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Abstrakt 

Lifecare samordnad planering är ett IT-stöd som har till ändamål att upprätta en 

oavbruten vård- och omsorgskedja mellan vårdaktörer och därigenom främja 

personcentrerad vård, stärka vårdkvalité och effektivisera vårdverksamhet. Syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare 

samordnad planering inom primärvård. Fokusgruppsstudien har en kvalitativ 

forskningsmetod där datainsamling genomfördes genom två fokusgruppsintervjuer med 

totalt åtta deltagare varav fyra deltagare i varje grupp. Studiens deltagare utgjordes av 

fyra sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor som arbetade på två hälsocentraler inom 

Region Norrbotten. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys som 

utfördes induktivt med en manifest ansats. Resultatet visade att samordningsansvaret 

innebar ett stort ansvar, att samverka med andra vårdaktörer och att samordna för 

patienter som primärvården inte var behandlingsansvariga för kunde vara svårt. Det 

upplevdes en brist på kunskap hos andra vårdaktörer vilket bidrog till merarbete. 

Samordningsansvaret och arbetet med Lifecare innebar en stor omställning som var 

både stressig och tidskrävande. Mer tid ägnades åt Lifecare än vad hälsocentralen fick 

betalt för och det var många som arbetade övertid. Lifecare som IT-stöd upplevdes 

obearbetat vilket försvårade det dagliga arbetet. Slutligen visade resultatet att för en 

lyckad samordning som skapade patienttrygghet krävdes ett gott samarbete mellan olika 

vårdaktörer och med delaktighet från patienten. Konklusionen är att arbetet med 

Lifecare samordnad planering behöver förbättras. 

Nyckelord: Lifecare, Samordnad individuell planering, Sjuksköterskor, Ansvar, 

Personcentrerad vård, Fokusgruppsintervjuer, Kvalitativ innehållsanalys 
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Bakgrund 

 

Vårdplanering 

Hälso-och sjukvården uppmuntrar till kortare sjukhusvistelser och att mer vård sker i 

öppenvård så därför är det av stor vikt att vårdplaneringsprocesser fungerar (Rydeman & 

Törnkvist, 2006; Vårdanalys, 2018). Vårdplanering kan ses som en pågående process där 

varje enskild patients behov och resurser identifieras och som via tvärprofessionell samverkan 

upprättar insatser som svarar mot patientens identifierade behov (McGinley et al., 1996). 

Processen är betydelsefull för att åstadkomma en trygg, säker och smidig övergång från 

slutenvård till hemmet när patient är i behov av insatser från öppenvården vilket kan minska 

risk för återinläggning (Sveriges kommuner & landsting [SKL], 2019). 

 

I Sverige liksom i många övriga länder förekommer bristande samordning och samarbete 

mellan olika vårdaktörer vilket äventyrar vårdens kontinuitet och kvalitet framför allt bland 

patienter med komplicerade vårdbehov (Condelius, Jakobsson & Karlsson, 2016). Arbetet 

med vårdplanering i anslutning till utskrivning från slutenvård beskrivs för många länder i 

västvärlden som en utmaning (Allen, Hutchinson, Brown & Livingston, 2014). Studier 

internationellt och nationellt redogör för hur brister i dialog mellan vårdaktörer och 

förståelsen för varandras ansvarsområden utgör hinder i informationsöverföring och 

samverkan (Allen, Ottoman & Roberts, 2013; Cannaby, Parker, Cheater & Baker, 2003; 

Larsson et al., 2019; Pinelli, Stuckey & Gonzalo, 2017; Rydeman, 2012). Bristande 

informationsöverföring kan förstås utifrån vårdpersonalens upplevelser av svårigheter att 

använda sig av elektroniskt system för vårdplanering. Upplevelsen av osäkerhet avseende vad 

för typ av information som den andre professionen är i behov av för planeringen av fortsatta 

vårdinsatser kan även ses som en svårighet (Nordmark, Söderberg & Skär, 2015). Oförmåga 

till god samverkan menar Larsson et al. (2019) kan bero på bristande tillit mellan de olika 

vårdaktörerna. Rydeman (2012) menar att detta kan ha sin grund i problem med respekt för 

olika professioners kunskap och deras negativa attityder gentemot varandra samt deras olika 

grad av engagemang i planeringsprocessen. Vidare redogör studier för hur bristande 

vårdkvalité mellan övergångar från en instans till en annan utgör en risk för att patienter faller 

mellan stolarna (Coleman, 2003; Mitchell et al., 2018; Rydeman, 2012). En risk som 

föreligger är om vårdpersonal ser vårdplanering som en rutinuppgift som snabbt ska försöka 

lösas innan nästa arbetsuppgift kan påbörjas, vilket riskerar att den personcentrerade vården 
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går förlorad (Jobe, Lindberg, Nordmark & Engström, 2018; Sundström, Petersson, Rämgård, 

Varland & Blomqvist, 2018). En annan risk är om samverkan mellan vårdaktörer, patient och 

anhöriga är bristfällig. Patienten riskerar då att bli maktlös och gå förlorad i 

planeringsprocessen (Rydeman, 2012). 

 
I jämförelse med länder nationellt och internationellt så upplever svenska patienter en sämre 

delaktighet, informationsgivning och samordning som berör deras vård och behandling 

(Vårdanalys, 2016). För patienter är det betydelsefullt att de vårdgivare som deltar vid 

vårdplanering kommunicerar bra och ger tydlig information till varandra som vårdgivare och 

till den enskilde (Cannaby, 2003; Carroll & Dowling, 2007; Rodakowski et al, 2017). 

Otillräcklig information under vårdplaneringsprocessen och bristande involvering av anhöriga 

orsakar en otydlighet både för patient och anhöriga avseende den fortsatta vården (Bauer, 

Fitzgerald, Haesler & Manfrin, 2009). Det kan också orsaka otydlighet för vilken vårdgivare 

som de i första hand ska kontakta om behov uppkommer (Benzar, Hansen, Kneitel & 

Fromme, 2011; Pinelli et al, 2017). För att patienter och anhöriga ska känna sig förberedda att 

återgå till hemmet efter utskrivning så krävs det att vårdgivare besitter en kompetens och 

kunnighet i vårdplaneringsprocessen och som även ser till patientens livsförhållande och 

existentiella behov liksom de medicinska (Rydeman, 2012). En god vårdplanering kan leda 

till färre återinläggningar inom slutenvård, minskade sjukvårdskostnader och ökad 

patientkvalité (Allen et al., 2013; Allen et al., 2014). Att främja en god vårdplanering innebär 

ett upprättat partnerskap mellan vårdaktörer, patient och anhöriga som består av en god 

kommunikation och delaktighet med patienten i fokus (Bauer et al., 2009; Rydeman & 

Törnkvist, 2006). Detta är något som framhålls som viktiga komponenter i en personcentrerad 

vård (Munthe, Sandman & Cutas, 2012). 

 
Personcentrerad vård 

Utgångspunkt för en personcentrerad vård är att skapa utrymme för patientberättelse genom 

ett aktivt lyssnande och försök till att förstå patientens perspektiv. Målet är upprättande av ett 

ömsesidigt partnerskap mellan patient och dennes anhöriga där varje enskild individs kunskap 

och resurser lyfts fram (Ekman et al., 2011). WHO:s vision internationellt är att vården ska 

utformas inte enbart efter patientens sjukdom utan ska se till individens helhet (World Health 

Organization [WHO], 2018). Det innebär att patienten genom en mer aktiv roll ska ha 

möjlighet att påverka sin egen vård (Munthe, Sandman & Cutas, 2012; WHO, 2018). 

Kvalifikation för att uppfylla en personcentrerad vård i enlighet med McCormack och 



5  

McCance (2006) är att patienten skall ges utrymme för eget beslutstaganden, till 

kommunikation och möjlighet till kännedom om vilka hjälpmedel och insatser som vården har 

att erbjuda. Vården ska bidra patienten med en stödjande miljö där interaktion mellan 

vårdgivare och patient leder till god kommunikation och information i syfte att nå 

gemensamma beslutstaganden (McCormack & McCance, 2006). 

 
Primärvård 

Primärvården strävar efter ett personcentrerat arbetssätt och erbjuder patienter en nära och 

tillgänglig vård med fokus på individens behov och upplevelse av närhet (SKL, 2019). 

Definition av primärvård innefattar enligt hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ansvar för 

befolkningens grundläggande vårdbehov. Detta innefattar medicinsk behandling, omvårdnad, 

förebyggande arbete och rehabilitering då det inte finns behov av tekniska eller medicinska 

resurser från slutenvården. Denna vård ska ges utan begränsningar vad gäller patientgrupp, 

sjukdom eller ålder. I Sverige har primärvården i uppdrag att samverka med andra vårdaktörer 

i ändamål att samordna patientens vård och behandling (Socialstyrelsen, 2016). Primärvården 

utgör en central roll i vårdsystemet och är den första vårdkontakten för patienter. Den 

omfattar även ett fokus på individens långsiktiga hälsa vilket innebär en samordning med 

andra vårdaktörer för upprätthållandet av en så god vård som möjligt (WHO, 2004). 

