevde emellanåt att “landstinget gör sin grej” på sjukhuset och att 

informationen inte riktigt når den patientansvarige läkaren på den vårdcentral där patienten är 

listad och den patientansvarige sjuksköterskan inom hemsjukvården. Det beskrevs också att 

det händer att patienterna uttrycker att distriktssköterskorna inom hemsjukvården inte behövs 

för de har fått hjälp av det lasarettsanslutna palliativa teamet istället.  

…det svåra är ju när det blir olika läkare som är inblandade… onkologläkaren tycker 

kanske att det ska vara en massa insatser med dropp och injektioner alltså någon slags 

behandling… medan många av oss andra liksom har sett långt innan att det här 

kommer ju inte bli någon cytostatikabehandling av detta…vi har ju lite olika agendor, 

att de bokar in ett hembesök någon dag att vi bokar in ett hembesök någon annan dag 

man missar lite…FG1 
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…egentligen palliativa teamet är ju egentligen ett team som skulle konsultera oss från 

början, alltså vi jobbar ju med patienten och dem har expert i vissa avseenden med 

smärtlindring och så va. De skulle ju inte ta över patienten och liksom att dem åker dit 

de gör ju det men då blir det detta att de ringer till oss sen och säger vad vi ska göra, vi 

ska ju ringa egentligen till dom och fråga hur ska det vara nu, i det här läget? Det är 

just så som var tanken…FG3 

Vikten av tillgänglighet för teamsamverkan 
Att arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt, där patienten är delaktig i vården och de 

beslut som fattas, främjas av olika faktorer: Att det finns en hög kontinuitet av personer i 

teamet med kontinuerliga reflektioner och samtal, samt att tillgängligheten av att kunna nå 

varandra snabbt, är hög. Dessutom att kontinuerligt träffas fysiskt för möte är faktorer som 

beskrevs kan medföra att minska tidsbristen och att reducera stressnivån i teamet.  

Kontinuitet i teamet runt patienten 

Flera deltagare tangerade vikten av att arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt, där 

patienten är del av teamet och bör kunna påverka och vara delaktig i alla beslut som fattas. 

Deltagarna nämnde också att det ofta finns ett behov hos patienten av samtalsstöd med 

kurator, vilken ibland upplevdes svårt att komma i kontakt med och veta som 

distriktssköterska var man ska vända sig. Det berättades att då patienten är ansluten till det 

lasarettsanslutna palliativa teamet, finns det en kurator kopplad till teamet, som kan göra 

hembesök hos patienten. 

I den personcentrerade vården så ska ju dom också vara delaktiga i teamet ja ibland är 

det ju lättare att prata med patienten, där kan man få allt, få veta hur de tänker och hur 

de ser framåt… FG 3 

Deltagarna uttryckte att det är extra viktigt i att försöka uppnå en hög kontinuitet av personer 

kring de svårt sjuka patienterna med palliativ diagnos i hemmet. Kontinuiteten upplevdes 

också medföra en bättre personcentrerad och en säkrare vård hos patienten. Deltagarna 

beskrev på olika sätt att det framförallt inom hemtjänstgrupperna är hög omsättning på 

personal, vilket upplevdes medföra en dålig kontinuitet av personal kring de svårt sjuka 

patienterna. Vissa av deltagarna beskrev vården som bättre fungerande, då man i vissa av 

hemtjänstgrupperna arbetar mer i team med ett färre antal personer kring patienterna, vilket 

upplevdes medföra att relationerna och vården blev bättre. Det beskrevs också att de olika 
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kompetenserna i teamet skulle kunna utnyttjas i större utsträckning än vad som görs, kring de 

svårt sjuka patienterna med palliativ diagnos i hemsjukvården. Till exempel gavs det förslag 

på att patienter som upplevdes ha mycket smärt- och andningsproblematik att istället för att 

öka morfinpreparaten, i större utsträckning utnyttja fysioterapeuternas kompetens i att 

använda ickefarmakologiska metoder, som lindring av smärta och vid andningsproblematik. 

Vissa upplevde att det finns ett stort behov av samtalsstöd av kurator hos de svårt sjuka 

patienterna och anhöriga.  

… är a och o på alla nivåer det här med kontinuitet det är ju a och o alltså. Det är 

ju det, det handlar om, om vi ska kunna ge en bra vård. Ja men det stämmer 

faktiskt… FG3 

Att vara kontaktbar/nåbar för alla i teamet 

Deltagarna betonade att det är viktigt att snabbt kunna nå teamets olika aktörer och att kunna 

vara lättillgänglig via telefon. Deltagarna upplevde sig ofta mer tillgängliga som 

distriktssköterskor inom kommunal hemsjukvård i jämförelse med flera av de andra 

professionerna i teamet. Deltagarna uttryckte att det är viktigt att kunna nå respektive person i 

teamet kring patienterna snabbt, vilket beskrevs vara av lite varierande status i dagsläget. På 

några av de mindre vårdcentralerna beskrev vissa av deltagarna att distriktssköterskan fått 

direktnummer till läkare, vilket medför att det går att nå den patientansvariga läkaren 

snabbare. Läkarbilsverksamheten beskrevs av alla deltagarna i positiva ordalag, där 

tillgängligheten av att nå läkarkompetens snabbt beskrevs vara hög. Det förklarades att 

förbättringar gjorts, där möjligheten att få tag på personer snabbt, har ökat. Till exempel har 

det inom flera hemtjänstgrupper införts ”planerarpersoner” som har en mer samordnande 

funktion, dit distriktssköterskan inom hemsjukvården kan ringa för att snabbt få svar på 

frågor eller att vidarebefordra ärende eller att få telefonnummer till ansvariga personer inom 

hemtjänsten. Denna funktion beskrevs som en positiv förbättring där tillgängligheten ökat. 

