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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Sedan år 2014 ansvarar kommuner runt om i landet för patienter i 

hemsjukvården. Sjuksköterskan har till uppgift att arbeta för kvalitet, säkerhet och 

förebygga vårdskador. Vårdskador som uppkommit på grund av brister i 

läkemedelshanteringen är vanligt förekommande inom vården och leder till stora 

kostnader. Många brister grundar sig i kommunikationsproblem mellan olika 

vårdgivare. Flera förbättringsarbeten pågår kring faktorer som anses vara 

bidragande till bristerna i kommunikationen så som samverkan och spridda 

informationskällor.  

Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskor i hemsjukvårdens 

erfarenheter av informationsöverföring vid läkemedelsförändringar som görs av 

olika vårdgivare.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med nio stycken sjuksköterskor. 

Innehållsanalys valdes för bearbetning av insamlade data.  

Resultat: Vanligt förekommande var att information kring läkemedelsförändringar 

inte rapporterades till sjuksköterskan från vårdgivare utan framkom istället genom 

andra källor. Det var ett tidskrävande arbete och sjuksköterskorna upplevde att 

skilda journalsystem samt icke förankrade rutiner var något som förhindrade dem i 

arbetet och gav en negativ inverkan på patienterna. För att säkerställa att vården 

skulle vara patientsäker var det viktigt att det skapades en tydlighet och god 

samverkan mellan vårdgivare.   

Slutsats: Resultatet överensstämmer med tidigare forskning om att det föreligger 

brister i informationsöverföring och att det riskerar patientsäkerheten. Bristerna 

sågs kunna åtgärdas genom förbättrad samverkan och tydligare rutiner, vilket även 

uppmärksammats som problemområden av Sveriges Riksdag med efterföljande 

åtgärder i form av nya föreskrifter som träder i kraft år 2018.   
 

 
 
 
Nyckelord: Sjuksköterska, hemsjukvård, läkemedelsförändring, kommunikation, 

informationsöverföring 
 
  



 

 
 

Abstract 
 
Background: Since 2014, municipalities around the country are responsible for 

home healthcare patients. The nurse has the task of working for quality, safety and 

prevention of injuries. Healthcare injuries that arise due to deficiencies in drug 

management are commonplace in healthcare and leads to high costs. Many 

deficiencies are based on communication problems between different healthcare 

providers. Several improvement efforts are taking place around factors that are 

considered to contribute to the shortcomings of communication, such as 

collaborative and disseminated sources of information. 

Objective: The aim of the study was to illustrate nurses in home healthcare’s 

experiences of information transmission in drug changes between healthcare 

providers.  

Method: A qualitative interview study was conducted with nine nurses in the field 

of home healthcare. Content analysis was the chosen method of processing 

collected data. 

Results: Common occurrence was that information about drug changes was not 

reported to the nurse from the healthcare provider but instead appeared through 

other sources. It was a time-consuming job, and the nurses felt that separate 

journals and unassigned routines were something that prevented them at work and 

had a negative impact on patients. In order to ensure that healthcare was patient-

safe, it was important that clarity and good cooperation between healthcare 

providers were created. 

Conclusion: The result is consistent with previous research that there are 

shortcomings in information transmission and that it risks patient safety. The 

shortcomings were seen to be corrected through improved cooperation and clearer 

procedures, which were also noted as problem areas of the Swedish Parliament 

with subsequent measures in the form of new regulations that will enter into force 

in 2018. 

 
 
 
 
 
Keywords: Nursing, home healthcare, drug change, communication, information 

transfer 
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Inledning  

Vi arbetar inom hemsjukvården och har vid flertal tillfällen upplevt bristande 

informationsöverföring från andra vårdgivare vid förändringar av patientens 

läkemedel. Det väckte vårt intresse att fördjupa oss i ämnet kring sjuksköterskors 

erfarenheter av informationsöverföring mellan vårdgivare vid 

läkemedelsförändringar.  

 

Bakgrund  

Sjuksköterskans kompetens  

Sjuksköterskans uppdrag innefattar att främja hälsa och förebygga ohälsa samt att 

samverka i vårdkedjan. Arbetet innebär även att arbeta för patientsäkerhet, kvalitet 

i vården och en god vårdmiljö. Det handlar om att tillgodose patientens 

omvårdnadsbehov, både basala och specifika, hantera läkemedel, kunna delta och 

organisera i teamet kring patienten. Sjuksköterskan bör ha kompetens i att 

samverka med andra instanser inom vårdkedjan för att bidra till en god 

informationsöverföring samt för att uppnå god kvalitet i patientvården (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017).  

  

Hemsjukvård  
Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård som bedrivs i ordinärt boende, det vill 

säga i patientens hem. Den omfattas av insatser som innefattar medicin, 

rehabilitering, habilitering och omvårdnad. Insatserna från vårdgivaren utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal eller annan vårdpersonal med delegering enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om delegering (SOFS 1997:14). 

Vårdgivare definieras enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som en statlig 

myndighet, landsting eller kommun som bedriver hälso- och sjukvård. Inom 

hemsjukvården arbetar både legitimerade sjuksköterskor, distriktssköterskor, 

undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (Socialstyrelsen, 2008). 

Kommunernas hälso- och sjukvårdsansvar innefattar alla patienter i alla åldrar. 

Läkarinsatserna kvarstår hos landstinget, vilket innebär att hemsjukvården har rätt 

att konsultera den läkare som har ansvar för hemsjukvården (Region Dalarna, 

2014). 
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År 2014 hade överväxling av hälso-och sjukvårdsuppdraget i ordinärt boende skett 

i samtliga regioner i landet förutom Stockholm. Det ledde till ett ökat antal 

patienter i den kommunala hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016a). 

Ytterligare en faktor till ökad sjukvård i hemmet var att sjukhusen många gånger 

har platsbrist och vårdplatserna minskas (Socialstyrelsen, 2016b). I Dalarna togs 

beslutet år 2012 att den hemsjukvård som tidigare bedrivits av landstinget skulle 

övergå till kommunerna. Överföringen omfattade hälso- och sjukvård upp till 

primärvårdsnivå för de patienter som på grund av sin sjukdom eller 

funktionsnedsättning inte på egen hand kunde ta sig till vårdcentralen (Region 

Dalarna, 2014). 

 

För att bedöma vem som var i behov av hälso-och sjukvårdsinsatser i hemmet av 

hemsjukvården togs kriterier fram. Kriterierna innebar att behovet av en hälso- och 

sjukvårdsinsats skulle vara varaktigt i mer än 14 dagar och den enskilde skulle ha 

svårt funktionsmässigt att ta sig från hemmet, den så kallade tröskelprincipen. Vid 

överväxlingen tog de flesta kommuner över hälso- och sjukvårdsansvaret även för 

enstaka hembesök där kommunen bland annat hade till uppdrag att säkerställa en 

god och säker läkemedelshantering utifrån ordinationer från andra vårdgivare 

(Socialstyrelsen 2016a).  

 

Äldre och läkemedel  

Socialstyrelsen (2016a) skrev i sin rapport att äldre är mer känsliga för 

läkemedelsanvändning utifrån kroppsliga förändringar tillsammans med sjukdom 

och därmed finns en ökad risk för att drabbas av läkemedelsbiverkningar. Det 

ställer krav på en fördjupad kunskap hos patienten, anhöriga och personal. 

Behandlingsprinciperna och läkemedlen utvecklas fort och ökar möjligheterna att 

behandla fler sjukdomar hos äldre personer. Det medför en ökad risk till fler 

problem som relateras till läkemedel (Socialstyrelsen, 2016b). Rapporten visade att 

genomsnittet av användandet av läkemedel hos multisjuka äldre var tio läkemedel 

per individ och en fortsatt ökning av det kunde ses. Förskrivning av olämpliga 

kombinationer av läkemedel hade under åren 2005–2014 minskat men andelen 

äldre personer med tio eller fler läkemedel hade ökat med 19 procent under dessa 

nio år (Socialstyrelsen, 2016a).  
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Vårdskada och bidragande faktorer 

En rapport som presenterades av Sveriges kommuner och landsting (2016) visade 

att vårdskador var ett stort problem runt om i landet. Vårdskada innebär en skada 

som kan undvikas och som vården skapar hos patienten. Vårdskador uppstod vid 

åtta procent av alla vårdtillfällen och uppskattades skapa kostnader på omkring sju 

miljarder kronor per år och förlängde vårdtiden med åtta dagar. Rapporten om 

vårdskador var baserad på journalgranskningar som hade gjorts på 60 olika 

sjukhus i Sverige mellan åren 2013 och 2015. Rapporten identifierade  vårdskador 

så som vårdrelaterade infektioner, andra skador (blodpropp etc.), kirurgiska 

skador, blåsöverfyllnad, trycksår, fallskador och läkemedelsrelaterade skador. Att 

patienter drabbades av läkemedelsrelaterade skador inom vården berodde oftast på 

fel i ordination, iordningställande och administrering (Socialstyrelsen, 2016b). 