 
Sjuksköterskan 

Inom primärvård är det ofta sjuksköterskan som utgör den första kontakten med patienter, 

likaså är det oftast sjuksköterskan som patienter har kontinuerlig kontakt med (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2019). Sjuksköterskan utgör en central roll i 

vårdplaneringsprocessen för att uppnå en säker och snabb utskrivning från slutenvård och som 

förebygger återinläggning. I processen samverkar sjuksköterskan med olika vårdaktörer och 

samordnar nödvändiga insatser som identifierats utifrån patientens behov i samråd med den 

enskilde (Rose & Haugen, 2010). Detta överensstämmer med sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning som redogör för ansvaret att systematiskt prioritera, samordna och 

utvärdera samarbetet mellan olika vårdaktörer utifrån patientens behov och resurser. 

Sjuksköterskan ska även i sitt arbete säkra en god informationsöverföring och samverka med 

övriga vårdaktörer i syfte att upprätthålla en god kontinuitet och säkerhet i patientens 

vårdprocess. Sammantaget skall detta ske i samråd med patient och dennes anhöriga (SSF, 

2017).
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Lifecare samordnad planering 

År 2010 genomfördes lagändring som innebar bestämmelser om upprättelse av en gemensam 

samordnad individuell plan (SIP) för den enskilde då behov av insatser förekom från både 

hälso- och sjukvård samt socialtjänst (SKL, 2019). År 2018 den första januari inträdde lagen 

om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård i kraft. Lagen syftar till att 

patienter som efter utskrivning från slutenvård, som är i behov av insatser från öppenvård och 

kommunal omsorg, ska få en så god och kvalitativ vård som möjligt. Även denna lag kräver 

en upprättad SIP, men nu också bestämmelser om fast vårdkontakt inom den 

landstingsfinansierade öppenvården som står som samordningsansvarig vid SIP då patienten 

skrivs ut från slutenvården (SFS 2017:612). Dataprogrammet Lifecare samordnad planering 

används inom Region Norrbotten som samverkansverktyg mellan olika vårdaktörer. Det ses 

som Sveriges mest använda IT-stöd för samverkan mellan slutenvård, öppenvård och 

kommunal omsorg och ersätter tidigare Meddix SVP och Meddix öppenvård (Nordmark, 

2018). Det är en säker informationsöverföring som används både vid SIP i öppenvård liksom 

vid utskrivning från slutenvård oberoende av diagnos eller ålder (Länsstyrgruppen, 2017). I 

Sverige används olika IT-stöd för att optimera en säker vård och omsorg för patienten i 

samband med överflyttning mellan vårdgivare (Fridstedt, 2016). En god samverkan via IT- 

stöd bygger på respekt, ömsesidig tillit, förtroende samt god kommunikation mellan 

vårdaktörerna vilket gagnar den enskilde patienten (Fridstedt, 2016). IT-stöd möjliggör en 

förbättrad kommunikation vilket kan minska antalet återinläggningar och längden för 

sjukhusvistelse. Tillsammans kan det bidra till att vården effektiviseras och likaså dess 

kostnad (Allen et al., 2013). I Lifecare upprättas den samordnade planen i samråd med 

patienten och varje ansvarig vårdaktör dokumenterar ner sin hälso- och sjukvårdsinsats som 

möter den enskildes behov. Patienten erhåller efter avslutat möte sin plan på papper 

(Länsstyrgruppen, 2017). Sammantaget syftar tekniken till att upprätthålla oavbruten vård- 

och omsorgskedja mellan olika vårdaktörer med hjälp av digitalt IT-stöd i syfte att främja 

personcentrerad vård, höja vårdkvalité och effektivisera vårdverksamheten (Tieto, n.d.). 

  



7  

Rational 

Som sjuksköterska i primärvården är en av arbetsuppgifterna att fungera som 

samordningsansvarig för patientens samordnade planering vid utskrivning från slutenvården. 

Planen ska upprättas i kommunikation och samverkan mellan vårdaktörer, patient och 

anhöriga och vara utformad utifrån patientens behov och resurser. Användningen av Lifecare 

är viktigt att belysa eftersom det är ett IT-verktyg som används för den samordnade 

planeringen inom Region Norrbotten i samband med den lag (SFS 2017:612) som trädde i 

kraft 1 januari 2018. Det är ett område där det finns begränsat med forskning och därmed en 

kunskapslucka. Med studien är förhoppningen att genom uppmärksammande av 

sjuksköterskors upplevelser kunna bidra med viktig kunskap för att främja 

utvecklingsprocessen av Lifecare och framtida förbättringsarbeten vilket i slutändan kan 

gynna att den enskilda patienten får en bättre individuell samordnad planering. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Lifecare 

samordnad planering inom primärvård 

 

 

Metod 

Kvalitativ design 

Detta är en empirisk studie som är genomförd med en kvalitativ metod i form av 

fokusgruppsintervjuer och kvalitativ innehållsanalys. Den kvalitativa metoden är i enlighet 

med Polit och Beck (2017, s. 12) lämplig att använda i syfte att uppnå en förståelse för 

individers subjektiva upplevelse som kan delges genom berättelser. 

 
Deltagare och procedur 

Deltagare i studien valdes genom ett ändamålsenligt urval vilket enligt Polit och Beck (2017, 

s. 493-494, 511-512) innebar att deltagare som ansågs mest lämpliga för studiens syfte valdes 

ut. I ändamål att utvinna så rik data som möjligt utgick urvalsstrategin ifrån ett homogent 

tillvägagångssätt. Deltagare bestod av fyra sjuksköterskor och fyra distriktssköterskor, 

samtliga kvinnor i mellan 28-62 års ålder. Deltagarna hade varit yrkesverksamma mellan 5-29 

år och arbetade på två hälsocentraler inom Region Norrbotten. Samtliga hade erfarenhet av 

arbetet med Lifecare mellan 6-16 månader. Arbetet ingick i deras kontinuerliga 

arbetsuppgifter och ägnades mellan 75-85 % av arbetstiden för den som stod ansvarig under 
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vissa veckor. Samtliga sjuksköterskor förutom en hade erhållit utbildning i Lifecare och hade 

även sedan tidigare erfarenheter av vårdplanering. Inklusionskriterier för att delta i studien var 

att arbeta som sjuksköterska på hälsocentral och ha erfarenhet av arbete med Lifecare 

samordnad planering. Distriktssköterskor och sjuksköterskor som inte arbetade med Lifecare 

kontinuerligt exkluderas från urvalet.  

 
Urvalsproceduren för denna studie inleddes med att kontakt togs med verksamhetschefer på 

varje enskild hälsocentral. Dessa erhöll muntlig och skriftlig information om studien och dess 

syfte via telefonkontakt och mail, varpå de gav sin muntliga tillåtelse till att genomföra 

studien på deras arbetsplats. Verksamhetscheferna blev informerade om de inklusionskriterier 

som fanns för att få delta i studien. Författarna av studien framförde även önskemål om ett 

deltagarantal mellan 4-8 stycken vilket är ett idealiskt antal för fokusgruppsintervjuer enligt 

Kitzinger (1995). Verksamhetscheferna ombads därefter att utse och tillfråga lämpliga 

deltagare som motsvarade studiens inklusionskriterier samt vidarebefordra informationsbrev 

och samtyckeformulär som medföljde i mailet. Deltagarna anmälde sitt intresse om 

deltagande inom 7 dagar via mail varpå ny telefonkontakt togs med verksamhetscheferna för 

tidsbokning av fokusgruppsintervju som passade verksamheten. Deltagarnas skriftliga 

samtycke inhämtades innan intervjutillfället då de överlämnade det utskrivna 

samtyckesformuläret som var undertecknat med enskild underskrift. Vid samma tillfälle före 

intervjuernas start gavs deltagarna även muntlig information om studien, dess syfte samt vad 

deras deltagande kom att innebära, varpå deras muntliga samtycke inhämtades. 

 
Fokusgruppsintervju 

Datainsamlingen genomfördes med två fokusgruppsintervjuer. Metoden är fördelaktigt enligt 

Kitzinger (1995) i syfte att beskriva individers upplevelser, tankesätt och attityder. Polit och 

Beck (2017, s. 511) beskriver att metoden grundar sig i en planerad strukturerad fokusgrupp 

som bygger på dialog mellan gruppdeltagare. Det är ett tillvägagångssätt som kan hjälpa 

deltagare att utforska och klargöra sina åsikter på ett sätt som inte vore lika möjligt vid 

enskilda intervjuer. Båda författarna deltog i fokusgruppintervjuerna, varav de ena fungerade 

som moderator och den andra förde anteckningar och inflikade med följdfrågor. Enligt Polit 

och Beck (2017, s. 511) är ansvaret att uppmuntra kommunikationen kring aktuellt ämne i 

fokusgruppen ett sätt för att insamla så rik data som möjligt inför framtida analys. 