För att öka tillgängligheten för distriktssköterskan i hemsjukvården har det på flera 

vårdcentraler införts en callbackfunktion, där distriktssköterskan inom hemsjukvården blir 

rödmarkerad, då hon ringer in. Detta innebär att telefonsamtalen som rings in av 

distriktssköterskan inom hemsjukvården, prioriteras högt av distriktssköterskan, som sitter i 

callbackfunktionen på vårdcentralen, vilket beskrevs som en snabbare och bättre lösning av 

deltagarna. Någon deltagare uttryckte att det i början av veckan upplevdes vara svårt att få 

telefontider, då dessa tenderar att ta slut på vårdcentralen. Distriktssköterskan inom 
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hemsjukvården kan då fysiskt behöva besöka vårdcentralen för kontakt eller försöka en annan 

dag om inte ärendet är brådskande. 

...vi är väldigt lättillgängliga som sjuksköterskor men många andra professioner är ju 

svåra att få tag på det tycker jag påverkar det negativt… FG1 

Att sitta nära varandra geografiskt och att kontinuerligt träffas fysiskt för möte i teamet eller 

att kunna ”ronda” och diskutera patienterna med palliativ diagnos, ansågs av deltagarna vara 

väldigt betydelsefullt i teamet, vilket främjar relationerna mellan teammedlemmarna och gör 

att vården upplevdes bli bättre. Det upplevdes även lättare att diskutera, då man har ”ett 

ansikte” på personen i teamet man pratar med. Det uttrycktes att det ofta finns behov av att 

sitta ner tillsammans för att diskutera patienterna i teamet i större utsträckning, än vad som 

görs idag. Det gavs förslag på att man borde införa fler fasta tider, då man träffas i teamet för 

att diskutera eventuella problem och rådande situation kring patienten, följa upp och 

utvärdera diverse insatser som genomförts hos patienten osv. Alla var överens om att den 

förestående omorganisationen lokalmässigt inom hemsjukvården kommer att förbättra 

möjligheterna till fler fysiska och naturliga möten. Det förklarades att de professioner som 

arbetar inom samma distrikt och med gemensamma patienter kommer att sitta och utgå från 

samma våningsplan. Samtliga distrikt har varannan vecka inplanerade teamträffar med de 

kommunala hemtjänstgrupperna och dess områdeschef tillsammans med distriktssköterska, 

fysioterapeut, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Deltagarna uttryckte ett behov av att 

även arrangera teamträffar med de privata hemtjänstgrupperna. Det finns en tid avsatt var 

femte vecka, för teamträff med de privata utförarna, vilken sällan utnyttjas. Några deltagare 

uttryckte även att det emellanåt finns behov av att involvera kurator eller samtalsstöd för 

patienterna, till teamet, än vad som görs idag.  

…det gäller att utnyttja hela teamet det tror jag blir bra nu när vi flyttar och sitter på 

samma plan, jag tycker egentligen att man jobbar lite i våra egna professioner alltså 

jag skulle önska att man gick ihop lite mer nästan fysiskt när vi har palliativa 

patienter… där jag jobbade tidigare där satte vi oss ner så här och liksom bollade… 

jag tro det kommer att bli mycket bättre då man sitter ihopa… FG1 

Behovet av reflektioner mellan alla i teamet   

Deltagarna beskrev hur viktigt det är att reflektera och samtala i teamet efter att en patient 

med palliativ diagnos har avlidit men även att ha kontinuerliga reflektioner kring situationer 

och händelser som uppstår kring och hos de svårt sjuka patienterna. Reflektioner sker mest 
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inom den egna professionen idag mellan distriktssköterskorna i respektive team. Det 

uttrycktes en önskan om och ett behov av att reflektionerna ska ske med de i teamet som varit 

mest berörda av vården kring den avlidne. Det beskrevs att distriktssköterskan har ett stort 

ansvar i att fånga upp och att ha reflektioner med de personer i hemtjänsten som jobbar nära 

den svårt sjuke patienten och som är i behov av extra stöd och samtal. Det uttrycktes också ett 

behov av att fylla i formuläret från det palliativa registret tillsammans med de i 

hemtjänstpersonalen som varit mest berörda av vården kring patienten med palliativ diagnos, 

något som sällan görs idag. Det förklarades att även hemtjänstpersonalen har behov av 

reflektioner i form av ”efterlevandesamtal”. 

… vi satte oss efteråt och pratade runt det och de tyckte liksom att det va skönt att få 

säga vad man hade upplevt, för ibland kanske man upplever att det är fel på en själv 

för att man upplever vissa saker, för att ingen annan säger någonting… FG3 

Den ständiga tidsbristen 

Den ständiga kampen mot klockan upplevdes ofta som ett återkommande dilemma kring 

vården av de svårt sjuka patienterna med palliativ diagnos. Det uttrycktes att den här 

patientgruppen bör prioriteras högt och måste, enligt sjuksköterskorna, få ta extra tid. Det 

gavs förslag på att genom ett ökat samarbete och kommunikation ”över gränserna” mellan till 

exempel sjuksköterskan på de särskilda boendena och distriktssköterskan i hemsjukvården, 

kan tid frigöras i större utsträckning för patienterna med palliativ diagnos. Införandet av 

resurssköterska framfördes också som något positivt, där resurssköterskan kan täcka upp vid 

behov då patientansvarig distriktssköterska behöver ägna sig mer åt patienterna med palliativ 

diagnos. 

Det behöver frigöras tid i vissa skeden när man jobbar med palliativa patienter 

det kan jag känna så speciellt när man lägger planen och få till alla behov som 

behövs nu tar det ju lite tid med information och samtal och material… FG1 

Vikten av tydlighet mellan alla i teamet 
Teamsamverkan grundar sig på att det finns en tydlig plan och riktlinjer att följa samt att 

planen medvetandegörs för alla medlemmar i teamet och att kommunikationen mellan 

teamets olika aktörer är god och respektfull. 
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Behov av klara riktlinjer  

Det beskrevs uttryckligen på olika sätt av deltagarna, med vikten av tydlighet och att det finns 

en plan att luta sig mot. Vidare beskrevs att det är viktigt att de riktlinjer som finns angående 

den palliativa vården, efterlevs i teamet och i vården kring och med de svårt sjuka patienterna 

med palliativ diagnos i hemsjukvården. Vid palliativ vård är det viktigt att det upprättas en 

tydlig vårdplan på ett SIP (Samordnad Individuell Vårdplan) möte med de olika 

professionerna tillsammans med patienten och patientens anhöriga. Det upplevdes viktigt att 

medvetandegöra allas roller och uppdrag i teamet. Att följa de rutiner som finns upprättade i 

Blekinge för patienter med palliativ diagnos betonades, då det beskrevs av deltagarna att de 

inte alltid följs i dagsläget. Det diskuterades också att riktlinjerna kring den palliativa vården 

behöver implementeras bättre i verksamheten. Att det finns tydliga gemensamma mål att 

arbeta efter, uttrycktes på olika sätt och att man som team är överens om vad som ska göras 

och här nämndes det även att den patientansvarige läkaren behöver vara väldigt tydlig med 

vad som ”ska göras” i vården av patienten med palliativ diagnos. Det gavs även förslag på att 

det bör upprättas fler checklistor så att alla gör och säger liknande saker hos patienterna. 