Dessa fel kunde bero på individuella patient-, miljö- och personalfaktorer 

(Roughead & Semple, 2009). Pippins et al. (2008) visade i sin studie att 

förekomsten av läkemedelsavvikelser var mer än en avvikelse per patient och av 

dessa fanns förekomst av avvikelser av allvarligare grad som krävde ytterligare 

sjukhusvård eller medförde försämrad bestående förändring av hälsan.  

 

Midlöv, Bergkvist, Bondesson, Eriksson & Höglund, (2005) påvisade i en studie 

att när patienter förflyttades mellan sjukhuset och hemmet uppstod 

läkemedelsavvikelser i 85 % av överlämningarna till sjukhus och 54 % från 

sjukhus. Vanligt förekommande problem var oavsiktligt borttagande av medicin, 

felordinerade eller nyinsatt läkemedel, en så kallad läkemedelsförändring. Andra 

studier bekräftade också att läkemedelsavvikelser var vanligt förekommande vid 

förflyttning mellan avdelningar och hemmet (Manias, Williams et al, 2014; 

Berland & Bentsen 2017). Många av avvikelserna berodde på bristande 

information om läkemedlen vid in- och utskrivning (Pippins et al, 2008; Glintborg, 

Ejdrup-Andersen, & Dalhoff, 2007).  

 

Socialstyrelsen (2016b) visade att det i många organisationer inte finns någon 

samlad bild över patientens läkemedelsordinationer. Ordinationerna återfanns 

utspridda på flertalet läkemedelslistor, register och olika journalsystem, vilket 
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kunde bidra till att vårdskador uppstod, något  även Fryddenberg & Brekke (2012) 

rapporterade i sin studie. 

 

År 2015 skickades en enkät gällande patientsäkerhet ut till kommuner runt om i 

Sverige där 257 kommuner och stadsdelar svarade. De riskområden som 

identifierades inom kommunal hälso- och sjukvård och som ingick i topp fem var 

läkemedelshantering, fall, informationsöverföring, kommunikation och 

överflyttning mellan vårdenheter (Socialstyrelsen, 2016b).  

 
Kommunikation och informationsöverföring  

Flera studier beskrev att kommunikationen mellan vårdpersonal och olika 

vårdgivare inte var effektiv och tillräcklig (Lattimer, 2011; A. da Silva & 

Krishnamurthy, 2016; Smith et al; 2016). Berland & Bentsen (2017) påvisade i sin 

studie att sjuksköterskorna i hemsjukvården upplevde att det var svårt att nå 

ordinerande läkare och att det kunde ta tid innan sjuksköterskorna fick 

läkemedelsordinationerna skriftligen. Det förekommer tillfällen när information 

gällande läkemedelsförändringar inte skedde och då gjordes upptäckten först när 

läkemedelslistan uppdaterades. Studier bekräftade att kommunikationen mellan 

vårdgivare vid överlämning många gånger var knapphändig och lederde till 

misstag och missförstånd (Lattimer, 2011). Fler studier beskrev faktorer som 

upplevdes försämra informationen och kommunikationen. Områden som 

identifierades som bristfälliga inom kommunikationen ärvar motivation, kunskap, 

tillgänglighet och resurser. Dessa i sin tur skapade stress och tidspress på grund av 

oklarheter i ansvar samt brist på inhämtande och överförande av information 

(Manias, Gerdtz, Williams & Dooley, 2014; Olsen, Østnor, Enmarker & Hellzén, 

2012; Melby & Hellesø, 2010). Tidspressen och oklart ansvar gällande vilken 

information som behövde växlas mellan vårdgivarna ledde till att sjuksköterskorna 

i hemsjukvården byggde upp irritation och en misstänksamhet över om 

informationen var korrekt. Irritation byggdes även upp av sjuksköterskorna i 

kommunerna som upplevde att landstinget inte hader vetskap om kommunens 

verksamhet. För att säkerställa att informationen var korrekt kände 

sjuksköterskorna behov av att kontrollera den, vilket är var tidskrävande (Olsen et 

al, 2012). Manias, Gerdtz et al. (2014) studie visade på att skriftlig och muntlig 

kommunikation kompletterade varandra och gav en bättre bild av informationen.  
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Samverkan och förbättring 

Vid in- eller utskrivning krävdes noggrann informationsöverföring för att 

säkerställa patientsäkerheten och läkemedelshanteringen (A. da Silva & 

Krishnamurthy, 2016). Smith et al (2016) rapporterade att allt fler äldre vårdades i 

hemmet och att det fianns brister i samordningen kring patienternas vård, där fler 

vårdgivare ärvar involverade. Studier påvisade även att samordningen mellan 

ordinerande vårdgivare och hemsjukvården var extra viktig då befolkningen blir 

allt äldre och multisjuka, vilket krävde att vården integrerades och samarbetade (A. 

da Silva & Krishnamurthy, 2016; Smith et al, 2016; Johannessen & Steihaug, 

2014). I januari 2018 kommer en ny lag (SFS 2017:612) gällande samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård börja gälla. Lagen ska bidra till en mer 

tydlig styrning och för struktur vid samverkan mellan olika vårdgivare. Det genom 

att krav ställs på slutenvården att om patienten är i behov av fortsatt vård från 

annan vårdgivare säger lagen att berörd vårdgivare alltid ska meddelas (SFS 

2017:612).   

 

Johannessen & Steihaug (2014) presenterade upplevelsen av samordnad 

vårdplanering som en positiv informationsöverföringskanal och ett användbart 

verktyg för att skapa en god samverkan mellan vårdgivare. För att skapa en 

kommunikation där vårdgivarna på ett effektivt sätt fick med all viktig fakta kring 

en patient vid överlämning presenterade Smith et al, (2016) kommunikations-

hjälpmedlet SBAR (Situation-Bakgrund-Aktuellt-Rekommendation). Med hjälp av 

SBAR beskrevs det kort kring varför patienten vårdats, sjukdomshistoria, aktuell 

vård och vad som önskades av den vårdgivare som tog emot informationen 

(Wallin & Thor, 2008). Socialstyrelsen (2016b) presenterade Nationell 

Patientöversikt (NPÖ) som ett datasystem som ökade förutsättningarna för en 

säker informationsöverföring mellan vårdgivare. I systemet kunde vårdgivaren ta 

del av patientens journalinformation, efter att samtycke inhämtades från patienten. 

Socialstyrelsen (2016b) menarde att om fler vårdgivare anslöt till systemet kunde 

det bidra till att informationsglappet mellan vårdgivarna minskade.  
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Fler förbättringsarbeten pågår där förfarandet kring läkemedelsordinationer och 

informationsöverföring mellan vårdgivare ska stärkas. I januari 2018 träder en ny 

föreskrift i kraft (Socialstyrelsen, 2017). Den innebär att läkaren står ansvarig för 

att läkemedelsordinationerna och informationen är uppdaterad i patientjournalen. 

När patienten skrivs ut ansvarar den utskrivande vårdgivaren för att information 

om patientens läkemedelsordinationer når mottagande vårdgivare senast samma 

dag som utskrivning (Socialstyrelsen, 2017). Parallellt med detta pågår ett arbete 

för att skapa en gemensam läkemedelsförteckning och ordination i samma 

datasystem. Detta arbete har bedrivits under många år i Sverige men juridiska 

problem gjorde att projektet pausades. Projektet har nu återupptagits och drivs 

vidare av E-hälsomyndigheten (Socialstyrelsen, 2016b). Melby & Hellesø (2010) 

presenterar att gemensamma datasystem med tydlig struktur och rutin kan leda till 

förbättrat samarbete mellan olika vårdgivare. 

 

Olsen et al. (2012) och Lawton, Carruthers, Gardner, Wright, & McEachan, (2012) 

presenterarde faktorer som upplevdes åtgärda problemen med information och 

kommunikation, vilket var tydliga rutiner, tillgång till resurser, tydliggjort uppdrag 

och engagerat ledarskap. För att möjliggöra för vårdgivarna att se vad som 

behövde förbättras presenterade Berland & Bentsen (2017) i sin studie upplevelsen 

av skriftliga avvikelser som ett fungerande arbetssätt för att rapportera när fel 

uppstrod.  