Fokusgruppsintervjuerna utgick från en intervjuguide (bilaga 1) som författarna utformat med 

ett antal frågor som svarade mot studiens syfte. Guiden innehöll förberedda bakgrundsfrågor 
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som varje deltagare fick svara på innan intervjun startades. Intervjufrågorna var öppna och 

berörde upplevelser av Lifecare samordnad planering bland sjuksköterskor som arbetar i 

primärvården. Exempel på frågor var ”hur upplever ni samordnad planering sedan Lifecare 

infördes?” och ”vad har Lifecare för betydelse för ert arbete?”. Guiden innehöll även ett antal 

följdfrågor som tillexempel ”kan du berätta mer?” och ”kan du utveckla detta?”. Polit och Beck 

(2017, s. 511) redogör för hur en intervjuguide är nyckeln till en effektiv fokusgrupp och som 

kan ge ett rikt och detaljerat innehåll. Verksamhetscheferna hade förbokat ett konferensrum på 

varje enskild hälsocentral där fokusgruppsintervjuerna ägde rum under arbetstid. 

Fokusgruppsintervjuerna pågick i ungefär 60 minuter vardera vilket överensstämmer med 

rekommenderad tid för fokusgruppsintervjuer (jmf. Kitzinger, 1995). 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in som ljudfil med hjälp av mobiltelefoner med kodlås efter 

godkännande från deltagarna. Kitzinger (1995) redogör för hur inspelat förfarande är 

fördelaktigt vid denna typ av metod för att sedan skrivas ned. 

 
Kvalitativ innehållsanalys 

Data som framkom under fokusgruppsintervjuerna bearbetades med kvalitativ innehållsanalys 

som genomfördes induktivt utifrån metodbeskrivning av Graneheim och Lundman (2004). 

Analysmetoden beskrivs som ett etablerat tillvägagångssätt vad gäller forskning inom 

omvårdnad då strävan är att undersöka individers upplevelser. En manifest ansats användes i 

analysprocessen vilket enligt Graneheim och Lundman innebär ett textnära arbete där fokus 

ligger på deltagarnas berättande upplevelser och som är fria från egna tolkningar. Analysen 

inleddes genom upprepad läsning för erhållandet av fördjupad förståelse för innehållet i det 

transkriberade datamaterialet, innan meningsenheter som svarade mot studiens syfte 

extraherades. Meningsenheterna märktes med nummer för att lätt kunna gå tillbaka till 

meningsenhetens ursprung om behov uppkom. Sedan kondenserades meningsenheterna med 

syfte att kortas ner utan att förlora kärnpunkten. Varje kondensering tilldelades en kod som 

beskrev deras innehåll. Efter kodning sorterades de kondenserade meningsenheterna in i 

underkategorier utifrån jämförelse mellan enheternas likheter och olikheter i fyra steg för att 

slutligen sammanföras i sex slutliga kategorier. 
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Etiska överväganden 

Etisk godkännande inhämtades av lektor vid institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska 

universitet innan studien kunde påbörjades i syfte att undvika all form av skada och obehag 

för deltagarna i studien (jmf. Polit & Beck, 2017, s. 139). De forskningsetiska principerna 

såsom informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

följdes. I enlighet med Polit och Beck (2017, s. 139-142) och Vetenskapsrådet (2002) utgör 

principerna ett skydd för deltagares mänskliga rättigheter under forskningsprocesser. 

Ovanstående krav uppfylldes genom att verksamhetscheferna på varje hälsocentral och 

deltagarna gavs muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte. Samtliga 

deltagare blev informerad om frivilligt deltagande samt rätten att när som helst avbryta sin 

medverkan utan att behöva ange dess anledning. Samtycket till deltagande i studien lämnades 

både skriftligt via samtyckesformulär och muntligt innan fokusgruppsintervjuerna. Informerat 

samtycke inhämtades dessutom från verksamhetscheferna från de berörda hälsocentralerna. 

Deltagarna i studien har även erhållit information om att all inhämtad data behandlas 

konfidentiellt och att det enbart har används för att besvara studiens syfte (jmf. 

Vetenskapsrådet, 2002). Deltagarnas konfidentialitet har i denna studie upprätthållits genom 

att deltagarna uppmanades till tystnadsplikt över det som diskuterades inom fokusgruppen 

(jmf Polit & Beck, 2017, s. 511). Ljudfilerna och det transkriberade datamaterialet har 

förvarats med kodlås i författarnas mobiltelefoner och datorer där ingen obehörig kunnat ta 

del av materialet. I behandling av materialet har information eliminerats som kunnat leda till 

att eventuella deltagare skulle kunnat identifieras i det färdiga resultatet (jmf Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 109-110). Materialet kommer att raderas när studien publicerats. 

 
Enligt Polit och Beck (2017, s. 142-143) ska nyttan med forskningen alltid övervägas mot 

dess möjliga risker både relaterat till deltagarna och till samhället. Potentiella fördelar för 

deltagarna i denna studie kan vara att bidra med viktig kunskap som kan vara betydelsefullt 

för framtida förbättringsarbeten som även gynnar andra individer i liknande situationer. 

Nyttan med deltagandet kan även vara att deltagarna fått möjlighet till ett tillfälle att bli 

lyssnad på och få reflektera och diskutera. Potentiella risker med deltagandet av 

intervjuforskning kan enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 110) vara att deltagare delar med 

sig av sådan information som individen senare ångrar. I denna studie kanske sådana risker har 

sin grund i deltagarnas osäkerhet om de i sitt arbetssätt med Lifecare gjort rätt eller fel. Det 

kan även handla om rädsla för hur arbetskollegorna kan komma att värdera den åsikt som den 

enskilde uttrycker och vad det senare kan ha för betydelse i den framtida arbetsrelationen. I 
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denna studie har författarna vid fokusgruppsintervjuerna skapat en trygg och tillåtande miljö 

där samtliga deltagare kommit till tals och vågat delge sina berättelser (jmf. Polit & Beck, 

2017, s. 511; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 110). Deltagarna i studien informerades före 

gruppintervjun om att visa respekt och vikten av att varje enskild individ skulle ges utrymme 

utan att få sin berättelse avbruten. Att sätta sådana grundregler menar Polit och Beck främjar 

en sådan miljö. Ett särskilt etisk övervägande i denna studie var att en av fokusgrupperna 

ägde rum på arbetsplatsen där författarna arbetar och har sedan tidigare en etablerad 

arbetsrelation till deltagarna. Detta krävde desto högre krav på författarna avseende 

övervägande om huruvida deras medverkan skulle komma att leda till nytta eller skada. 

 
Resultat 

Resultatet presenteras med sex kategorier i löpande text som illustreras med citat från 

fokusgruppsintervjuerna (Tabell 1). 

Tabell 1 Översikt av kategorier (n=6) 

 

Kategorier 
 

Samordningsansvaret är svårt och innebär ett stort ansvar 

Brist på kunskap hos andra vårdaktörer 

Det är stressigt och tidskrävande 

Svårarbetat IT-stöd 

Samarbete behövs för lyckad samordning 

Betydelsefullt att skapa trygghet för patienten 

 

Samordningsansvaret är svårt och innebär ett stort ansvar 

Sjuksköterskor upplevde att Lifecare innebar ett stort ansvar. De uttryckte det som en 

arbetsuppgift som inte kunde prioriteras bort när de enligt lag var tvungna att utföra 

samordningsansvaret. De beskrev även att samordningsansvaret kunde vara roligt och givande 

och att det gav en känsla av att vara spindel i nätet. Sjuksköterskor upplevde att de skötte det 

mesta av planeringen vilket innebar ett ansvar att vara noga påläst och insatt i patientens 

situation och behov. De beskrev dock att det kunde vara svårt att bedöma vilka insatser som 

patienten kunde tänkas vara i behov av från hälsocentralens sida. Sjuksköterskor menade att 

det krävdes en medicinsk bedömning för detta vilket ibland kunde vara svårt att få till följd av 

bristande tillgänglighet från läkare vid samordning. 
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Som samordningsansvarig beskrev sjuksköterskor även att det innebar ett ansvar att kalla till 

SIP-mötet och att vara ledande och ha den styrande rollen vid mötet. Detta för att kunna skapa 

ett möte där alla aktörer fick komma till tals och att mötet följde en röd tråd. Även ett ansvar 

att runda av och avsluta mötet och komma överens med de andra aktörerna om fast 

vårdkontakt och ett huvudmål för patient. Sjuksköterskor beskrev att de flesta SIP-mötena 

hölls via telefon eller skype-samtal där de satt på hälsocentralen och patienten i hemmet med 

de andra vårdaktörerna. De beskrev att det ibland förekom svårigheter att styra mötet då 

tekniska störningar såsom att telefonljudet eller skypebild/ljud inte fungerade, extra svårt var 

det vid tillfällen då patient hade dålig hörsel. Fysiska SIP-möten var sällan förekommande 

påtalade sjuksköterskor, men menade att tillvägagångsättet upplevdes enklare och bättre då 

även kroppsspråket kunde tolkas. 

 
… tar man liksom inte lite plats i början, att man visar att det är jag som kommer att styra 

mötet och hålla i den röda tråden då är oftast hela mötet att det blir att biståndet pratar lite, 

och sedan hemsjukvårdssköterskan och det blir rörigt. (Fokusgrupp 1, deltagare 1). 