Detta är viktigt inte minst för de nyanställda eller de sjuksköterskor med mindre erfarenhet av 

palliativ vård att det finns en lista på generella punkter att bocka av, vilket det uttrycktes en 

trygghet i att kunna göra. 

...man ser liksom att man får med sig flödet… alla är viktiga på något sätt men att man 

får med sig det alltifrån kontakter, har man ställt den och den frågan, det materialet, är 

det förankrat där och alltså att man på något sätt något som verkligen fångade upp, det 

är så lätt att missa något ja, det vanliga normala flödet runt en palliativ patient... FG 1 

Alltså vi har ju bra riktlinjer, alltså det är frågan om att de måste implementeras i 

verksamheten, alla måste känna till dem, alla måste känna till blekingerutinen, alla 

måste känna till gränsdragningsdokumentet, hur vårt uppdrag ser ut...FG2 

Brister i kommunikationen  

Kommunikationen beskrevs på olika sätt som en av grunderna till ett bra samarbete i teamet. 

Att man tar sig tid och har en återkommande och respektfull kommunikation och dialog och 

att man återkopplar snabbt ansågs som betydelsefulla ingredienser i teamet. Det beskrevs att 

om det brister i kommunikationen, kan detta till exempel leda till att det uppstår missförstånd 

och att saker och ting “missas” hos de svårt sjuka patienterna. Det upplevdes även av 

deltagarna att man som distriktssköterska inom hemsjukvården väldigt ofta behöver vara 
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övertydlig i kommunikationen med de olika aktörerna kring patienterna för att undvika 

missförstånd. Flera av deltagarna upplevde också ofta en bättre förekommande 

kommunikation och dialog mellan den patientansvariga läkaren på vårdcentralen och 

distriktssköterskan i hemsjukvården då patienten vårdas enligt det allmänna palliativa 

programmet. Det upplevdes av flera i studien att det emellanåt brister i kommunikationen och 

att det upplevdes att även patienterna blir förvirrade i vem de ska vända sig till vid frågor och 

för samtal och reflektioner. Kommunikationen beskrevs som att det ibland uppstår en 

”trevägskommunikation” där kommunikationen sker via en tredje person, vilket kan medföra 

missförstånd i informationsöverföringen. 

Ja för att om jag vet att dem ska till en patient och jag inte tar reda på vad som har 

sagts eller de ringer inte mig heller då blir det ju, då får jag inte veta någonting heller 

och de vet inte vad jag anser om det, viktigt med kommunikation ja…FG1 

Information till alla i teamet 

Flera deltagare uttryckte att distriktssköterskan i hemsjukvården har en stor uppgift i att 

informera alla i teamet om vad patienten uttrycker för önskemål angående sin vård i hemmet 

och vad patienten har för diagnos och sjukdomshistoria. Det ansågs särskilt viktigt att 

informera den ansvariga hemtjänstgruppen och att informationen uppdateras kontinuerligt. 

Det beskrevs också att ofta behöver patientansvarig distriktssköterska upprepa informationen 

i större utsträckning för framförallt hemtjänstgruppen, än vad de tror och upplever som 

distriktssköterska. Det upplevdes också viktigt att som patientansvarig distriktssköterska 

”stämmer av med områdeschefen” om personalen inom hemtjänsten, som ska vårda patienten 

med palliativ diagnos, känner sig vana och om hur erfarenheterna ser ut i teamet och om de 

eventuellt som distriktssköterska behöver uppdatera kunskaperna i gruppen. Det beskrevs 

också att det upplevs väldigt viktigt att det finns en kontinuerlig dialog och 

informationsutbyte mellan läkaren inom slutenvården och den patientansvarige läkaren på 

vårdcentralen angående vården av patienten med palliativ diagnos, vilket emellanåt 

upplevdes ”falla bort”. Vårdplaneringsteamet upplevdes göra ”ett stort jobb” då de kopierar 

in ordinationer från hemsjukvårdens journal i Prator, när patienten är inlagd på sjukhuset. 

Detta medför att distriktssköterskans ordinationer och aktuell vård av patienten synliggörs för 

personalen inom slutenvården. (Prator är ett kommunikationsverktyg som används mellan 

slutenvården, primärvården och kommunen.) Trots detta upplevde deltagarna att 

informationen kring patienten och att journalanteckningarna kring patienten från 
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hemsjukvården borde synliggöras bättre i NPÖ – Nationella Patient Översikten och 

journalsystemen. (NPÖ är en nationell it-tjänst, vilket möjliggör för vårdpersonal att ta del av 

valda journalanteckningar under förutsättning att patienten givit sitt samtycke och att 

vårdrelation finns.) Det uttrycktes åsikter om att dokumentationen från hemsjukvården inte 

framkommer och syns tillräckligt, för framförallt personalen inom slutenvården med ett annat 

journalsystem. 