 

Patientsäkerhet  

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastställs det att patientsäkerhet främst 

handlar om att förhindra vårdskada, vilket kan göras genom att god och säker vård 

eftersträvas. Patientsäkerheten inom hemsjukvården kan säkerställas för 

patienterna dels genom att hälso- och sjukvårdsinsatser samordnas mellan 

vårdgivarna. Det är av vikt att verksamhetens processer styrs med utgångspunkt 

från vad som är bäst ur patientsynpunkt. Rutiner inom verksamheten bör finnas för 

att samarbetet och planeringen kring vården för enskilda patienter ska säkerställas. 

Därmed är det viktigt att det finns rutiner för samverkan mellan olika vårdgivare 

(Socialstyrelsen, 2008).  
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Problemformulering  
I dag rapporteras det att allt fler äldre är i behov av vård i hemmet av 

hemsjukvården och där en del av uppdraget också är att säkerställa en säker 

läkemedelshantering utifrån ordinationer från andra vårdgivare (Socialstyrelsen, 

2016a). Vårdskador är vanligt förekommande inom vården, där läkemedelsfel ofta 

är en orsak  (Sveriges kommuner och landsting, 2016). Sjuksköterskor är ålagda 

att arbeta utifrån patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som bland annat påtalar 

vikten av att förhindra vårdskador (Socialstyrelsen, 2008). Fler studier lyfter fram 

brister på informationsöverföring som ett av problemområdena till att det uppstår 

avvikelser gällande läkemedel och dess hantering (Lattimer, 2011; A. da Silva & 

Krishnamurthy, 2016; Smith et al; 2016). Studier rapporterar om avsaknad av 

rutiner som en orsak till att det brister i informationsöverföringen vid 

läkemedelsförändringar som görs mellan olika vårdgivare (Pippins et al. 2008). 

Om informationsöverföringen kring patientens läkemedelsförändringar förbättras 

kan även vårdskador undvikas (A. da Silva & Krishnamurthy, 2016). Det finns ett 

ständigt pågående arbete kring att förbättra samverkan och kommunikationen 

mellan vårdgivare. Därav görs denna studie för att bidra till att sjuksköterskors 

erfarenheter av informationsöverföring mellan olika vårdgivare lyfts fram.  

 

Syfte  
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskor i hemsjukvårdens erfarenheter av 

informationsöverföring vid läkemedelsförändringar som görs av olika vårdgivare. 
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Metod 

Design 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie, för att på så vis fånga 

deltagarnas upplevelse och erfarenhet av ett visst fenomen (Danielsson, 2012). 

Designen valdes utifrån att avsikten med studien var att beskriva sjuksköterskor i 

hemsjukvårdens erfarenheter av informationsöverföring vid läkemedels-

förändringar som görs mellan olika vårdgivare. 

  

Undersökningsgrupp 

Deltagarna i studien utsågs utifrån ett strategiskt urval. Det innebar att deltagarna 

valdes utifrån att de hade erfarenhet om det som studien ämnade att undersöka 

(Henricsson & Billhult, 2012). I studien deltog nio stycken sjuksköterskor som 

arbetade inom hemsjukvården, fördelat på tre kommuner i ett län i Mellansverige. 

Alla som deltog i studien var kvinnor mellan 39 år och 56 år med en 

arbetslivserfarenhet som sjuksköterska på 8 till 33 år och i medeltal 15 år inom 

kommunal verksamhet. Fyra av deltagarna hade en vidareutbildning, tre inom vård 

av äldre och den sista var distriktssköterska. Inklusionskriterierna var legitimerade 

sjuksköterskor och vidareutbildade sjuksköterskor som arbetar inom 

hemsjukvården och med minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska.   

Exklusionskriterier var om sjuksköterskorna arbetat mindre än sex månader på sin 

nuvarande arbetsplats.  

    

Hemsjukvården var uppdelad i geografiska områden i de tre kommunerna, det 

skilde sig åt om sjuksköterskorna även ansvarade för verksamheter som styrdes av 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt om man hade en 

samordningssköterska att tillgå. Patientuppdelning såg lika ut i kommunerna de 

kategoriserades i hemsjukvårdspatient, hembesökspatient och läkemedelspatient. 

Läkemedelspatienter innebar att kommunens hemsjukvård ansvarade för att 

säkerställa patientens läkemedelshantering efter att en hälso- och 

sjukvårdsbedömning upprättats inom landstinget. Det innebar att se till att 

uppdaterade ordinationshandlingar samt listor för signering vid administrering av 

läkemedel fanns hos patienten.  
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Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna strukturerades med hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) som 

innehöll öppna semistrukturerade frågor. De öppna frågorna ställdes inte i samma 

ordning, utan intervjun anpassades utifrån vad som framkom under samtalet 

(Danielsson, 2012). Polit och Beck (2006) beskriver semistrukturerade intervjuer 

som användbara för att tillåta deltagarna att tala fritt kring det givna ämnet som 

studien syftar till att undersöka. Trost (2010) beskriver att den kvalitativa 

intervjuguiden kan ses som en lista med frågor som krävs för att besvara studiens 

syfte. Därför var intervjuguiden uppdelad i ämnen och delområden, vilken sedan 

användes som stöd under intervjuerna för att säkerställa att syftet besvarades. 

Stödfrågor ställdes endast om behov fanns om inte alla områden blev berörda. 

Slutna frågor som endast krävde ja eller nej svar undveks i största mån. Utöver det 

fick deltagarna svara på bakgrundsvariabler, såsom exempelvis kön och ålder (se 

bilaga 1). Dessa variabler fick deltagarna svara på innan intervjun började spelas 

in. De ämnen och delområden som undersöktes och behandlades i intervjuerna var 

sjuksköterskornas erfarenheter av informationshantering när det gäller 

läkemedelsförändringar hos patienter som de ansvarar för. I intervjuerna fick 

sjuksköterskorna delge hur information tas emot och lämnas, om det ansågs finnas 

några brister och vad som skulle kunna förbättra informationshanteringen. 

Längden på intervjuerna varierade mellan åtta minuter till 24 minuter.  

 

Tillvägagångssätt 

Vid uppstarten av studien insamlades information och fördjupning inom det valda 

området. Ett informationsbrev (se bilaga 2) om studiens syfte skickades ut via mail 

till enhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska i de tilltänkta kommunerna. I 

brevet fanns information om studiens syfte och en förfrågan om tillåtelse att få 

genomföra studien. Efter skriftligt godkännande från tidigare nämnda personer 

mailades information och förfrågan (se bilaga 3) till de sjuksköterskor som blivit 

namngivna av enhetschef i respektive kommun. Alla sjuksköterskor som 

kontaktades arbetade inom kommunernas hemsjukvård. Deras samtycken 

inhämtades skriftligt med valfrihet att delta eller att när som helst avbryta 

deltagandet i studien utan krav att ange skäl. 
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En pilotintervju genomfördes med utformad intervjuguide för att försäkra att 

frågorna var tydliga och att syftet besvarades. Frågorna ändrades något efter 

pilotintervjun för att tydliggöra frågorna för att de skulle besvara studiens syfte, 

det efter godkännande och granskning av handledare. Trost (2010) menar att om 

det efter en pilotintervju visar sig att intervjuguiden är ofullständig och ändringar 

behöver göras kan denna första intervju inte ingå i resultatdelen. Pilotintervjun har 

därför exkluderats från resultatet.  

  

Intervjuerna genomfördes under perioden oktober-november 2017 och ägde rum i 

ett avskilt rum på deltagarnas arbetsplatser, med undantag för en intervju som 

skedde på intervjuarnas arbetsplats. Det fanns avsatt tid för varje intervju, vilket 

ledde till att intervjun kunde ske ostört och utan stress. Båda intervjuarna var 

närvarande under samtliga intervjuer. I förväg bestämdes vem som skulle leda 

intervjun medan den andres uppgift var att observera och anteckna samt 

komplettera intervjun vid behov. Varje möte inleddes med möjlighet för deltagaren 

att ställa frågor samt en genomgång av hur upplägget av intervjun skulle komma 

att gå till. Varje deltagare tilldelades ett kodnamn för att bibehålla 

konfidentialiteten. Först därefter startades inspelning med diktafon efter muntligt 

medgivande av deltagaren.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Högskolan Dalarnas etiska forskningsnämnd tillsammans med andra 

forskningsnämnder ställer krav på att studien följer de etiska principerna. I studien 

intervjuades sjuksköterskor och vidareutbildade sjuksköterskor inom 

hemsjukvården i ett län i Mellansverige. Som ansvariga för studien ansvarades det 

för att deltagarnas integritet och anonymitet bevarades genom att det endast var 

författarna och cheferna för respektive hemsjukvårdsteam som hade vetskap om 

vilka som deltog i studien. Deltagarnas personuppgifter behövdes för att kunna 

komma i kontakt med dem för deltagande i studien men inga namn har publicerats 

i studien och ålder endast som ett spann. En etisk egengranskning gjordes innan 

uppstart (se bilaga 4). 
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Enligt de etiska riktlinjerna finns fyra kravområden som är viktiga att säkerställa 

att de efterföljs: information, samtycke, konfidentialitet och säkerhet. 