 

Förutom tekniska störningar som kunde försvåra ansvaret som ledande vid SIP-möten beskrev 

sjuksköterskor svårigheter att samordna vid komplicerade patientfall. Till dessa menade 

sjuksköterskor patienter med olika kliniker och vårdaktörer involverade eller ansvarig i 

dennes vård. Sjuksköterskor menade att det var svårt att vara samordningsansvarig för sådana 

patienter där hälsocentralen aldrig varit involverade eller haft kännedom kring patientens vård 

och behandling. De tog planeringen kring en cancersjuk patient som exempel. Patienten hade 

erhållit sin behandling i annan region och hade sin behandlingsansvariga läkare på sjukhuset 

inom regionen där patienten bodde. Trots detta skulle de planera och samordna för patient de 

inte kände till och aldrig fysiskt träffat. Sjuksköterskor beskrev vidare att detta var en av 

anledningarna till att samordningsansvaret inte borde ligga på dem utan på annan vårdaktör. 

Likaså kunde patient och anhöriga vara frågande till vem sjuksköterskorna var vid 

telefonkontakt då patienten varit inneliggande eller vid en del SIP-möten. Sjuksköterskor 

önskade hellre att biståndshandläggare inom kommunens verksamhet eller den 

behandlingsansvariga kliniken för patienten skulle vara den som stod som 

samordningsansvarig och fast vårdkontakt. 
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Jag upplever svårigheter när inte hälsocentralen är behandlingsansvariga för patienter utan 

det är andra kliniker, men ändå förväntas vi sitta som samordningsansvariga och kalla till 

möten då för olika instanser och kliniker som patienten har kontakt med. Så det känns lite 

konstigt. (Fokusgrupp 1, deltagare 3). 

 
Sjuksköterskor kände ett stort ansvar att som samordningsansvarig hela tiden bevaka och 

påminna andra öppenvårdskliniker/mottagningar på sjukhuset som inte svarat i tid om de 

kunde delta på SIP-möten som de var kallade till. Deras uppfattning var att mottagningarna på 

sjukhuset inte gick in i systemet för att ta del av inkommande kallelser. 

 
Brist på kunskap hos andra vårdaktörer 

Sjuksköterskor hade en känsla av att det fanns en brist på kunskap på sjukhuset om 

innebörden av vad SIP var. De menade att det fanns ett behov av att sjukhuset fick mer 

utbildning framför allt då en del som arbetade i systemet var ny personal som inte haft några 

tidigare erfarenheter av detta. Alltsammans beskrev sjuksköterskor bidrog till att sjukhuset 

felaktigt fyllde i planeringsunderlaget. Ett bristfälligt ifyllt planeringsunderlag som låg till 

grund för den eventuella samordningen, uttryckte sjuksköterskor var tidskrävande. Till följd 

av detta fick sjuksköterskor lägga mycket tid på att kontakta sjukhuset då det var oklart om 

rätt information verkligen framgick. Många gånger menade sjuksköterskor att det framkom i 

planeringsunderlaget att patienten önskade SIP trots att behov inte fanns. Patienter tackade ja 

till SIP trots att behov inte fanns på grund av felaktig information om SIP från sjukhuset. Brist 

på kunskap på sjukhuset medförde därmed att andra vårdaktörer blev involverade trots att 

insatser aldrig blev aktuella. Resultatet av följande blev merarbete och slöseri på resurser. 

 
Personal på sjukhuset verkar inte veta när SIP skall erbjudas. Om patient bara är i behov 

insatser från biståndshandläggaren behövs ingen samordning, men ändå fyller sjukhuset i att 

patienten önskar SIP. (Fokusgrupp 2, deltagare 1). 

 

Sjuksköterskor upplevde sig som felaktig mottagare för oväsentliga meddelanden och 

felaktiga inskrivningar som de inte var involverade i, men som ändå tog tid att gå igenom. 

Sjuksköterskor beskrev även uppkomst av merarbete då biståndshandläggare från kommunen 

hänvisade patienter och anhöriga till hälsocentralen för kallelse och inbokning av SIP-möte. 

Trots att biståndshandläggaren var den aktör som upptäckte patientens behov av samordning 

och därmed skulle varit den part som kallade till SIP så menade sjuksköterskor att detta inte 

skedde till följd av okunskap hos biståndshandläggaren. Det som även framkom från 

sjuksköterskors upplevelser var merarbete som skapades till följd av vårdaktörernas bristande 

ifyllnad av patientens vårdplan efter upprättat SIP-möte. Sjuksköterskor beskrev att 
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vårdplanen var något som patienter efter avslutat SIP-möte alltid skulle få hemskickat och 

innehålla alla de olika vårdaktörers insatser och ansvar. De betonade att dålig ifyllnad av 

vårdplan av de andra vårdaktörer resulterades i merarbete då sjuksköterskor blev tvungna att 

ringa och påminna om detta. De beskrev även vidare att trots deras påminnelse var det ofta 

som vårdplanen förblev ofullständig och blev då heller inte hemskickad till patienten alla 

gånger. 

 
När en anhörig ringer och säger, min pappa behöver hemsjukvård, nu är det kaosigt hemma, 

jag har pratat med biståndshandläggaren och dom sa att jag skulle ringa till er för att 

boka…(Fokusgrupp 2, deltagare 1). 

 

Det är stressigt och tidskrävande 

Sjuksköterskor beskrev att när Lifecare infördes innebar det en stor omställning eftersom att 

de aldrig tidigare haft ansvaret att planera hem patienten på samma sätt. Det beskrevs av 

sjuksköterskor som ett stort ansvar och en större arbetsbelastning som både var tidskrävande 

och stressig. Många uttalade en stress att aldrig kunna förutse hur stor arbetsbördan i Lifecare 

skulle vara under en arbetsvecka eftersom den plötsligt kunde ändras från en dag till en annan. 

De framkom att vissa perioder var tyngre beroende på antalet inneliggande i slutenvården 

vilket bidrog till att arbetsbelastningen blev större och därmed även stressen. Sjuksköterskor 

upplevde även svårigheter att hinna hem i tid och hämta bland annat barn från dagis. 

Resultatet av detta medförde att sjuksköterskor varit tvungna att lägga in längre tid på dagis, 

arbetat under lunchen eller varit tvungna att arbeta över på eftermiddagen med sådant som de 

inte hunnit slutföra tidigare under dagen. Sjuksköterskor ville i första hand inte störa sina 

kollegor för att fråga om hjälp, men trots hjälp var arbetet tidskrävande och ett ansvar som 

inte gick att släppa utan att ha avslutat för dagen. 

 
… Men däremot om det blir mycket på Lifecare då blir jag stressad och då kan jag, om jag vet 

att det är mycket, oj kommer jag ta mig hem i tid imorgon. Då kan jag bli stressad och gruva 

mig inför det… (Fokusgrupp 1, deltagare 1). 

 

Sjuksköterskor påtalade en oro och stress inför fredagar då flertalet patienter många gånger 

blev utskrivningsklara från sjukhuset. De menade att större andelen av dessa patienter var i 

behov av SIP vilket bidrog till ökad arbetsbelastning för dem, eftersom de blev tvungna att 

planera hem patienten innan helg. Sjuksköterskor uttryckte att de ibland arbetade övertid för 

att minska belastning för den som senare arbetade på jourcentralen under helgen. Särskilt 
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viktigt gällde detta inför storhelger vilket kunde påverka betalningsansvaret som 

hälsocentralen kunde få om kallelse till SIP inte skedde inom tre dagar från det att patienten 

blivit utskrivningsklar. Vid sådana helger uttrycktes önskemål om extra personal. 

 
Sen om det är röd dag exempelvis innan påsk ... då helt plötsligt på förmiddagen kring 9-10 då 

de flesta har hunnit ronda på sjukhuset då är det fyra patienter som ska hem, tre av dem 

behövde SIP… då vill man ju försöka jobba undan för den som kommer på jouren ... Då fick ju 

jag sitta kvar längre, för att hinna planera färdigt. Jag tror jag satt kvar 1h och planerade… 

(Fokusgrupp 1, deltagare 1). 

 

Sjuksköterskor uttalade även en känsla av stress att hinna avsluta arbetet med Lifecare i tid 

och samtidigt hinna med andra arbetsuppgifter på hälsocentralen såsom mottagningsbesök 

eller telefonsamtal. De beskrev att under vissa perioder var det mer arbete med Lifecare med 

ärenden som kunde dra ut på tiden. Vid sådana tillfällen beskrev sjuksköterskor att det var 

omöjligt att upprätthålla det vanliga mottagningsarbetet på hälsocentralen. Kollegor blev 

tvungna att bistå med sin hjälp vilket gjorde att annat arbete blev lidande. Upplevelsen av 

detta menade sjuksköterskor var att Lifecare tar tid från deras andra arbete på hälsocentralen. 