…informationen, ja precis… att man medvetandegör för alla som är berörda 

… speciellt hemtjänst men alla måste liksom känna till patienten på rätt nivå så 

att säga…man gör ju ett bättre jobb om man känner till vad det är för problem 

med patienten, man gör ju ett bättre jobb man har ju en större förståelse…FG3 

… sedan har vi då NPÖ:n, det syns inte vad vi gör, de kan ju inte se, nej hur ska de 

kunna veta vad vi pysslar med. Förut när vi hade systemcross då kunde vi skicka ett 

meddelande till PAL:en - var god se min anteckning tjoff, det går ju inte idag, 

nej…FG2 

Diskussion 

Metoddiskussion   
Inom den kvalitativa forskningen används flera kriterier för att värdera kvaliteten och 

tillförlitligheten av en studie (Polit & Beck, 2017). Den kvalitativa forskningen arbetar med 

att förbättra förtroendet för studiens data och under begreppet tillförlitlighet finns flera 

dimensioner att redogöra för såsom trovärdighet, överförbarhet, bekräftelse och pålitlighet 

(Polit &Beck, 2017). Kristensson (2014) skriver att trovärdighetsbegreppet myntades av de 

amerikanska forskarna Lincoln och Guba (1984). Genom hela studien bör integriteten beaktas 

vilket anses vara en viktig företeelse (Polit & Beck, 2017). 

Den tillämpade designen i studien bestod av fokusgruppsintervjuer med kvalitativ metod och 

induktiv ansats, vilken anses vara relevant för studien, då syftet var att beskriva 

distriktssköterskors upplevelser av att arbeta med teamsamverkan kring svårt sjuka patienter 

med palliativ diagnos inom hemsjukvården. I den kvalitativa metoden försöker forskaren att 

förstå helheten i deltagarnas upplevelser (Polit, Beck, 2017). 

Med förhoppningen om att erhålla ett så brett och värdefullt forskningsunderlag som möjligt, 

har som datainsamlingsmetod, tre fokusgruppintervjuer med en semistrukturerad 
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intervjuguide genomförts. Semi-strukturerade intervjuer i fokusgrupper användes då denna 

intervjumetod anses vara den bästa metoden att använda för att förstå fenomen och för att 

framhäva och förstå människors upplevelser (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna genomfördes 

med fem distriktsköterskor och sjuksköterskor, i varje fokusgrupp, där sammanlagt nio 

personer av deltagarna var distriktssköterskor och sex deltagare var sjuksköterskor, varav 

elva var kvinnor och fyra var män. Deltagarna i studien, valdes ut enligt ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebar att de personer som anmälde sitt intresse först fick 

deltaga, men med författarens vetskap om att samtliga distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

de tre olika områdesteamen fått information om studien (Kristensson, 2014). Urvalet valdes 

ut för att bäst gynna studiens syfte och för att pålitligheten skulle bli högre i resultatet (Polit 

och Beck, 2017). I fokusgruppintervjuer är en grupp på fem personer eller fler samlade för 

diskussion utifrån en semistrukturerad intervjuguide med öppningsfrågor och följdfrågor. 

Fokusgruppintervjuer används ofta i hälsoforskningen i syfte att utnyttja gruppdynamiken för 

att inhämta ett så brett forskningsmaterial som är möjligt (Polit, Beck, 2017). För att 

säkerställa det opåkallade tvånget, påpekades att deltagandet var frivilligt inför varje 

fokusgruppintervju och att deltagarna när helst de önskade, kunna avbryta utan någon 

förklaring (Polit & Beck, 2017).  

Intervjuerna som hölls av författaren, spelades in på röstmemofunktionen på författarens 

telefon och transkriberades ordagrant. Vid analysarbetet har både författaren och 

handledaren, granskat och analyserat datamaterialet, för att styrka resultatet ytterligare 

(Kristensson, 2014). Trovärdigheten av studien kan, å ena sidan anses vara hög, med tanke på 

att deltagarna representerade nästintill samtliga hemsjukvårdsdistrikt i en kommun i södra 

Sverige, där både män och kvinnor deltog, med ett brett åldersspann i åldrarna 22-63 år. För 

att öka trovärdigheten och för att styrka resultatet ytterligare, skulle å andra sidan flera 

fokusgruppintervjuer kunna ha genomförts i fler kommuner, men då tiden var begränsad sågs 

inte detta som realistiskt i den här studien. Som avslut i varje underkategori i resultatdelen, 

har ett citat från någon av deltagarna i fokusgrupperna använts, som belyser och ger stöd åt 

de underkategorier som framkommit, vilket eventuellt kan styrka studien ytterligare (Polit & 

Beck, 2017).   

Utifrån perspektivet bias, vilket i denna studien innebär att det från författarens sida kan 

finnas en viss partiskhet i resultatet som kan diskuteras, då författaren själv har tjänstgjort på 

arbetsplatsen där studien genomfördes. Detta kan ha medfört att deltagarna har påverkats av 

att en arbetsrelation förekommit (Kristensson, 2014; Polit & Beck, 2017). Författarens och 

moderatorns (personen som håller i intervjuerna) tidigare tjänstgöring på samma arbetsplats, 
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upplevdes ändå som en fördel då viljan i att vilja delta i diskussionerna under intervjuerna var 

hög (Kristensson, 2014).  
Författaren till studien har en förförståelse inom ämnet, då författaren själv har tjänstgjort de 

senaste åren inom kommunal hemsjukvård och arbetat med svårt sjuka patienter med palliativ 

diagnos i ordinärt boende (Polit & Beck, 2017). Med författarens tidigare tjänstgöring och 

förförståelse i åtanke, kan eventuellt deltagarnas diskussioner å andra sidan, ha påverkats av 

det faktum att en arbetsrelation förekommit med vissa av deltagarna. Författaren har försökt 

vara så neutral som möjligt både under intervjuerna och sedan vid analysarbetet. Då utfallet 

och ämnena som diskuterades i fokusgruppintervjuerna varit snarlika, kan ändå pålitligheten i 

studien ses som ganska hög (Polit & Beck, 2017). Intervjuerna spelades in på 

röstmemofunktionen på författarens telefon och transkriberades ordagrant. Samma person 

som genomförde intervjuerna transkriberade även intervjumaterialet. Detta innebär att risken 

för feltolkning av materialet minskade och att trovärdigheten stärktes (Polit & Beck, 2017). 

Vid analysarbetet har två personer granskat och analyserat datamaterialet för att styrka 

resultatet ytterligare (Kristensson, 2014).  

Intervjuguiden som användes under fokusgruppintervjuerna var inspirerad av Krueger (2004). 