Informationskravet tillgodosågs genom ett informationsbrev som skickades ut till 

medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef och deltagare i vardera kommuner. 

Kravet på samtycke säkerställdes genom att det skriftligt inhämtades från 

enhetschefer och därefter från deltagarna. Deltagarna delgavs genom brevet 

information om att deltagandet i studien var frivilligt samt att det som framkom i 

intervjuerna behandlades med största respekt och konfidentialitet. För att 

ytterligare visa respekt och omsorg om deltagarna och deras konfidentialitet, har 

allt material som tillhört studien hållits inlåst för att ingen obehörig skulle kunna få 

tillgång till materialet (World Medical Association, 2017). Deltagarna 

informerades om att inga namn eller uppgifter som kunde kopplas till person 

skulle finnas med. Deltagarnas säkerhet sågs till genom att deltagarna hade rätt att 

avbryta närsomhelst om de upplevde obehag av studien.  

 

Förförståelse  

Förförståelse innebär att författarna redan innan påbörjadet av studien hade 

kunskap och eventuella värderingar inom det problemområde som ska skulle 

undersökas (Priebe & Landström, 2012). Innan studien påbörjades hade författarna 

en viss förkunskap inom valt område då båda är utbildade sjuksköterskor och 

arbetarde inom hemsjukvården men enbart hade erfarenheter från den egna 

arbetsplatsen.  

 

Analys  

Med tanke på studiens syfte valdes en kvalitativ innehållsanalys, då den används 

inom vårdvetenskap för att granska och tolka utskrifter av inspelade intervjuer, 

dagböcker, patientjournaler och videoinspelningar (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). Analysprocessen kan beskrivas som en metod för att minska 

ner eller förkorta materialet men bibehålla kärnan av ett fenomen (Graneheim & 

Lundman, 2004). När intervjuerna hade genomförts transkriberades de fortlöpande 

till text. Författarna delade upp arbetet med transkriberingen. Transkriberingen 

skedde ordagrant och inkluderade eventuella tankepauser, skratt eller icke-ord så 

som exempelvis ”eh” och ”hm” för att helheten i materialet skulle tydliggöras. De 

transkriberade texterna lästes sedan igenom gemensamt för att diskutera eventuella 



 

12 
 

otydligheter. Konfidentialitet i studien togs i beaktning på så vis att allt inspelat 

material och transkribering gavs en kod. Inga namn angavs under inspelningarna 

eller i studieresultatet samt att materialet förstördes efter att examensarbetet 

godkänts (Trost, 2010).   

 

Material från intervjuerna analyserades och bröts ned till koder som i sin tur 

bildade underkategorier, kategorier och tema. I tabell 1 kan exempel ses hur 

intervjuerna bröts ned från meningsbärande enheter i intervjuerna.  

Dessa enheter var de meningar som ansågs innehålla viktig information och som 

var relevant utifrån examensarbetets syfte. Därefter genomfördes kondensering, 

vilket innebar att meningarna kortades ned och gjordes mer lätthanterliga utan att 

viktig information togs bort. Vid kodningen gavs den kondenserade meningen en 

kod och sedan slogs de olika koderna med liknande innehåll samman till en 

underkategori. En kod skulle inte kunna hamna under flera underkategorier 

(Graneheim & Lundman, 2004). När underkategorierna hade skapats kunde 

likheter ses och kategorier skapades. Dessa kategorierna låg sedan till grund för 

det övergripande temat som togs fram (se tabell 2). Graneheim & Lundman (2004) 

menar att kategorierna kan anses svara på frågan vad och temat på frågan hur. 

Gemensamt jämfördes likheter och skillnader i materialet som tagits fram. 

Analysprocessen rörde sig fram och tillbaka mellan hela och delar av texten innan 

de slutgiltiga kategorierna togs fram.   

 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen  

Meningsbärande 

Enhet 

Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori 

Patienten hade mer ont och fick inte 

den behandling som hon behövde. 

Den blev ju fördröjd. 

Patienten hade mer ont på grund 

av den fördröja behandlingen.   

Vårdskada Bristande kommunikation 

påverkar patienten negativt 

Slutenvården fungerar bättre. 

Primärvården tycker jag inte fungerar 

överhuvudtaget i den 

informationsöverföringen. 

Slutenvården fungerar bättre än 

primärvården som inte fungerar 

vad gäller 

informationsöverföring. 

Skillnader i 

kommunikation 

Kommunikation som sker 

direkt med vårdgivaren är 

tydlig men skiljer sig 

De flesta vi har försöker ju styra in på 

Pascal mm. Dock har en del enbart 

Take care läkemedelslista och det 

skapar problem.   

De flesta har Pascal, några har 

annan läkemedelslista, vilket 

skapar problem. 

Tillgång till 

information 

Olika läkemedelslistor och 

journalsystem skapar 

otydlighet 
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Det som är bra är väl att man pratar 

med varandra och att det blir prat om 

andra saker också att man får 

förståelse för varandra och varandras 

verksamheter. 

Det är bra att vårdinstanserna 

pratar med varandra och skapar 

förståelse för varandra och deras 

verksamheter. 

Samverkan Samverkan kan förbättra 

informationsöverföringen 
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Resultat 

Analysen resulterade i ett tema ”kommunikation har betydelse för god samverkan 

mellan vårdgivare samt för att patientsäkra vården”. Temat bygger på tre 

kategorier som skapats av åtta underkategorier, se tabell 2. Resultatet presenteras 

närmare nedan och tydliggörs med citat från intervjuerna.  

 
Tabell 2. Översikt av underkategorier, kategorier och tema  

 

Underkategorier Kategori Tema 

Bristande kommunikation 

påverkar patienten negativt  
 

 

Kommunikationens betydelse och 

inverkan 

 

 

 

 

 

Kommunikation har betydelse för 

god samverkan mellan vårdgivare 

samt för att patientsäkra vården.  

Kommunikation som sker direkt 

med vårdgivaren är tydlig men 

skiljer sig 
Extra arbete och svårt att fullfölja 

uppdraget för sjuksköterskan vid 

utebliven information 

Otydlig förankring av rutiner och 

ansvarsfördelning mellan 

vårdgivare  

 

Otydlighet i organisationerna 

riskerar patientsäkerheten Ökad kontroll från kommunens 

sida 
 
Olika läkemedelslistor och 

journalsystem skapar otydlighet 

Samma system som hjälpmedel för 

en säkrare vård 
Samverkan kan stärka 

patientsäkerheten 
Samverkan kan förbättra 

informationsöverföringen 

 

Kommunikationens betydelse och inverkan 

Sjuksköterskorna beskrev vilken betydelse kommunikationen samt vilken inverkan 

kommunikationen kunde ha både för patient och verksamhet. Nedan beskrivs 

sjuksköterskornas upplevelse med utgångspunkt från underkategorierna, se tabell 

2.  

 

Bristande kommunikation påverkar patienten negativt 

De deltagande sjuksköterskorna var enade i sin uppfattning att information och 

kommunikation kring patientens läkemedelsförändringar ofta uteblir från 

ordinerande vårdgivare. Om informationen nådde sjuksköterskan var det oftast på 

andra vägar såsom att hemtjänst, anhörig eller patient meddelade att en 

läkemedelsförändring skett. Det förekom också att sjuksköterskan själv 
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uppmärksammade läkemedelsförändringar vid kontroll av läkemedelslista. Att 

kontakten skedde direkt med den läkare som var ansvarig för 

läkemedelsordinationen var ytterst ovanligt. Två sjuksköterskor uttryckte: 

 

“Om jag får reda på att en förändring har skett, det är väldigt sällan... Om jag får 

reda på det är det är via anhöriga, via hemtjänsten eller i bästa fall av en läkare 

men det är sällan.” 