Sjuksköterskor menade att det i sin tur skapade stress och skuldkänslor gentemot deras 

kollegor. Sjuksköterskor påtalade även att det fanns en del kollegor med negativ inställning 

och oförståelse för hur tidskrävande arbetet med Lifecare var, vilket de menade medförde en 

osäkerhet inför kollegors förväntningar avseende deras tillgänglighet i det övriga arbetet. 

 
Man kan bli sittande med ett fall och ringa runt i två timmar och sedan har man andra som 

man ska planera hem i Lifecare och egentligen också rena sköterskebesök som man egentligen 

gärna skulle vilja hinna med att göra. Så jag tycker det är mycket främst tiden som är 

stressande. (Fokusgrupp 1, deltagare 2). 

 

Sjuksköterskor upplevde att de ägnade mer arbetstid åt Lifecare än vad hälsocentralen fick 

betalt för. Många uttryckte därför en frustration över att högre chefer borde ha mer förståelse 

för den extra arbetsuppgift som Lifecare innebar. Sjuksköterskor påtalade även ett önskemål 

om mer avsatt tid för arbetet och yrkade på att det innebar en heltidstjänst. Flertalet 

sjuksköterskor uttryckte att de kunde gruva sig att gå till jobbet under veckor som de bar 

ansvaret över Lifecare. De hade svårt att kunna släppa tankarna från jobbet efter avslutad 

arbetsdag. Sjuksköterskor beskrev följder av störd nattsömn samt nedsatt psykisk välmående. 

Samtliga var överens om att ansvaret över Lifecare var bättre att bära under kortare tid 

eftersom arbetet var så fruktansvärt tungt. 
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... jag höll ju också nästan på att gå in i väggen… jag vaknade upp tidigt på nätterna och 

började reflektera över Lifecare… Inget annat jobb här har jag upplevt så. (Fokusgrupp 1, 

deltagare 3). 

 
Svårarbetat IT-stöd 

Sjuksköterskor beskrev systemet som långsamt, ologiskt och obearbetat med dagliga 

störningar i tekniken. Att söka fram olika vårdaktörer när fast vårdkontakt skulle väljas eller 

då meddelande skulle skickas uppgav sjuksköterskor tog tid och skapade irritation. Många 

upplevde även planeringsunderlaget som otydligt samt att det innehöll mycket text vilket 

riskerade att viktig information om patienten kunde gå förlorad. Sjuksköterskor uttryckte att 

frågor i planeringsunderlaget borde ändras framför allt vad gäller patientens önskemål om 

SIP. En svårighet som många beskrev var den färgkod som patienter tilldelas i 

planeringsunderlaget utifrån vilka frågor och hur frågorna besvarats av slutenvården. Syftet 

med denna färgkodsindelning var för att vårdaktörer snabbt skulle få en förståelse för hur stort 

vårdbehov som patienten hade. Sjuksköterskor menade att färgkoden inte gick att lita på då 

samtliga patienter blev röda vilket bidrog till svårighet att avgöra hur snabbt SIP behövs 

upprättas efter utskrivning från slutenvården. Förutom planeringsunderlaget belyste 

sjuksköterskor svårigheter att dokumentera i systemet före och efter upprättad SIP. De 

beskrev kartläggningen och ifyllnad av patientens huvud- och delmål som krångligt och 

svårläst med alla de olika rutorna som ska fyllas i. Samtliga sjuksköterskor uttryckte 

önskemål om ett system som vore mer överskådligt med tydlig, snabb och lättillgänglig 

information. Detta menade de skulle underlätta deras arbeten och minska på irritation och 

stress. 

 
Deltagare 2: Tekniken, det tar lång tid att söka fram olika kliniker och kommuner. Deltagare 

4: Ja det tar ju evigheter. Deltagare 2: Det kan ta, ja ibland känns det som en minut, det 

känns som flera år. Deltagare 3: Det går super sakta när man ska fylla i fast vårdkontakt… 

Deltagare 4: Det är nog för att man känner att man har lite tid för det. Deltagare 2:  Det är 

ju som om den inte reagerar, den står och hackar och tänker. Deltagare 5: Börjar man 

skriva, då skriver den baklänges och det känns som billigt, köpt på rea. (Fokusgrupp 1, 

deltagare 2, 3, 4, 5).  

 
Samarbete behövs för lyckad samordning 

Ett bra samarbete mellan olika vårdaktörer beskrev sjuksköterskor är av stor vikt för att 

samordningen kring en patient ska bli lyckad. Samarbetet upplevdes fungera bra med både 

hemsjukvården och biståndshandläggaren från kommunen. De beskrev dock att ibland gjorde 

biståndshandläggare sin egen planering och uppföljning kring en patient istället för att 

medverka på SIP-möten eftersom dem ansåg att det var onödigt då deras insatser redan var 
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tillsatta. Samarbetet med sjukhuset var något de upplevde hade kunnat vara bättre. När 

problem uppstod så upplevde sjuksköterskor att det framförallt berodde på att det fanns en 

bristande kunskap på sjukhuset vilket resulterade i problem i samarbetet. De upplevde dock 

att de fått större förståelse för de olika vårdaktörernas arbetsområde men de saknade och hade 

önskat att de skulle ordnas möten då vårdaktörer från olika instanser skulle sitta ner och lära 

av varandra eftersom utbildningen i Lifecare ej gav något facit. De belyste att IT-systemet 

Lifecare är ett bra och lätt sätt att kommunicera med andra vårdaktörer till skillnad mot förra 

systemet Meddix. För att planeringen och samordningen inte skulle fördröjas så uppgav de 

vikten av att alla vårdaktörer fyllde i sin del i planeringen för en patient. Ibland skedde inte 

detta vilket gav konsekvens i form av att planeringen avstannade och fördröjning skedde. 

 
… Man är ju väldigt beroende av varandra när man planerar det går inte liksom, att det är en 

part som inte medverkar och gör sitt då stannar ju allting upp, det låser fast och det blir 

stressigt då. Det kan jag tycka, att just det där att alla samarbetar är ju bra för patienterna... 

(Fokusgrupp 1, deltagare 4). 

 

Sjuksköterskor påtalade att de kände ett bra samarbete och stort stöd från chef och kollegor i 

arbetet med Lifecare. Detta var något de uttryckte var av stor vikt för att kunna bolla frågor 

med varandra för att samordningen för patienter skulle blir så bra som möjligt. De uttryckte 

att de dock hade velat se att de kunde sitta två och två och arbeta med Lifecare då det hade 

underlättat och varit en hjälp och stöd för som det var nu så var de tvungna att störa sina 

kollegor för rådfrågning och hjälp. Något som även framhölls vara att de hade önskat att 

läkarna på hälsocentralen skulle tagit mer ansvar och visat större engagemang inför arbetet 

med Lifecare och samordning. Läkarnas deltagande var även av stor vikt för besvarandet av 

patient och anhörigas frågor och funderingar. Sjuksköterskor beskrev att de fick pusha fram 

läkarna för att de skulle ta mer plats vid SIP-möten. 

 

Det är viktigt att man har någon som man kan bolla tankar med för det är ju inget facit det 

här att man gått en utbildning utan det är ju så komplicerade och komplexa fall 

vi får ju fråga varandra mycket… (Fokusgrupp 1, deltagare 2). 

 

Betydelsefullt att skapa trygghet för patienten 

Sjuksköterskor beskrev hur Lifecare bidrog till en trygghet för patienter vid hemgång från 

sjukhuset. Det beskrev hur arbetet innebar kortare sjukhusvistelser när patienten snabbare 

kom hem. Sjuksköterskor beskrev att när det i planeringsunderlaget framkom att patienten var 

i behov av SIP togs kontakt med patienten för planering inför hemgång. Patienten fick då 

själv besluta om denne önskade SIP och för hur SIP-mötet skulle hållas. Många menade att 
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det var en trygghet för patienten att veta att det fanns ett inbokat datum för SIP när de kom 

hem. På den ena hälsocentralen beskrev sjuksköterskor att SIP oftast skedde via Skype så 

länge som patienten inte önskade fysiskt möte på hälsocentralen. De beskrev att många av 

patienterna uppskattade att ha mötet hemma och samtidigt kunde se deltagarna från 

hälsocentralen. Sjuksköterskor på den andra hälsocentralen saknade utrustning som krävdes 

för Skype-möten och deltog därför alltid via telefon. De uttryckte att de inte kunde se några 

fördelar med deltagande via Skype då patienten ändå inte hade kännedom om vilka de var. 

 
Många verkar uppskatta att ha mötet hemma, att dem inte måste komma hit alltid utan att det 

sker via Skype. (Fokusgrupp 1, deltagare 1). 

 

Vidare beskrev sjuksköterskor vikten av att försöka göra patienten delaktig under mötet 

genom att ställa direkta frågor till patient såsom ”vad känns viktigast för dig just nu?”. Det 

kunde däremot ibland vara svårt att få fram patientens egenformulerade delmål till följd av att 

patienten haft svårigheter att uttrycka sig tydligt. Sjuksköterskor menade då att sjuksköterskan 

eller anhörig fick hjälpa att formulera och föra patientens talan. Det framkom att 

sjuksköterskor upplevde det som givande och roligt att se patienten nöjd och trygg efter 

upprättad plan och då det fungerade bra med de insatser som patienten varit i behov av. 