Författaren började med att ställa öppna frågor och uppmanade deltagarna till att diskutera 

fritt utifrån de ställda frågorna. Då moderatorn kände att det passade, ställdes följdfrågor på 

samma tema för att upprätthålla diskussionerna och för att få ett djup och en struktur i 

intervjuerna. Därefter ställdes ytterligare en öppen fråga och sedan ställdes några lite mer 

ledande frågor, för att förbättra strukturen och för att täcka önskvärda ämnen, i intervjun. Alla 

fokusgrupperna fick samma öppna frågor men följdfrågorna varierade något, beroende på hur 

intervjuerna artade sig under intervjuerna (Kristensson, 2014). Det är för moderatorn eller 

personen som intervjuar, viktigt att vara lyhörd under intervjuerna och att kunna lyssna på 

deltagarnas berättelser för att kunna ställa relevanta följdfrågor. Det kan vara en konst att 

avgöra när deltagarnas svar ska följas upp eller avbrytas (Polit & Beck, 2017; Kvale & 

Brinkmann, 2009). Författaren hade i åtanke under intervjuerna att försöka förhålla sig 

neutral, både i uttryck och kroppsspråk, och anpassa sig till situationen. Detta för att intervjun 

inte skulle förlora sin trovärdighet (Polit & Beck, 2017; Kristensson, 2014).  

Trots författarens ringa erfarenhet av att göra intervjustudier, var författarens upplevelse ändå 

att diskussionerna fortskred bra under intervjuerna, där relevanta redogörelser och åsikter om 

ämnet framkom.  Kvalitén på intervjun kan delvis bero på intervjuarens förhållningssätt och 

kunskaper och påverka öppenheten och djupet i intervjuerna (Polit & Beck, 2017).  
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Intervjuerna baseras på elva kvinnliga och fyra manliga distriktssköterskor och 

sjuksköterskors svar med ett brett åldersspann, vilket nog kan spegla verksamheten i stort.  

Det transkriberade materialet analyserades med den kvalitativa innehållsanalysen enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Den kvalitativa innehållsanalysen är vanligt förekommande 

vid omvårdnadsforskning, och innehållsanalysen anses vara lämplig att använda vid stora 

textmassor (Polit & Beck, 2017). Enligt Graneheim och Lundman (2004) beskriver en 

kvalitativ innehållsanalys likheter och skillnader i en text, där analysmetoden håller sig 

textnära. Det finns alltid en viss grad av tolkning när kvalitativ innehållsanalys av en text 

sker, och tolkning förekommer alltid eftersom viss förförståelse av ämnet föreligger hos 

författaren (Graneheim & Lundman, 2004). Vid analysarbetet har två personer granskat och 

analyserat datamaterialet för att styrka resultatet ytterligare (Kristensson, 2014).  

Beroende på organisatoriska förutsättningar och strukturer, anses denna studie, enligt 

författaren, vara förhållandevis överförbar i de kommuner, där kommunal hemsjukvård 

bedrivs och där organisationen är uppbyggd på liknande sätt, vilket innebär att studien 

förmodligen inte är generaliserbar på de kommuner i Sverige, där organisationen ser 

annorlunda ut. Enligt Polit och Beck (2017) innebär överförbarheten i hur hög grad studien 

kan överföras på och användas i andra miljöer och grupper.  

Resultatdiskussionen 
I studien var syftet att beskriva distriktssköterskors upplevelser av teamsamverkan kring svårt 

sjuka patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården. I studiens resultat framkom det 

tre huvudkategorier; Det komplexa samarbetet runt patienten, Vikten av tillgänglighet för 

teamsamverkan, Vikten av tydlighet mellan alla i teamet, och tio underkategorier. 

I studien framkom det att distriktssköterskorna inom hemsjukvården upplever sig som 

spindlar eller medlare i vården, där de innehar en central roll i teamet, i uppgift att samordna 

vården och trygga upp situationen kring den svårt sjuka patienten med palliativ diagnos. 

Enligt flera studier spelar distriktsköterskan i vårdkoordinationen inom hemsjukvården en 

huvudroll i kommunikationen med alla personer involverade och distriktsköterskans roll 

beskrivs som en ”spindel i nätet” som samverkar med andra professioner och mellan 

patienten och dess anhöriga (Tveit Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017; Danielson, Sand, 

Rosland & Förland, 2018). Detta innebär att det finns ett behov för distriktssköterskorna 

inom hemsjukvården, av att marknadsföra eller att profilera sig bättre, både inom 
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verksamheten och utåt i samhället, för att ytterligare stärka sin roll som patientansvarig 

distriktssköterska.   

Det framkom att distriktsköterskorna emellanåt upplever att det uppstår olika kulturer i 

vården kring patienten med palliativ diagnos. ”Kulturkrockarna” kan medföra att det uppstår 

oklara situationer och missförstånd mellan medlemmarna i teamet och hos patienten och 

dennes anhöriga, i vem patienten ska vända sig till i exempelvis förtroliga samtal eller vem 

det är som innehar patientansvaret. I studier beskrivs det på olika sätt om barriärer i vården, 

som kan försämra ett interprofessionellt samarbete och försämra interaktionen mellan 

teammedlemmarna. Det förklaras att då kulturen tillåter hierarki eller patriarkaliska relationer 

och då den medicinska kraften dominerar, är exempel på faktorer som kan försämra ett 

samarbete i teamet. Andra exempel som nämns på barriärer som kan uppstå i samarbetet i 

teamet, är brist på rollförtydligande och målförtydliganden i teamet av den palliativa vården. 

Brist på engagemang, brist på tid, brister i kommunikationen, brist på utbildning och olika 

uppfattningar hos teammedlemmarna av lagarbete och olika färdigheter i att kunna och 

fungera som teammedlem, kan också påverka interaktionen i teamet negativt och därmed 

försämra ett samarbete. Därför anses det viktigt att fortsätta att integrera och utveckla 

teamarbetet och att stärka lagidentiteten inom hälso- och sjukvården (Atwal, Caldwell, 2006: 

Beijer, Vingare, Eriksson, Carlsson, 2017:  Fewster-Thuente, Velsor- Friedrich ,2008: 

Mitchell, Parker, Giles, 2011). För att överbrygga de kulturkrockar som uppstår krävs det att 

relationerna och dialogen mellan professionerna kring och med den svårt sjuke patienten med 

palliativ diagnos, stärks. Genom att det till exempel organiseras fler fysiska möten, kan 

yrkesrelationerna förbättras och ett förtydligande genomföras av de riktlinjer och 

styrdokument som finns angående den palliativa vården. Detta gynnar i sin tur den 

personcentrerade vården, där de 6 S:ns modell med fokus på patientens fysiska, psykiska, 

sociala, andliga och existentiella behov sätts i centrum och som kan användas för att främja 

samverkan vid fysiska möten i teamet. 