(Sjuksköterska nr 9) 

  

“Baspersonalen eller anhöriga...ringer till oss och säger att dom ser att det har 

tillkommit en burk eller att patienten har sagt till att dom har blivit insatt på nå 

annat läkemedel.” 

(Sjuksköterska nr 3) 

 

Sjuksköterskorna poängterade vikten av att kommunikationen sker mellan 

vårdgivare för att minska risken för att lidande uppstår hos patienter. 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter att vid utebliven kommunikation ökade 

risken för att läkemedelsbehandlingar uteblev eller fördubblades, vilket påverkade 

patienterna negativt. En sjuksköterska uttryckte: 

 

“Jag har inte fått till mig att det blivit en allvarlig vårdskada när informationen 

om läkemedelsförändringar uteblivit... Men med följden en fördröjning på 

hjälpen.” 

 (Sjuksköterska nr 6) 

  

En risk som sjuksköterskorna uppgav var att fördröjning eller utebliven behandling 

med smärtstillande läkemedel eller antibiotika kunde skapa ett lidande för 

patienten. Ytterligare ett problem som kunde uppstå var dosändringar, vid 

exempelvis insulinbehandling. Det kunde hända att patienten fått ändrad 

insulindos vid ett läkarbesök men information om ändringen nådde inte 

sjuksköterskan i kommunen som ansvarar för att säkerställa patientens 

läkemedelshantering. En sjuksköterska uttryckte: 

 

“Det är ju inte patientsäkert, det är ju säkert ett mer lidande för patienten också. 

När det är till exempel insulin som är ett snabbverkande läkemedel. När det dröjer 
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innan man får veta ändrad ordination så kan det ju ställa till stor skada för 

patienten.” 

 (Sjuksköterska nr 3) 
 

Kommunikation som sker direkt med vårdgivaren är tydlig men skiljer sig 

mellan vårdgivare 

När kommunikationen skedde direkt med den ordinerande vårdgivaren ansågs 

informationen tydlig och adekvat. Fem av sjuksköterskorna beskrev att när 

kommunikationen skedde muntligt kunde de försäkra sig om att båda parter 

förstod varandra och de kunde få en bättre bild av patienten och därmed också 

ställa motfrågor. En sjuksköterska uttryckte att den muntliga kommunikationen var 

viktig och att den aldrig skulle kunna ersättas fullt ut av skriftlig information. Hon 

menade att ord kunde säga mer än en text, att materialet blev mer nyanserat vid 

muntlig kommunikation. De upplevde även att det fanns skillnader i information 

beroende på vilken vårdgivare som gav den. Sjuksköterskan uttryckte:  

 

“När vi bara får ett fax så får vi ändå ofta ringa tillbaka för mer information till 

den som skickat vårdbegäran... Jag tycker att datasystemet vi har att kommunicera 

i är lite bättre, för där kan jag ju ställa motfrågor. Men det kan ändå inte ersätta 

att vi pratar med varandra.” 

(Sjuksköterska nr 7) 
 

Extra arbete och svårt att fullfölja uppdraget för sjuksköterskan vid utebliven 

information  

Sjuksköterskorna uttryckte att kommunikationen om läkemedelsförändringar var 

en av de viktigaste aspekterna för att de skulle kunna sköta sin del av uppdraget. 

Uppdraget innebar att säkerställa läkemedelshanteringen på så vis att patienten 

erhöll läkemedel enligt ordination på ett säkert sätt. Kontaktvägarna mellan 

ordinerande och sjuksköterskorna var många och skedde via fax, telefon, mail och 

brev, där telefon och fax var de övervägande kontaktvägarna. En sjuksköterska 

uttryckte:  

 

”Om informationen inte sker då blir det svårt för vår del att sköta uppdraget, då 

har vi inget underlag för att dela läkemedel till patienten” 

(Sjuksköterska nr 7) 
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Två sjuksköterskor beskrev upplevelsen av att viktig information uteblev om det 

endast handlade om en läkemedelsförändring, information gavs endast när den 

föranledes av en praktisk uppgift. Exempelvis att patienten var i behov av delning 

av dosett eller förnyad delning av dosdispenserade läkemedel. En sjuksköterska 

uttryckte: 

 

“Om dom hör av sig då är det ju oftast att dom vill att man utför något mer, alltså 

dela om dosrulle eller dela det här i dosett eller så.” 

(Sjuksköterska nr 1) 

 

De tillfällen då sjuksköterskan själv uppmärksammade läkemedelsförändringar, 

utan meddelande från annan källa, kunde fördröjning vara allt från 14 dagar till 

över en månad. Vid utebliven information ansåg sjuksköterskorna att uppdraget 

försvårades och det var tidskrävande att insamla information om 

läkemedelsförändringar. Två sjuksköterskor uttryckte: 

 

”Det kan ju gå en månad. Vi har som rutin att det ska kolla dosrecept en gång i 

månaden och vill det sig illa kan det ta längre tid också.” 

(Sjuksköterska nr 2) 

 

”Det kan vara tidskrävande att ta reda på vilken information som är riktig. Det 

kan ju bli detektivarbete att ta reda på när ändrades. Så man får nog grotta ner sig 

i ärendet som inte hade behövts grottas ner i om det hade skett i samband med 

insättning.” 

(Sjuksköterska nr 3) 

  

Otydlighet i organisationerna riskerar patientsäkerheten 

Sjuksköterskorna beskrev olika faktorer som skapade otydlighet i 

organisationerna, vilket beskrevs riskera patientsäkerheten. Nedan presenteras 

resultatet med utgångspunkt från underrubrikerna, se tabell 2. 
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Otydlig förankring av rutiner och ansvarsfördelning mellan vårdgivare   

Sjuksköterskorna var eniga att kommunen inte bar ansvaret för att ordinera några 

läkemedel då läkartjänsten alltid tillhandahölls av landstinget samt att 

läkemedelsordinationerna som utfördes skedde i datasystem som landstinget 

administrerade. En sjuksköterska uttryckte:  

 

”Jag tror ändringen sker automatiskt. För vår doktor här är knuten till landstinget 

och dokumenterar läkemedel i landstingsjournalen” 

(Sjuksköterska nr 8) 

 

Andra försvårande faktorer var också när patienten hade flertalet vårdgivare som 

skapade en otydlighet i vem som ansvarade för vilka ordinationer. Ingen av 

sjuksköterskorna visste om det fanns någon rutin för vad som gällde kring vilket 

datasystem som skulle användas. En sjuksköterska uttryckte: 

 

“Vi får påtala om att ordinationen behöver in i Pascal... Vi utgår ifrån Pascal som 

ordinationshandling, annars har vi inget underlag för att dela läkemedel till 

patienten.” 

 (Sjuksköterska nr 7) 

  

Flera sjuksköterskor trodde eller sa att det borde finnas en rutin för hur 

läkemedelsförändringar skulle kommuniceras men ingen kunde klart säga hur 

rutinen såg ut eller om det fanns en överenskommelse vilken läkemedelslista som 

skulle gälla. Många sjuksköterskor påtalade att patienter som bedömts av 

landstinget ha ett behov av hjälp med läkemedelshantering som en hälso-och 

sjukvårdsuppgift hamnade i en gråzon. Gränsen var inte klargjord för hur ansvaret 

skulle se ut. En sjuksköterska uttryckte: 

 

"Jag tror att man inte riktigt uppfattar vem som patienten med delegerad sjukvård 

tillhör. Jag kan tänka mig att primärvården till exempel tror att vi i hemsjukvården 

har större ansvar än vad vi faktiskt har." 

 (Sjuksköterska nr 2) 
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Sjuksköterskan upplevde att landstinget inte uppfyllde sitt uppföljningsansvar om 

en patient blivit bedömd hälso- och sjukvård gällande sina läkemedel, 

sjuksköterskan menade att det är läkare inom landstinget som gör den ursprungliga 

bedömningen men sällan följer upp hur det gått med behandlingen. En 

sjuksköterska uttryckte:  

 

"Om en patient besöker en läkare och har ett problem och läkarens lösning på 

problemet är att man ordinerar ett läkemedel så tycker jag att det känns som en 

viktig grej för läkaren... Likväl som att man frågar är det nån som kan hjälpa dig 

att hämta ut det här. Att man har ett ansvar att tänka i nästa led kommer den här 

patienten att ta det här jag skriver ut nu då. Har man inte ett uppföljningsansvar 

men det sker inte." 