Sjuksköterskor berörde även den skriftliga vårdplanen som gav information om de insatser 

som patienten erhöll och som varje enskild vårdaktör ansvarade för. De menade att patienter 

var väldigt nöjd över att få utskrift på vårdplanen hemskickad efter mötet. 

 
Diskussion 

Syftet med denna fokusgruppsstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta 

med Lifecare samordnad planering inom primärvård. I resultatet framkommer sex kategorier; 

Samordningsansvaret är svårt och innebär ett stort ansvar, Brist på kunskap hos andra 

vårdaktörer, Det är stressigt och tidskrävande, Svårarbetat IT-stöd, Samarbete behövs för 

lyckad samordning samt Betydelsefullt att skapa trygghet för patienten 

 

Studiens resultat visar att samordningsansvaret upplevdes svårt och att det innebar ett större 

ansvar. Betydelsen för ansvaret inom omvårdnad som sjuksköterska innebär att arbeta 

personcentrerat för patientens bästa och vara den som samordnar vården (Andersson, 

Willman, Sjöström-Strand & Botglin, 2015). Resultatet visar att en av svårigheterna med 

samordningsansvaret var att inte ha en relation eller kännedom om patienter som de skulle 

planera för. Efraimsson, Sandman och Rasmussen, (2006) beskriver att patienter många 
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gånger inte kände till vilka som deltog på vårdplaneringen och att det blev obekvämt att 

prata med personer som de inte hade någon relation med. Relationen mellan patient och 

vårdgivare har inom omvårdnad framhållits som en viktig del i personcentrerad vård 

(Ekman & Nordberg, 2013, s. 31). Att som sjuksköterska skapa en god och vårdande 

relation till patient innebär ett personligt ansvar där sjuksköterska visar patient sin öppenhet 

och uppmärksamhet (Berg, Skott & Danielson, 2007). Det är även betydelsefullt som 

sjuksköterska att vara vänlig, uppriktig och att utifrån patientens perspektiv försöka förstå 

och lära känna den enskilde patienten (Finch, 2005). När patienten upplever att 

sjuksköterskan innehar en vårdande attityd och tillvägagångssätt i den vård sjuksköterskan 

erbjuder utvecklas en tillitsfull relation samt en samhörighet mellan parter (Mok & Chiu, 

2004). Patientens upplevelse av tillit till sjuksköterskan är väsentligt för att patienten ska 

vilja bli vårdad av honom eller henne (Dowling, 2008). En tillitsfull relation skapar 

trygghet vilket ger möjlighet för patient att ge uttryck för sina svagheter och sin egen 

berättelse och funderingar kring hälsa, ohälsa och sjukdom (Ekman & Nordberg, 2013, s. 

36). Karlsson et al. (2004) hävdar att bristfällig kontakt med sjuksköterskan kan göra att 

patienten kan känna sig förbisedda, som en spelpjäs i vårdkedjan i stället för en unik 

person. Det kan även skapa en känsla av utebliven vård. För att kunna erbjuda den enskilde 

den bästa möjliga individuella samordningen så anser författarna att det är av stor vikt som 

samordningsansvarig sjuksköterska att etablera en tillitsfull relation med patienten som är 

personcentrerad. 

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor kan uppleva att andra vårdaktörer har bristande 

kunskap om Lifecare. Brist på kunskap om vårdplaneringsprocessen och det elektroniska 

informationssystemet från slutenvårdens sida menar Nordmark, Zingmark och Lindberg 

(2015) är en av de främsta anledningarna till att felaktig eller otillräcklig 

informationsöverföring sker. De menar att sådan informationsöverföring dels utgör en risk för 

patientsäkerhet och dels en risk för att resurser utnyttjas på oförmånligt sätt till följd av det 

tidskrävande arbetet som då medföljer. Olika vårdaktörer involverade i planeringsprocessen 

tvingas då leta fram väsentlig information om patienten genom egna sätt. Socialstyrelsen 

(2015) beskriver även dem hur sådan informationsöverföring utgör en väsentlig risk för 

patientsäkerhet vilket kan leda till allvarliga följder. Teng et al. (2009) redogör för 

vårdpersonalens engagemang som betydelsefullt för hur patientsäkerheten påverkas. De 

beskriver hur vårdpersonal genom att vara engagerad kan minska felaktig eller ofullständig 

dokumentation. Däremot kan deras förmåga till detta påverkas negativt till följd av den höga 
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arbetsbelastningen vilket riskerar att patientsäkerheten försämras. Resultat visar även 

förekomst av misstanke kring att patienter erhåller felaktig eller bristande information från 

sjukhuset om vad SIP innebär. Detta bidrog till att många tackade ja till SIP trots att behov 

inte fanns. Castro, Regenmortel, Vanhaecht, Sermeus och Hecke (2016) beskriver betydelsen 

av en god informationsgivning till patienter och menar att den bör vara förståelig, meningsfull 

och individanpassad. Enligt Socialstyrelsen (2015) är en individanpassad information något 

som kan stärka patientsäkerheten. Resultatet visade även på merarbete till följd av att 

sjuksköterskor många gånger blev mottagare för felaktiga meddelanden och inskrivningar 

som de egentligen inte var involverade i. Melby och Hellesø (2010) menar att bristande 

kunskap om vilka informationsbehov olika vårdaktörer har utgör en risk för att 

informationsinnehållet i det elektroniska systemet från slutenvården inte alltid innehåller 

relevant information. 

 

Studiens resultat visar att Lifecare innebar en stor stress och upplevdes som tidskrävande. 

Arbetsrelaterad stress kan enligt Kivimäki et al. (2002) orsaka ett ovanligt och dysfunktionellt 

beteende på arbetet och bidra för den enskilde sjuksköterskan till dålig fysisk och mental 

hälsa. Detta kan leda till sjukdomar som kronisk trötthet och depression. Kakemam et al. 

(2019) beskriver ett samband mellan arbetsrelaterad stress och förekomst av avvikande 

händelser inom vården vilket kunde leda till brister i patientsäkerhet. Vidare kan 

arbetsrelaterad stress hos vårdpersonal utifrån ett patientperspektiv leda till upplevelsen av en 

minskad patienttillfredsställelse på grund av brister i kommunikation och patientdelaktighet 

(Ekdahl, Andersson och Friedrichsen, 2010). I resultatet framkom det att sjuksköterskor blev 

tvungna att arbeta övertid eftersom dom inte hann med sitt arbete under ordinarie arbetstid. 

Enligt Wu et al. (2010) känner sig sjuksköterskan otillräcklig i situationer när ökat arbetskrav 

finns. Han, Yuan, Zhang och Fu (2016) fortsätter att beskriva att arbetsrelaterad stress är 

starkt förknippat med sömnproblem. Detta är något som återspeglar sjuksköterskors 

upplevelser i resultatet i deras beskrivningar av störd nattsömn till följd av svårigheter att 

släppa tankar på Lifecare. Resultatet visar även på stress att inte känna kontroll över 

situationen på grund av en arbetsbörda som kraftigt kunde variera. Vioulac, Aubree, Massy 

och Untas (2016) beskriver att det kunde bli en svårhanterlig och stressig arbetssituation när 

brist på kontroll upplevdes. 
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Resultatet visar att IT-stödet upplevdes obearbetat med många brister som försvårade det 

dagliga arbetet med systemet. Användarvänligheten av datasystem beskriver även Stevenson 

& Nilsson (2012) som problematisk och svåröverskådlig. De menar att det var krångligt att 

söka information då detta skulle ske i flera steg och att det krävdes flera klick i systemet för 

att få fram patientuppgifter. Även att dokumentera framkom som svårt då det fanns många 

olika ställen att dokumentera samma sak. Även om det i resultatet framkommer negativa 

upplevelser relaterat till Lifecare som IT-stöd så framhåller Perez (2009) e-hälsa som ett 

växande fenomen inom hälso- och sjukvård som kan verka hälsofrämjande och stärka 

vårdkvalité. Banger och Graber (2015) redovisar för att det sker en snabb utveckling av 

informationssystem och teknik och som har potential att förändra och förbättra leverans av 

sjukvård. Olika digitala tekniker och arbetssätt förväntas kunna stärka patientens inflytande, 

göra vården mer lättillgänglig och samtidigt öka den medicinska kvalitén 

(Socialdepartementet & SKL, 2016). Digitaliseringen syftar till att öka kommunikation, 

samverkan och informationsutbytet inom vården i ändamål att skapa en god vårdkedja för 

patienten (SSF, 2012). I yrkesrollen som sjuksköterska är kommunikationen ett av de 

viktigaste verktygen vilket bygger på en ömsesidig påverkan individer emellan (Baggens & 

Sandén, 2014). Förmågan till god kommunikation är därför betydelsefullt för att 

sjuksköterskan ska kunna förmedla och motta information från patient och dennes anhöriga. 

Likväl är den viktig för samarbetet med andra vårdaktörer. En fungerande kommunikation är 

i och med det en förutsättning för ett arbete som är patientsäkert (Socialstyrelsen, 2019). 