Det uttrycks i studien att det emellanåt upplevdes uppstå missförstånd och brister i 

kommunikationen, då flera aktörer ingår i vården kring den svårt sjuke patienten med 

palliativ diagnos. I forskningen beskrivs det för att en teamsamverkan kring och med den 

svårt sjuke patienten med palliativ diagnos inom hemsjukvården ska bli effektiv och 

framgångsrik, krävs det bland annat att arbetsrelationerna mellan de olika aktörerna är goda. 

Att kunna kontakta sina kollegor i teamet är ett stöd i arbetet i svåra situationer (Blomberg, 

Sahlberg-Blom 2007; Kvarnström och Cedersund 2006).  Då patientens behov hamnar i 
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fokus skapas ett ömsesidigt förtroende mellan de olika kompetenserna (Larsen, Broberger & 

Petersson). Det har visat sig vara avgörande, för utfallet av den palliativa vården för patienten 

och familjen i hemmet och för att förhindra nya inläggningar på sjukhuset, att det i ett tidigt 

skede, etableras ett nära samarbete mellan framförallt distriktssköterskan och den 

patientansvariga läkaren i primärvården (Danielson, Sand, Rosland & Förland, 2018). Genom 

att kontinuerligt träffas fysiskt för möte, där en tillmötesgående kommunikation förekommer, 

kan missförstånd minskas och därmed gynna samverkan i teamet. Då fokus hamnar på de 6 

S:ens modell där patientens självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtom, 

sammanhang och strategier blir det centrala i teamet främjar det personcentrerade 

förhållningssättet i slutändan.  

Det uttrycktes i studien att det finns ett ökat behov av att träffas mer regelbundet i fysiska 

möten för att diskutera de svårt sjuka patienterna och för att främja relationerna och 

kommunikationen i teamet. När deltagarna inom teamet delar målsättningen att förbättra 

teamarbetet kan detta resultera i ett större fokus på patienten och att trygghet inom gruppen 

utvecklas, samt kan öka tillgängligheten för varandra i teamet (Beijar, Vingare, Eriksson, 

Carlsson, 2017: Atwall, Caldwell, 2005: Ingram, 1999). Det ökade behovet från deltagarna av 

att träffas mer fysiskt i teamet kan innebära att rutinerna behöver ses över och tid avsättas för 

fler möten för de teammedlemmarna som berörs mest av vården kring de svårt sjuka 

patienterna med palliativ diagnos.  

Tidsbristen upplevds som en ständigt återkommande negativ faktor till att hinna samverka 

kring och med de svårt sjuka patienterna i hemmet. Bristen på tid har visat sig vara ett hinder 

för samarbete och måluppfyllelse i teamet (Fewster- Thuente, Velsor-Friedrich, 2008). 

Genom kommunikation och en bättre planering i teamet kan tid för de svårt sjuka patienterna 

skapas, vilket förbättrar teamsamverkan och även gynnar den personcentrerade vården med 

en nöjdare patient i slutändan.   

Det framkommer också att det finns ett ökat behov av reflektion och handledning i teamet 

kring den svårt sjuke patienten med palliativ diagnos, där ett stort ansvar åligger 

distriktssköterskan i att organisera detta.  Den palliativa vården kring den svårt sjuke 

patienten i hemmet kräver erfarenhet, kompetens och stödjande handledning kontinuerligt, 

där distriktssköterskan spelar en stor roll (Danielson, Sand, Rosland, Förland, 2018). Detta 

tyder på att mer tid behöver avsättas för handledning och reflektion med framförallt de 

personer i hemtjänstgruppen som vårdar patienten närmast och för att gruppen ska känna 
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trygghet i sina roller, vilket medför att det personcentrerade förhållningssättet i vården 

upprätthålls. 

I studien beskrivs det också att det finns upparbetade riktlinjer och styrdokument för den 

palliativa vården, vilket det betonas bör implementeras bättre i verksamheten. Det anses av 

stor vikt att det finns en tydlighet i teamet och en gemensam plan och riktlinjer som ska 

medvetandegöra vad allas uppdrag är, vilket kan medföra förbättrade arbetsrelationer och en 

större trygghet i teamet. Då flera professioner ska samarbeta innebär detta att processer av 

gemensamt beslutsfattande med vissa gemensamma värderingar och inarbetade rutiner 

upprättas och innebär att ett gemensamt avtal där två eller flera parter beslutat att arbeta 

tillsammans för att göra respektive professions kompetenser och program mer framgångsrikt 

(Beijer, Vingare, Eriksson, Carlsson, 2017). Detta tyder på att det finns ett ökat behov av att 

de upparbetade riktlinjerna behöver förtydligas bättre inom de olika verksamheterna och i 

teamen kring den svårt sjuka patienten med palliativ diagnos. 

En grundläggande faktor för att på ett framgångsrikt sätt kunna samverka i teamet, vilket 

framkommer i studien, innebär att kommunikationen är god och frekvent mellan 

teammedlemmarna. Studier från USA, Storbritannien och Norge har visat på att den optimala 

palliativa vården i hemmet bygger på ett nära samarbete och dialog mellan patienten, 

familjen, distriktssköterskan och den patientansvariga läkaren. Den målinriktade 

interaktionen mellan teammedlemmarna och patienten beskrivs vara styrkan i den palliativa 

vården och medför också att alla som är inblandade i teamet av den palliativa vården, känner 

sig respekterade och positiva kring de gemensamma mål som formulerats. Det är genom det 

interprofessionella samarbetet och kommunikation med patienten som målen för patientens 

vård utvecklas och genomförs. Framgångsrika och funktionella team måste kunna 

kommunicera både internt i teamet och externt med utomstående (Ingram, 1999: Fewster-

Thuente, Velsor-Friedrich, 2008: Danielson, Sand, Rosland,Förland, 2018). Därför anses det 

viktigt att tillgängligheten i teamet är hög och att rutiner och riktlinjer av den palliativa 

vården är tydliga för alla i teamet, och att fysiska möten i teamet strategiskt återkommer inom 

teamet.  