 (Sjuksköterska nr 2) 

 

En sjuksköterska beskrev att hon hade erfarenheter av att förväxlingar hade skett 

gällande hemsjukvårdens ansvar. Det handlade om att patienten hade svårt att 

skilja på hemtjänst och hemsjukvårdens uppdrag samt i vilken utsträckning 

hemsjukvården ansvarade för patienten om den enbart hade hjälp med 

läkemedelshantering. Det skapade då också förvirring inom landstinget när 

patienten inte kunde skilja på hemtjänst och hemsjukvård. En sjuksköterska 

uttryckte: 

 

“Jag har varit med fler gånger där patienten blivit tillfrågad om den har 

hemsjukvård och då svarat ja och den blandar ihop oss med hemtjänsten. Det är 

inte så lätt för patienten alltid att veta vem som är vem. Orden hemtjänst och 

hemsjukvård låter ju rätt lika” 

(Sjuksköterska nr 9) 

 

Ökad kontroll från kommunens sida 

Sjuksköterskan kände ofta ett ansvar att se till att förmedla att patientens 

läkemedelshantering sköttes av hemsjukvården, trots att bedömningen om hälso- 

och sjukvård gällande läkemedel oftast gjorts av landstinget. Sjuksköterskan 

gjorde det genom att förmedla landstinget, främst primärvården, genom listor över 



 

20 
 

de patienter som hade hjälp med läkemedelshanteringen. Sjuksköterskan i 

hemsjukvården träffade vårdcentralens sjuksköterskor minst en gång i veckan, där 

olika oklarheter kring patientärenden kunde diskuteras och information om vilka 

patienter som hade hjälp med läkemedelshantering kunde ges. I vissa fall skickade 

sjuksköterskorna i hemsjukvården ett faxmeddelande, en så kallad vårdbegäran, 

för att meddela detta. Flera av sjuksköterskorna beskrev en känsla av att behöva 

ligga steget före och koordinera. En sjuksköterska uttryckte:  

 

"Jag brukar gå in i Pascal för att se om det skett förändringar under vårdtiden för 

att då kunna ställa frågor direkt och se till att det blir gjort det som behövs. Vi får 

oftast vara aktiva själva då det är många problem från avdelningar. Att vi behöver 

ligga lite steget före." 

(Sjuksköterska nr 7) 

 

Alla deltagande kommuner hade som rutin att kontrollera patienternas 

läkemedelslistor och/eller läkemedelsskåp. Genom denna kontroll kunde 

förändringar upptäckas och ansvaret hamnade på sjuksköterskan i hemsjukvården 

att ta kontakt och ta reda på bakgrundsfakta kring förändringen trots att ordinerade 

vårdgivare fanns inom landstinget. En sjuksköterska uttryckte:  

 

“När vi går igenom alla som har delegerad sjukvård... Och det är många gånger 

där som vi upptäcker också, att något kan vara insatt.” 

(Sjuksköterska nr 4) 

Olika läkemedelslistor och journalsystem skapar otydlighet 

Sjuksköterskorna beskrev en bidragande orsak till utebliven information var 

otydligheten kring vilka patienter som läkaren bedömt behöva hjälp med sin 

läkemedelshantering och inte längre klarade av att sköta den själv. 

Sjuksköterskorna hade vetskap om att i landstingets journalsystem Take Care 

fanns det symboler att tillgå för att markera att hemsjukvården ansvarade för 

patientens läkemedelshantering. Dock uttryckte sjuksköterskorna att symbolerna 

inte användes optimalt. Två sjuksköterskor uttryckte: 
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"Dom använder inte sitt journalsystem som dom bör.  Det finns ju olika symboler 

och hjälpmedel som hjälper dom att veta när dom ska höra av sig till kommunen, 

men oftast vad jag upplever så använder dom inte eller så bryr man sig inte om att 

titta." 

 (Sjuksköterska nr 1) 

 

"Det finns tydligen i Take Cares journalsystem nånting där man kan klicka i där 

det syns i journalen men det svårt att få det översiktligt och det är väl där det felar 

ofta." 

 (Sjuksköterska nr 2) 

 

Det som skapade otydlighet var att det fanns fler datasystem där läkemedel kunde 

ordinerades. Datasystemen var inte synkroniserade med varandra, vilket 

sjuksköterskor beskrev ledde till att ordinationerna skiljde sig åt beroende på 

vilken läkemedelslista som följdes. Kommunerna försökte sträva efter att ha som 

krav att patienternas läkemedel administrerades i det gemensamma datasystemet 

Pascal, vilket var ett av de datasystem som läkarna kunde ordinera läkemedel i 

samt att alla vårdgivare kunde ta del av ordinationerna. Det var inte givet att 

patientens läkemedel ordinerades i Pascal, då det var ett externt datasystem som 

inte tillhörde patientjournalen och läkarna behövde aktivt välja att ordinera i 

Pascal. Om patientens läkemedel ordinerades i Pascal eller inte berodde på vem 

den ordinerande vårdgivaren var.  

Sjuksköterskorna i kommunen uttryckte att de försökte uppmärksamma fel som 

skedde genom att skriva avvikelser och kontakta den ordinerande vårdgivaren för 

att uppmärksamma dem. Tidsbristen påverkade dem och ibland hann de inte skriva 

avvikelserna, vilket gjorde att det prioriterades bort. En sjuksköterska uttryckte: 

 

“För när man står där med x antal dospåsar en fredagseftermiddag då har man 

inte tid med att kontakta mottagning eller skriva avvikelse kan jag säga. Då ligger 

fokuset på att lösa problemet där och då.” 

 (Sjuksköterska nr 5) 
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Samverkan kan stärka patientsäkerheten 

Sjuksköterskorna beskrev hur de trodde att samverkan skulle kunna vara en 

lösning för att stärka patientsäkerheten, vilket presenteras nedan med utgångspunkt 

från underrubikerna (se tabell 2) 

 

Samma system som hjälpmedel för en säkrare vård 

Vid de tillfällen sjuksköterskorna uttryckte att samarbetet fungerade bättre med 

slutenvården var då patienten varit inlagd på sjukhus och då andra vårdgivare 

uppmärksammades via ett meddelande i ett gemensamt datasystem för samordnad 

vårdplanering som både kommun och landsting hade tillgång till. För att ha en 

fungerande samverkan med slutenvården förutsatte det att landstinget ansvarade 

för att patienten blev upplagd i datasystemet för samordnad vårdplanering. En 

sjuksköterska uttryckte:   

 

“Om patienten har legat på lasarettet tycker jag att det fungerar ganska bra. För 

då har vi möjlighet att meddela i Take Care att det är delegerad sjukvård och 

patienten har hjälp med läkemedelshanteringen.” 

 (Sjuksköterska nr 7) 

 

Sjuksköterskorna hade idéer om hur samverkan mellan vårdgivare kunde 

förbättras. Flera av sjuksköterskorna återkom till att en lösning kunde vara 

gemensamma läkemedelslistor. Deras känsla var att läkemedelshanteringen skulle 

stärkas med en gemensam lista som alla vårdgivare hade tillgång till samt spara tid 

för sjuksköterskorna. Majoriteten av sjuksköterskorna såg de åtskilda 

journalsystemen som ett problem och menade därför att ett gemensamt 

journalsystem skulle minska risken för utebliven information vid 

läkemedelsförändringar samt kunna stärka samverkan mellan vårdgivarna. Om 

sjuksköterskorna, oavsett verksamhet, kom åt att se vad som skedde kring 

patienten menade de att informationen kanske aldrig skulle behöva utebli. 

Sjuksköterskorna talade om NPÖ, Nationell patientöversikt, som är ett system som 

möjliggjorde för andra vårdgivare att ta del av utvalda journalnotat från olika 

vårdgivares journaler. I systemet fanns en läkemedelsmodul men som inte ansågs 

aktuell och ingen tog ansvar för den. En sjuksköterska uttryckte:  
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“...man ska ha samma journalsystem så att man kan se. Så att kommunen kan 

lägga in, för idag är det ju bara landstinget som styr den delen, vi kan ju läsa till 

en viss del vad de skriver genom NPÖ, alltså Nationell patientöversikt, men de kan 

ju inte läsa någonting som vi skriver. Och läkemedelsmodulen vill ingen ta ansvar 

för” 

(Sjuksköterska nr 6) 

  

Sjuksköterskorna menade också att om personal från andra vårdgivare blev 

påmind om att sjuksköterskorna i hemsjukvården inte hade tillgång till samma 

journalsystem skulle det kunna ge andra vårdgivare en större förståelse. En 

sjuksköterska uttryckte: 

 

 ”För det kan ju vara som insulin, det kan ju stå enligt separat behandlingsschema 

men det blir ju inte medskickat eller vi kan ju inte läsa det iallafall på grund av att 

vi inte kommer åt landstingsjournalen. Det är många gånger jag får till svar att 

det finns att läsa i Take Care och jag får då igen säga att vi inte kan komma åt 

deras journal” 

 (Sjuksköterska nr 2) 

Samverkan kan förbättra informationsöverföringen 

Det fanns delade meningar om var i hälso- och sjukvårdsorganisationen samverkan 

fungerade bättre. De flesta sjuksköterskor ansåg att samarbete med primärvården 

var svårt att få till. De sjuksköterskor som uppgav att samarbetet fungerade bättre 

med primärvården uppgav närheten till varandra som en bidragande faktor. En 

sjuksköterska uttryckte: 

“Närheten till primärvården gör att samarbetet blir annat i jämförelse med 

lasaretten.” 