 
Resultatet lyfter betydelsen av ett bra samarbete mellan olika vårdaktörer för att samordning 

kring patienter skulle bli så bra som möjligt. Resultatet pekar samtidigt på att samarbetet inte 

alltid fungerade och behövde därför förbättras. De lyfte därmed behov och önskemål om 

gemensamma möten i syfte att erhålla gemensam kunskap och förståelse för varandras 

ansvarsområden. Åhgren, Bihari-Axelsson och Axelsson (2009) beskriver hur införandet av 

nya arbetssätt i större organisationer som involverar olika yrkesprofessioner och huvudmän 

innebär stora utmaningar. Utbildning och informationsgivning kan se olika ut beroende på 

chefer och arbetsplatser. Det är däremot organisationen och chefers ansvar att tillgodose detta 

och skapa förutsättning för medarbetarnas kunskap och förståelse för att främja en hållbar 

samverkan. Cronenwett et al. (2007) beskriver hur tvärprofessionella program och 

utbildningar gör det möjligt för olika vårdaktörer att lära sig av varandra och samtidigt få en 

större förståelse för varje aktörs roll och bidrag i vårdprocessen. Med hjälp av bra samarbete 

och effektiv kommunikation mellan vårdaktörer som baseras på en öppen dialog kan lyckade 
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vårdplaneringar skapas (Atwal, 2002; Bull & Roberts, 2001; Cronenwett et al., 2007; Olsen & 

Wagner, 2002). Cronenwett et al. (2007) beskriver hur en icke funktionell samverkan oftast är 

ett resultat av bristande kommunikation och dålig eller ineffektivt teamarbetet vilket riskerar 

att patienten inte erhåller en optimal vård. I resultatet betonas vikten av och att sjuksköterskor 

kände ett stort stöd och samarbete från deras närmsta chef i arbetet med och kring Lifecare, 

speciellt då detta var ett nytt ansvar i och med den nya lagen. Flynn och Deatrick (2003) 

redogör för att ett gott chefsstöd var en grundläggande faktor för att verksamheten skulle 

fungera optimalt och att chefen var någon med grundläggande kompetens gällande det 

aktuella området och hade förståelse för de situationer som kunde uppstå. Författarna anser att 

för ett bra samarbete vårdaktörer emellan så krävs det att chefer skapar möjlighet för 

gemensamma möten som ger utrymme för reflektion och fördjupad förståelse för varandras 

ansvarområden. Det kan bidra till ökad kvalité för samordningen kring patienter. 

 
I resultatet framkommer Lifecare som IT-system som gynnsamt för kommunikation- och 

informationsutbytet mellan olika vårdaktörer. Nordmark, Zingmark och Lindberg (2015) 

belyser hur gemensam elektroniskt system kan underlätta arbetsflödet mellan olika 

vårdaktörer. De beskriver vidare hur gemensamma tidsbokningsscheman även kan vara 

tidsbesparande ifall ändringar av tidsbokningar av vårdplaneringar behöver utföras. Melby 

och Hellesø (2010) redogör även för hur gemensam elektronisk informationsöverföring är en 

fördel i planeringsprocessen. Det är däremot väsentligt att informationen hålls uppdaterad för 

att vårdaktörer ska kunna fatta välinformerade beslut i planeringen. Sådant system 

uppskattades även bland läkare i och med att väsentlig information kunde mottas snabbt. 

Resultatet redogör att sjuksköterskor upplevde ett gott samarbete med sina kollegor och 

chefer. De önskade däremot ett större deltagande från läkare för att kunna besvara medicinska 

frågor och funderingar som patient och anhörig kunde ha. Betydelsen av läkares närvaro 

beskriver även Nordmark, Zingmark och Lindberg (2015). De menar att det var sällan som 

läkare närvarade vid vårdplaneringar trots att deras kunskap och tjänster var nödvändiga vid 

planeringen. Detta påverkade patientens planering i samband med utskrivning från 

slutenvården i negativ utsträckning. 

 

Resultatet visar att det är viktigt att skapa trygghet för patienter och att detta kan uppnås 

genom att göra de delaktiga i den samordnade planeringen. Castro et al. (2016) menar att när 

patient får känna sig delaktig i beslut så leder det oftast till att patient känner sig nöjd och 

trygg. Att lyckas skapa förutsättning för att patienten ska känna delaktighet utgör en av 
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grundstenarna för god omvårdnad (Eldh, 2014) och kan även ses i patientlagen (SFS 

2014:821, 1 kap.1 §) där det beskrivs att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet ska patientens 

ställning stärkas och tydliggöras samt att patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet ska främjas. Delaktighet är en av beståndsdelarna inom personcentrerad vård 

(Ekman & Norberg, 2013, s. 31). Ett arbetssätt som främjar en personcentrerad vård är något 

som Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay (2010) och McCormack, Dewing & McCane 

(2011) beskriver resulterar i en mer aktiv patient då sjuksköterska och patient tillsammans 

identifierar styrkor, möjliga hinder i omvårdanden och en gemensam planering utifrån 

patientens behov av vård och behandling. Edvardsson, Sandman och Rasmussen (2009) 

menar att om personcentrerad vård skulle omsättas till praktisk handling så behöver 

sjuksköterskans förhållningssätt präglas av engagemang och en öppenhet för att se bortom 

hinder. Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor försökte göra patienter delaktiga 

genom att ställa direkta frågor och ge utrymme för patienters egna önskemål. Enligt Eriksson 

och Svedlund (2007) uttrycker patienter upplevelse av trygghet när vårdpersonal bryr sig och 

ger information om dennes vård och att det sker genom en öppen kommunikation mellan 

båda parter vilket bidrar till tillit och förtroende. Frawley (2016) redogör för hur en 

vårdplanering med god struktur och kommunikation som erbjuder patienten lämplig kunskap 

bidrar till en trygg övergång vid utskrivning från sjukhuset till hemmet. Castro et al. (2016) 

lyfter betydelsen av en öppen dialog mellan patient och sjuksköterska för att stärka känslan av 

trygghet. Dialogen bör vara öppen och inriktad på att stärka patientens förmåga till egna 

beslutstaganden som i sin tur är väsentlig för att åstadkomma egenmakt för patienten. Ifall 

dialogen vid mötet inte är öppen och förståelig och planeringen inte sker med patientens 

delaktighet menar Efraimsson et al. (2006) riskerar att patienten känner sig maktlös och som 

ett objekt. Att inta ett förhållningssätt som Fossum (2013, s. 201) beskriver där vårdpersonal 

integrerar patienten som en jämlik partner i vårdteamet kan i sin tur främja patientens kontroll 

över sitt eget liv. Ett sådant partnerskap betonar Ekman och Nordberg (2013, s. 32, 44-45) 

som en av kvalifikationerna för en personcentrerad vård. Inom partnerskapet ska 

interaktionen mellan vårdgivare och patient vara stödjande och bidra till god kommunikation 

och informationsöverföring i syfte att nå gemensamma beslutstaganden. En god 

kommunikation kan uppnås med hjälp av Fossums (2013, s. 206-208) personcentrerade 

kommunikationsmodell. Sjuksköterskan ska utifrån denna modell i kommunikationen se hela 

patienten och inte enbart sjukdom eller symtom. Patientens delaktighet och livsberättelse ska i 

kommunikationen främjas och inkluderas i beslutstagande samt som resurser och behov ska 

stärkas. Sjuksköterskan ska även bekräfta och visa respekt för den enskilde patientens 
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personlighet samt sträva efter en ömsesidighet trots att åsikter ibland kan skilja sig åt. Med 

hjälp av ovanstående förhållningssätt och kommunikationsmodell kan förutsättningar skapas 

för ökad patientdelaktighet i samordningsprocessen och därigenom även patientens känsla av 

trygghet. 

 

Sammantaget genomsyrar samtliga av kategorierna i resultatet en upplevelse av ett betydande 

ansvar för patienter som kom med samordningsansvaret. Detta kan förstås utifrån Wallinvirtas 

(2017, s. 378-386) redogörelse för hur de vårdvetenskapliga begreppen ansvar och makt har 

för betydelse i sjuksköterskans förhållningssätt och i sin relation till patienten. Sjuksköterskan 

har ett personligt ansvar som innebär att hon har ett ansvar att ge och stödja patientens egen 

makt. Detta genom att skapa utrymme för patientens frihet till att ge uttryck för sina egna 

önskningar och beslut. Likväl som sjuksköterskan har ett ansvar och innehar en makt att 

ibland kunna göra val som är för patientens bästa. Sjuksköterskan bär även ett ansvar att värna 

om kärleken mellan sig själv och patienten samt mellan övriga kollegor. Wallinvirta menar att 

det hör till sjuksköterskans uppgift att reflektera över den vård hon ger och huruvida den sker 

ansvarfullt och i enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 

 

Metodologiska överväganden 

Studiens trovärdighet kan ha påverkats negativt till följd av att författarna som samlat in, 

analyserat och sammanställt data inte är några erfarna forskare (jmf. Polit & Beck, 2017, s. 