I studien framkommer det att det emellanåt brister i informationsflödet kring den svårt sjuka 

patienten med palliativ diagnos och att det anses betydelsefullt i att informationen gällande 

patienten och dennes vård är frekvent och når ut till samtliga aktörer som berörs av den 

palliativa vården kring patienten. I en norsk studie upplevde distriktssköterskorna i 
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hemsjukvården att patientsäkerheten försämrades och att viktig information gick förlorad, då 

informationen angående den patienten med palliativ diagnos endast gavs på elektronisk väg. 

Det ansågs viktigt att information gavs via direktkommunikation med personalen på 

avdelningen, då patienten skrevs ut från sjukhuset (Danielson, Sand, Rosland, Förland, 2018). 

Detta tyder på att rutiner för hur informationsflödet ser ut mellan de olika verksamheterna 

och rutiner för hur informationen i journalsystemen behöver ses över och är eventuellt i 

behov av att förbättras för att undvika missförstånd och att viktig information ”förloras” i 

informationsflödet angående patienten med palliativ diagnos. Riktlinjerna kring hur 

informationen ska förmedlas till de olika aktörerna i teamet, behöver förtydligas. Det finns ett 

behov av att dokumentationen angående patienten med hemsjukvård, bör framgå bättre i de 

olika journalsystemen och att rutiner kring rapportering av de svårt sjuka patienterna bör 

implementeras i större utsträckning. 

Slutsats 
Distriktssköterskorna inom hemsjukvården arbetar som ”spindlar i nätet” eller som ”medlare 

i teamet”, där de innehar en central roll i att samordna vården och att trygga upp situationen 

kring den svårt sjuke patienten med palliativ diagnos, för att upprätthålla den 

personcentrerade vården. Det finns också ett behov av att marknadsföra sig bättre som 

patientansvarig distriktssköterska inom hemsjukvården. De riktlinjer och styrdokument som 

finns angående patienterna med palliativ diagnos, är i behov av att förtydligas och i större 

utsträckning implementeras i verksamheten. För att överbrygga de ”kulturkrockar” som 

emellanåt uppstår, finns det behov av fler fysiska möten där arbetsrelationerna och 

kommunikationen kring patienterna med palliativ diagnos, kan stärkas och den person-

centrerade vården gynnas. En hög tillgänglighet och kontinuitet är viktig i teamet. Mer tid 

behöver frisättas för den patientansvarige sjuksköterskan, så att ett större fokus på 

handledning och reflektion i den berörda hemtjänstgruppen kan genomföras, för att öka 

tryggheten i gruppen och att förbättra säkerheten hos patienten. Informationsflödet och 

dokumentationen angående patienten med palliativ diagnos med kommunal hemsjukvård är i 

behov av att synliggöras bättre i de aktuella journalsystem som finns i verksamheten. Det är 

viktigt att alla i teamet som berörs av den palliativa vården, delges samma information. Det 

anses även viktigt att det finns en kontinuerlig dialog mellan läkaren inom slutenvården och 

den patientansvarige läkaren inom primärvården. Sammanfattningsvis anses det viktigt men 

komplext med teamsamverkan för att upprätthålla den personcentrerade vården kring den 
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svårt sjuke patienten med palliativ diagnos inom hemsjukvården. 

 

Kliniska Implikationer 
Resultatet i denna studie skulle kunna användas som ett underlag för ett potentiellt 

förbättringsarbete för att främja teamsamverkan, för ett rollförtydligande i teamet och för att 

arbeta fram tydliga riktlinjer kring patienterna med palliativ diagnos inom den kommunala 

hemsjukvården. Resultatet skulle även kunna ligga till grund för vidare reflektion kring den 

palliativa vården och teamet kring den svårt sjuke patienten i ordinärt boende. 

Vid fortsatt forskning på samma tema skulle individuella intervjuer kunna genomföras av 

flera professioner såsom läkare, hemtjänstpersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och 

personal från slutenvården med flera, som är involverade i teamet kring patienterna med 

palliativ diagnos.  
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Bilaga 1 Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Mitt namn är Therese och jag är student på sektionen för Hälsa på Blekinge Tekniska 

Högskola, som under våren 2019 ska skriva en magisteruppsats, 15 hp.  

Syftet med studien är att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av att 

med teamsamverkan kring svårt sjuka patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården.  

Metoden är en kvalitativ intervjustudie med tjänstgörande distriktssköterskor och 

sjuksköterskor inom hemsjukvården. Jag planerar att genomföra tre fokusgruppsintervjuer 

med ca 5 personer i varje grupp. En semistrukturerad intervjuguide kommer att användas. 

Fokusgruppintervjuerna kommer att ske längre fram i april.  

Resultatet Intervjumaterialet kommer att analyseras med en innehållsanalys och kommer att 

beskriva sjuksköterskors och distriktssköterskors upplevelser av att arbeta i team.  

En skriftlig inbjudan kommer att skickas till områdescheferna i respektive team. Där 

presenteras syftet med studien och vad fokusgruppintervjuer är. De distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som är intresserade ombeds att ta kontakt med mig. Studien är frivillig och 

konfidentialitet garanteras. Före varje fokusgruppintervju kommer jag att betona att det som 

sägs inom gruppen ska stanna inom gruppen. Det insamlade materialet kommer att förvaras 

inlåst efter examination. Resultatet kommer att redovisas så att ingen informant kan 

identifieras. Ansökan kommer att skickas till Etikprövningskommittéen Sydost för 

rådgivande yttrande innan den planerade studien genomförs. 

Om Du/Ni har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till mig eller till min 

handledare. 