(Sjuksköterska nr 5) 

  

Sjuksköterskorna upplevde att förbättringsarbetet bidrog till att hålla ett samtal 

levande kring informationsöverföring samt att det även gav möjlighet till en ökad 

förståelse för varandras verksamheter. Förbättringsarbetet gällande 

kommunikation har pågått under många år men det upplevdes fortfarande finnas 

mycket kvar att göra. En sjuksköterska beskrev en frustration över att det kändes 

som att förändringsarbetet var en långsam process.  
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Sjuksköterskorna nämnde att det fanns en samverkansgrupp i länet, för 

samordningssköterskor från både kommun och landsting. Gruppens syfte var att 

arbeta med förbättringsarbeten och där diskuterades bland annat 

informationsöverföring gällande läkemedelsförändringar. Sjuksköterskorna 

upplevde att samverkansgruppen bidrog till att hålla samtal levande kring 

informationsöverföring samt att det gav möjlighet till en ökad förståelse för 

varandras verksamheter.  

 

“Det som är bra är väl att man pratar med varandra och att det blir prat om 

andra saker också så man får förståelse för varandra och varandras 

verksamheter. “ 

 (Sjuksköterska nr 4) 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskor i hemsjukvårdens erfarenheter av 

informationsöverföring vid läkemedelsförändringar mellan olika vårdgivare. 

Resultatet visade att kommunikation har betydelse för att patientsäkra vården och 

skapas genom tydlighet och god samverkan och beskrivs utifrån tre kategorier; 

“kommunikationens betydelse och inverkan”, “otydlighet i organisationerna 

riskerar patientsäkerheten” och “samverkan kan stärka patientsäkerheten”, var och 

en med tillhörande underkategorier, se tabell 2. Kommunikationen har stor 

betydelse för sjuksköterskorna och brister är vanligt förekommande och leder till 

försvårat uppdrag och riskerar bidra till vårdskador för patienten. Bristerna 

beskrivs bero på oklarheter i vem som bär ansvaret för patientens 

läkemedelshantering, flertalet datasystem som inte är gemensamma och försvårar 

åtkomsten av informationen. Sjuksköterskorna ser lösningarna på den bristande 

kommunikationen i gemensamma journal- och ordinationssystem, en förbättrad 

samverkan samt tydliga och förankrade rutiner för tydliggörande av uppdraget.   

 
Resultatdiskussion 

I nedanstående text diskuteras studiens resultat som jämförs med tidigare 

vetenskaplig forskning i ämnet samt författarnas synpunkter utifrån genomförda 

intervjuer. Resultatet diskuteras utifrån de kategorier som framkommit ur analysen 

(se tabell 2).    

 

Kommunikationens betydelse och inverkan 

Resultatet i studien redogör för att information om läkemedelsförändringar sällan 

kommunicerades mellan vårdgivare utan nådde sjuksköterskorna via andra 

kontaktvägar. Enligt Pippins et al (2008) är bristande informationsöverföring 

mellan vårdgivare ett vanligt förekommande fenomen. I en tidigare rapport från 

Socialstyrelsen (2016b) har det identifierats riskområden i den kommunala hälso- 

och sjukvården, där informationsöverföring och kommunikation var två av 

områdena. Därför bör det vara av stor vikt för både landsting och kommun att ta 

ett större ansvar för att säkra upp kommunikationen och arbeta mer effektiv kring 

informationsöverföring för att i nästa led inte riskera patientsäkerheten.  
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Resultatet i studien redogör för att kommunikationen var en avgörande faktor för 

att förhindra att ett lidande uppstod hos patienten genom felmedicinering. Enligt 

Midlöv, Bergkvist, Bondesson, Eriksson & Höglund (2005) är det vanligt 

förekommande med läkemedelsavvikelser vid förflyttning till och från sjukhus. 

För att minimera risken för fel och vårdskador styrker tidigare forskning vikten av 

en fungerande kommunikation (Berland & Bentsen, 2017: Lattimer, 2011; Manias, 

Gerdtz, Williams & Dooley, 2014). Inom hälso- och sjukvården är sjuksköterskan 

ålagd att följa patientsäkerhetslagen som belyser vikten av att lindra lidande och 

förhindra vårdskada (Socialstyrelsen, 2008). Därför anses det att den bristande 

kommunikationen ska tas på största allvar då den kan bidra till allvarliga och 

bestående vårdskador, vilket bekräftas av da Silva & Krishnamurthy (2016). Under 

insamlandet av data till studien upplevdes den bristande informationen var så 

vanligt förekommande att sjuksköterskorna inte nämnde läkemedelsbristerna som 

en vårdskada utan vårdskada ansågs vara av allvarligare grad såsom bestående 

men eller dödsfall.   

 

Studien redogör för att information gällande läkemedelsförändringar som sker 

direkt med den ordinerande vårdgivaren upplevdes vara tydlig. De upplevde att 

muntlig kommunikation gav möjlighet till ett mer levande samtal kring patientens 

vård och kompletterade den skriftliga kommunikationen som också behövdes. 

Enligt Manias, Gerdtz, Williams & Dooley (2014) bekräftas det att muntlig och 

skriftlig kommunikation kompletterar varandra. Författarna instämmer med 

ovanstående och uppfattningen är att båda kommunikationsformerna krävs för att 

skapa en helhetsbild av patientens vård.  

 

Otydlighet i organisationerna riskerar patientsäkerheten 

Orsaker till att information uteblev var otydligheter kring journalsystem, 

läkemedelslistor, rutiner och vem som stod ansvarig för att säkerställa patientens 

läkemedelshantering.  

 

Socialstyrelsen (2016b) beskriver att det i flera organisationer inte finns någon 

samlad bild kring patienters läkemedelsordinationer, detta på grund av att de är 

utspridda på olika listor och datasystem. Det var ett huvudfynd i studien då 
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sjuksköterskorna upplevde de skilda listorna och datasystemen som ett hinder i 

deras arbete. Det skapade otydlighet och riskerade att fel i läkemedelshanteringen 

uppstod. Behovet av bra och fungerande verktyg för kommunikation var viktigt. 

Det har publicerats studier och rapporter som visar att just gemensamma 

datasystem med tydliga rutiner och strukturer kan främja patientsäkerheten (Melby 

& Hellesø, 2010; Socialstyrelsen, 2016b). Det finns ett pågående arbete kring 

gemensamma datasystem för läkemedelsordinationer (Socialstyrelsen, 2016b). 

Detta kan bidra till att öka tillförlitligheten på informationen, vilket kan leda till 

mindre irritation och vara tidsbesparande.    

 

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en känsla av att behöva ligga steget före och 

vara koordinator. Olsén, et al (2012) påtalar i sin studie att sjuksköterskor i 

hemsjukvården har en upplevelse av att behöva kontrollera informationen de tar 

emot och att det finns en oklarhet i vem som ansvarar för vad gällande patientens 

läkemedelshantering. I den innevarande studien framkom det att sjuksköterskorna 

inte upplevde att landstinget uppfyllde sitt uppföljningsansvar gällande patientens 

läkemedelshantering. Det är av vikt att roller och ansvar tydliggörs när fler 

vårdgivare ansvarar för patientens vård. Anledningen till otydligheter i 

ansvarsfördelningen kan vara att sjuksköterskorna lägger över ansvaret på den 

andre vårdgivaren istället för att fokusera på hur den egna verksamheten kan 

arbeta för att förbättra och stärka informationsöverföringen. 