558). Författarna i denna studie har använt sig av utförlig beskrivning av processen för 

datainsamling och analys för att öka potentialen för att läsare ska kunna bedöma huruvida 

studiens resultat är tillförlitligt eller inte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) uppstår den 

första frågan avseende studiens trovärdighet redan vid beslutet om studiens val av fokus, 

sammanhang, deltagande samt val av datainsamlingsmetod. Författarna valde att genomföra 

fokusgruppsintervjuer då de ansåg att metoden var mest relevant för besvarande av studiens 

syfte. Kitzinger (1995) menar att metoden lämpar sig särskilt bra i syfte att bidra med ökad 

kunskap om ett visst ämne genom interaktion mellan deltagarna vilket inte vore möjligt vid 

enskilda intervjuer. 
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I studien valdes en homogen gruppsammansättning utifrån ett ändamålsenligt urval bestående 

av fyra sjuksköterskor i varje grupp där samtliga arbetade med Lifecare samordnad planering 

på hälsocentral. Polit och Beck (2017, s. 493-494, 511-512) redogör för att denna typ av 

urvalsstrategi är fördelaktig vid fokusgruppintervjuer för att uppnå en god gruppdynamik som 

är betydelsefullt när forskare vill få fördjupad förståelse för en viss grupp med specifika 

upplevelser. Bell (2006, s. 163-164) menar att sådant urval måste vara väl genomtänkt där 

deltagare delar exempelvis liknande erfarenheter, kunskaper eller yrkesmässigt engagemang 

för de frågor som ska diskuteras. Deltagarantalet har också betydelse för ett homogent urval 

vilket förutom främjandet av gruppdynamik kan stimulera en avslappnad och bekväm miljö 

(Polit & Beck, 2017, s. 511-512). Detta gav förutsättning för en god dynamik som stimulerade 

utbyte av upplevelser (jmf. Kitzinger, 1995; Polit och Beck, 2017, s. 511). Författarna hade 

med fördel för starkare trovärdighet i vår studie erhållit deltagare med olika åldrar, yrkesvana 

och erfarenheter av vårdplanering vilket ökade vår möjlighet att belysa vår forskningsfråga 

från olika aspekter vilket vi hoppades bidrog till rikare datamaterial (jmf. Graneheim & 

Lundman, 2004). Som stöd vid datainsamling utgick frågorna vid varje fokusgruppsintervju 

utifrån samma intervjuguide (bilaga 1). Att använda samma frågor vid varje intervju menar 

Graneheim och Lundman (2004) stärker studiens trovärdighet. Likaså stärks studiens 

trovärdighet genom att fokusgruppsintervjuerna spelades in som ljudfil (jmf. Polit och Beck, 

2017, s. 562). Bell (2006, s.165) överensstämmer med detta och framhåller ljudinspelning av 

särskild stor betydelse inför utförande av kvalitativ innehållsanalys. Författarnas oerfarenhet 

vad gäller utförandet av fokusgruppsintervjuer och deras sedan tidigare etablerade 

arbetsrelation till fyra av deltagarna kan diskuteras som en svaghet för studien. För att stärka 

studiens trovärdighet närvarade därför båda författarna vid varje intervjutillfället, där ena var 

ledande medan den andra observatör och hjälpte till med följdfrågor. Vid första 

intervjutillfället närvarade även handledare för att ge sitt stöd och för att se att författarna 

erhöll ett så objektivt förhållningssätt som möjligt. Författarna har hela tiden varit medvetna 

och reflekterat över sitt förhållningssätt för att inte påverka data negativt vilket är 

betydelsefullt enligt Polit och Beck (2017, s. 508). 

Båda författarna har via sin profession som sjuksköterska och nuvarande yrke på en 

hälsocentral, haft förförståelse inför det ämne som företagits. Dessutom är det ett faktum att 

författarnas oerfarenhet vad gäller analysering och sammanställning av data kan ha påverkat 

studien i en negativ riktning. Enligt Graneheim och Lundman (2004) har en text alltid olika 

innebörder och en viss grad av tolkning förekommer alltid till följd av forskarens personliga 
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historik i form av uppfattningar, utbildning och kvalifikationer. Detta är en viktig fråga att ta 

hänsyn till då trovärdighet i en studie betraktas. Författarna har haft detta i åtanke och har 

genom sin medvetenhet och textnära förhållningssätt försökt undgå negativ påverkan utan 

egna tolkningar för att stärka studiens trovärdighet. Det ljudinspelade materialet skrevs ner 

ordagrant varpå lämpliga meningsenheter noggrant valdes ut så att inget betydelsefullt 

textinnehåll gick förlorad under kondenseringen. Författarnas tillvägagångsätt i 

analysprocessen bidrog till slutliga kategorier som täckte och innehöll relevant data som 

sedan presenterades i brödtext med stärkande citat ur originaltexten. Författarna har hela tiden 

förhållit sig kritiska och reflekterande under processen och dryftat olika moment både 

författarna sinsemellan, men även med handledaren för att förhindra påverkan av den 

befintliga förförståelsen. Ett sådant förhållningssätt beskriver Graneheim och Lundman 

(2004) stärker trovärdighet i studien. 

 

En aspekt som kan diskuteras i bedömning av studiens pålitlighet är det faktum att insamling 

och analysering av data med tiden kan ha påverkat författarna till följd av ökad insikt om det 

område som studerats. Graneheim och Lundman (2004) menar att med ökad insikt finns det 

en risk för att intervjuaren endast fokuserar på sådant som stödjer den egna förförståelsen. För 

att minska risken för att subjektiviteten snedvrids enligt ovanstående förklaring har därför 

författarna enligt noggrann följsamhet utifrån Graneheim och Lundmans metodbeskrivning 

varit systematisk, kontrollbar och kontinuerliga i analysprocessen. 

 
Överförbarheten i denna studie har underlättats genom författarnas noga försök till att 

beskriva kontext, urval samt process för datainsamling och analys så utförligt som möjligt. 

Detta i ändamål att studien ska vara möjlig att upprepas och ge liknande resultat av annan 

forskare (Graneheim & Lundman, 2004). Genom studiens resultat kan författarna med 

säkerhet inte påstå att det är överförbart till alla sjuksköterskor med erfarenhet av Lifecare 

samordnad planering. Däremot kan en viss överförbarhet antas för individer som motsvarar 

denna studies urvalskriterier, det vill säga sjuksköterskor med erfarenhet av Lifecare 

samordnad planering inom primärvård. Sammanfattningsvis är detta enbart förslag på 

studiens överförbarhet. Vidare bedömning för huruvida resultatet är överförbart eller inte 

överlämnas till läsaren att avgöra (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). 
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Konklusion 

Arbetet med Lifecare samordnad planering är i behov av förbättringar. Samordningsansvaret 

som sjuksköterskor inom primärvård har för patienter är i många fall svårt. I vissa patientfall 

så borde samordningsansvaret istället ligga på annan vårdaktör som har bättre kännedom om 

patienten. Arbetet är tidskrävande och stressigt och mer tid för att utföra arbetet skulle 

behövas på hälsocentraler för att förhindra att personal drabbas av arbetsrelaterad ohälsa och 

att patientsäkerheten äventyras. Eftersom vården går mot mer digital användning så behöver 

IT- stödet Lifecare utvecklas för att arbetet ska bli mer lättarbetat och underlätta samarbetet. 

Det krävs att samarbetet mellan vårdaktörer fungerar bra för att uppnå en så optimal 

samordnad planering som möjligt. Mer utbildning och möten mellan vårdaktörer skulle 

förbättra samarbetet och i slutändan gynna en bättre samordnad planering för patienten. 

Utifrån ett patientperspektiv så krävs det att sjuksköterskor innehar ett personcentrerat 

förhållningssätt och förmåga att främja ömsesidig kommunikation och delaktighet i syfte att 

skapa en trygg och säker övergång från slutenvård till hemmet. Förslag på fortsatt forskning 

är att få ökad kunskap om sjuksköterskor inom slutenvården och läkares perspektiv vad 

gäller Lifecare samordnad planering för att se om upplevelser skiljer sig åt. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Yrkestitel 

• Ålder 

• Yrkeserfarenhet 

• Hur länge har du arbetat med Lifecare? 

• Har du erhållit utbildning i Lifecare? 

• Har du tidigare erfarenheter av arbete med vårdplaneringar? 

• Hur många timmar ägnas tid till Lifecare ungefär på en arbetsvecka? 

 

Intervjufrågor 

• Hur upplever ni samordnad planering sedan Lifecare infördes? 

• Vad har Lifecare för betydelse för ert arbete? 

• Vad har Lifecare för betydelse för patienten? 

• Kan ni beskriva vilka fördelar ni upplever det finns med Lifecare? 

• Kan ni beskriva vilka nackdelar ni upplever det finns med Lifecare? 

• Berätta hur ni tror att arbetssättet i Lifecare kan utvecklas? 

• Har ni nått mer som ni önskar tillägga? 

 

Följdfrågor 

• Hur tänker du kring det… 

• Kan du berätta mer… 

• Kan du utveckla detta… 

• Vad är dina upplevelser av detta… 

• Kan ni ge exempel 