 

Ansvarig för studien:   Handledare: 

Therese Johansson Arensparr   Terese Lindberg 

Leg sjuksköterska   Universitetslektor 

0733-099398 

tarensparr@hotmail.com   terese.lindberg@bth.se 
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Bilaga 2 Informationsbrev  
Till dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska i hemsjukvården i 

Karlskrona Kommun-Information och förfrågan om deltagande i 

intervjustudie. 
 

Komplexiteten kring patienter inom hemsjukvården har alltmer ökat i hälso- och sjukvården, 

vilket ställer högre krav på samarbetet mellan yrkeskategorierna. Distriktssköterskan/ 

Sjuksköterskan verkar som en ”spindel i nätet” kring den svårt patienten med palliativ 

diagnos inom hemsjukvården. För att optimera och upprätthålla ett personcentrerat 

förhållningssätt och en god kvalitét av vården finns behovet av att beskriva 

distriktsköterskors/ sjuksköterskors upplevelser av teamsamverkan kring svårt 

sjuka/palliativa patienter. 

 

Jag har därför ett önskemål om att få genomföra fokusgruppintervjuer i respektive team vid 

sammanlagt 3 intervjutillfällen med förhoppning om att resultatet i studien kan leda till ökad 

förståelse och kunskap för distriktsköterskorna och sjuksköterskorna och de olika 

professionerna som arbetar med svårt sjuka/ palliativa patienter inom hemsjukvården.   

 

Syftet med studien är beskriva distriktsköterskors och sjuksköterskors upplevelser av att 

arbeta med teamsamverkan kring svårt sjuka /palliativa patienter i hemsjukvården. 

 

Alla distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården i Karlskrona 

kommun kommer att tillfrågas om deltagande i denna intervjustudie. Om du har minst ett års 

yrkeserfarenhet som sjuksköterska i primärvården skulle vi vilja att du som är intresserad av 

att delta i vår studie kontaktar någon av oss via e-post eller telefon.  

Det är helt frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

Intervjuerna kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du 

väljer. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter.  

 

Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas konfidentiellt och det 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av det. Inga enskilda 

personer eller vårdcentraler kommer att kunna identifieras i examensarbetet. 
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Jag heter Therese och studerar på Blekinge Tekniska Högskola och läser till 

specialistsjuksköterska (distriktsköterska). I utbildningen ingår det att göra ett magisterarbete, 

vilket är anledningen till att denna intervjustudie kommer att göras. Har du några frågor så 

hör gärna av dig. 

 

Karlskrona 2019-03-23 

 

 

Studerande:    Handledare: 

Therese Johansson Arensparr  Universitetslektor Terese Lindberg 

Telefon: 0733-099398   Telefon: 0455-385477 

Mejladress: tarensparr@hotmail.com  Mejladress: terese.lindberg@bth.se               
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Bilaga 3 Samtyckesblankett 
 

Samtyckesblankett 
Samtycke till deltagande i studien ”Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelser av 

att arbeta i team kring svårt sjuka patienter med palliativ diagnos inom hemsjukvården”- En 

kvalitativ empirisk intervjustudie. 

Jag har tagit del av skriftlig information om studien ” Distriktssköterskors och 

sjuksköterskors upplevelser av att med teamsamverkan kring svårt sjuka patienter med 

palliativ diagnos inom hemsjukvården” – en kvalitativ intervjustudie baserad på 

fokusgrupper. 

Jag har möjlighet att kontakta de ansvariga för studien under studieutförandet för att få mina 

frågor besvarade. Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst 

kan avbyta mitt deltagande, även om jag gett samtycke till deltagandet.  

 

Jag ger mitt samtycke till att deltaga i denna studie: 

 

Ort och datum 

 

Namnteckning 

 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 Intervjuguide  
 

Intervjuguide till magisterarbetet ” Teamsamverkan kring svårt sjuka 

/palliativa patienter inom hemsjukvården”. 

 
Öppningsfrågor 

Presentation av deltagarna 

Man/ kvinna 

Ålder 

År i sjuksköterskeyrket 

Aktuell examensnivå 

Var färdig sjuksköterska år 

Introduktionsfrågor 

Vad innebär teamsamverkan för er? 

Nyckelfrågor 

Kan ni berätta hur ni upplever teamsamverkan med de olika aktörerna kring svårt sjuka 

/palliativa patienter inom hemsjukvården? 

Ev Följdfrågor: 

Hemtjänstpersonal? 

Patientansvarig läkare? 

Rehabpersonal- Arbetsterapeut/ Fysioterapeut? 

Biståndshandläggare? 

Kan ni ge förslag på faktorer som påverkar teamsamverkan kring de svårt sjuka/palliativa 

patienterna inom hemsjukvården? 

Avslutande frågor  

Är det någon som vill tillägga något? 

 

Det här är de övergripande frågorna som kommer att generera följdfrågor. 
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Bilaga 5 Exempel på analys 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Kod Underkategori Huvudkategori 

gentemot 
palliativa teamet 
då att vi har lite 
olika agendor, 
att de bokar in 
ett hembesök 
någon dag att vi 
bokar in ett 
hembesök någon 
annan dag,  

 Palliativa 
teamet och 
sjuksköterskorna 
i hemsjukvården 
har olika 
agendor. 

Kulturkrockar Kulturkrockar 
mellan olika 
professioner 

Det komplexa 

samarbetet runt 

patienten 

     

Jag tycker något 
som påverkar det 
negativt det är 
dålig 
tillgänglighet, 
när man inte får 
tag på folk, vi är 
väldigt 
lättillgängliga 
som 
sjuksköterskor 
men många 
andra 
professioner är 
ju svåra att få tag 
på  
 

Dålig 
tillgänglighet 
påverkar 
teamsamverkan 
negativt 

Tillgänglighet Att vara nåbar Vikten av 

tillgänglighet 

för 

teamsamverkan 
 

     

Att man inte 
följer 
Blekingerutinen 
det finns en 
upparbetad rutin 
på hur man ska 
jobba som inte 
följs 

Att inte följa de 
riktlinjer som finns. 

Riktlinjer Behov av 
klara riktlinjer 

Vikten av 

tydlighet 

mellan alla i 

teamet 
 

     

 

 

 