 

Samverkan kan stärka patientsäkerheten 

I resultatet i studien framkom det vad sjuksköterskorna upplevde skulle kunna 

stärka patientsäkerheten. De ansåg att medvetenheten om och insynen kring 

varandras verksamheter behövde uppmärksammas för att leda till en bättre 

samverkan. Det framkom i resultatet att det fanns upprättade grupper för 

samverkan mellan kommun och landsting. Det kan tyckas motsägelsefullt att 

sjuksköterskorna i studien upplevde att det krävdes en ökad samverkan då det 

redan fanns pågående samverkansgrupper, dock tros anledningen till det skulle 

kunna vara att diskussioner i samverkansgruppen inte riktigt når sjuksköterskorna i 

kommun och landsting då endast ett fåtal sjuksköterskor deltar.   

 



 

28 
 

Studien redogör för att strukturerade och gemensamma kommunikationsverktyg 

kunde vara en avgörande faktor för tydlig kommunikation och på så sätt kunde en 

struktur skapas för alla inblandade vårdgivare. Det beskriver även Smith et al 

(2016) som ett effektivt sätt för att skapa en god förutsättning vid 

informationsöverföring. Samarbeten mellan kommun och landsting anses kräva en 

tydlig struktur i kommunikation och samverkan då de är två stora aktörer där 

kommunikation sker i mycket stor utsträckning. Utan strukturerad kommunikation 

kan egna tolkningar lättare göras samt att viktig information på så sätt kan utebli.    

 
Metoddiskussion  

För att studiens syfte skulle besvaras valdes en kvalitativ intervjustudie som 

metod. Styrkan med att använde sig av intervju som insamlingsmetod var att det 

fanns möjlighet till att ställa följdfrågor och skapa ett annat djup i materialet som 

samlades in. Innan studien påbörjades diskuterades enkät som aktuell 

insamlingsmetod, slutligen beslutades det att intervju kunde ge möjlighet till att 

skapa en närhet till deltagarna samt möjlighet till ett bredare resultat då följdfrågor 

kunde ställas. Intervju gav även möjlighet att ta gester och miner i beaktning vid 

analyseringen av materialet. En svaghet med valet av intervju som 

insamlingsmetod och som beaktades var att den så kallade intervjueffekten kunde 

uppstå. Kjellström (2012) beskriver att den innebär att deltagaren kan anpassa sina 

svar utifrån vad denne tror att intervjuaren vill höra. Detta upplevdes inte ske då 

samtliga intervjuer gav liknande resultat samt att de etiska riktlinjerna beaktades 

för att visa omsorg och respekt för deltagarna.  

  

Innan intervjuerna genomfördes med deltagarna valdes att genomföra en 

pilotintervju med hjälp av den intervjuguide som tagits fram. Pilotstudien gjordes 

för att säkerställa validiteten, vilket kan ses som en styrka då intervjuguiden 

omformulerades efter genomförd pilotintervju, för att på så vis säkerställa att den 

besvarade studiens syfte (Gunnarsson & Billhult, 2012). Att använda en fastställd 

intervjuguide till samtliga intervjuer gjordes för att minska risken för att 

intervjuerna skulle hamna utanför det studien ämnade att undersöka och i och med 

det riskera att minska trovärdigheten.  

Båda författarna deltog vid samtliga intervjuer, en utsågs som ledande intervjuare 

medan den andra lyssnade och var behjälplig med följdfrågor. Att båda deltagit i 
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intervjuerna kan ha medfört en större förståelse samtidigt som det togs i beaktning 

att det kunde vara en risk med två intervjuare. En maktbalans kunde skapas mellan 

intervjuarna och deltagaren (Trost, 2010). Innan intervjuerna diskuterades det att 

det kunde riskera att deltagaren kände sig i underläge, dock upplevdes att samtliga 

deltagare var avslappnade och att intervjuerna hade ett flyt. Därför upplevdes det 

att en maktbalans inte uppstod. Att författarna var relativt ovana att intervjua kan 

ha påverkat resultatet. Vid någon intervju hamnade diskussionen utanför ämnet, 

vilket då kan förklaras av att oerfarenheten av att intervjua. 

    

Intervjuerna valdes att göras under en period av två veckor, dels innebar det att 

arbetet med transkriberingen var intensivt men upplevdes bidra till att analysen 

hölls levande. Trovärdigheten kan ha stärkts genom att en kvalitativ 

innehållsanalys användes samt att det insamlade materialet analyserades 

gemensamt. Materialet analyserade flertalet gånger för att undvika feltolkningar. 

En svårighet som uppkom analysprocessen var att flera av koderna passade in 

under flera underkategorier och därför var det ibland svårt att urskilja vad som var 

i huvudinnehållet i en kod. En anledning till det kan ha orsakats av att 

intervjufrågorna var för breda. Tillförlitligheten stärktes då båda deltog i 

analysprocessen och gav möjlighet till diskussion och reflektion. Det fördes även 

diskussioner med handledaren på Högskolan Dalarna. Att diskutera det insamlade 

materialet ett flertal gånger anses ha stärkt studiens trovärdighet. 

 

I studien valdes att presentera exempel ur analysprocessen och citat ur intervjuerna 

för att ge läsaren en chans att bedöma analysprocessens giltighet (Brinkman & 

Kvale, 2009). Det resultat som framkom från sjuksköterskorna som deltog i 

studien överensstämde både gentemot varandra samt mot den forskning som 

studerades inför genomförandet av studien. Det tyder på en viss tillförlitlighet till 

denna studies resultat.  

 

Deltagarna valdes utifrån ett strategiskt urval, vilket var en styrka då de deltagande 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av att arbeta i hemsjukvården. 

Sjuksköterskorna kontaktades efter att kontakt tagits med cheferna för respektive 

hemsjukvårdsteam i de tillfrågade kommunerna. Cheferna i sin tur valde deltagare 
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som ansågs som lämpliga utifrån studiens inklusionskriterier. En svaghet med 

urvalsmetod var att en mellanhand användes. Trost (2010) menar att det kan ha 

sina risker, såsom att resultatet påverkas utifrån vilka den valda chefen beslutar sig 

för att tillfråga. Cheferna kan välja att endast fråga de personer som har liknande 

synsätt som cheferna själva (Trost, 2010). Risken kan ha minskat då cheferna som 

utsåg deltagare till studien sällan är inblandade i frågorna kring 

läkemedelshantering och därför är det troligt att urvalsförfarandet inte påverkade 

resultatet.  

 

Användandet av inklusions- och exklusionskriterier bidrog till att irrelevanta 

deltagare som inte kunde besvara syftet inte deltog i studien. Det har ökat studiens 

trovärdighet och giltighet att relevanta deltagare ingick (Graneheim & Lundman, 

2004). Av de deltagande sjuksköterskorna i studien saknade hälften av dem en 

specialistutbildning, vilket kan ha ett annat resultat än om endast 

specialistutbildade sjuksköterskor hade intervjuats.  

 

Deltagarna i studien hade arbetat i medeltal 15 år inom kommunal verksamhet som 

sjuksköterska och antalet sjuksköterskor var jämt fördelat på tre kommuner, vilket 

kan vara en styrka till att öka överförbarheten av resultatet då de har erfarenhet av 

verksamheten samt jämfört med om alla nio deltagare varit från samma kommun. I 

och med att de sista deltagarna intervjuades framkom ingen ny information och så 

kallad datamättnad uppnåddes.  

 

Förförståelse 

Sedan tidigare fanns en förförståelse då författarna arbetar som sjuksköterskor 

inom hemsjukvården och därför kan förförståelsen påverkat tankemönstret, vilket 

har diskuterats under arbetets gång. Att inneha en förförståelse kan ses både som 

en tillgång men också ett hinder (Friberg & Öhlén, 2012). Under studiens gång var 

författarna medvetna om förförståelsen och har försökt att inte låtit den styra 

analysarbetet för att stärka trovärdigheten.  

 



 

31 
 

Slutsats  

I tidigare rapporter som presenterades från bland annat Sveriges kommuner och 

landsting samt Socialstyrelsen påvisades brister i informationsöverföringen mellan 

vårdgivare vid utförda läkemedelsförändringar. Det har rapporterats om 

läkemedelsrelaterade vårdskador, vilket i sin tur lett till stora kostnader. Resultatet 

i innevarande studie stämmer överens med tidigare forskning om att det brister i 

kommunikation gällande läkemedelsförändringar. I och med det drabbas patienters 

läkemedelshantering och det skapar ett merarbete för sjuksköterskorna. År 2014 

växlades hemsjukvården över till kommunen från landstinget, vilket innebar att 

kommunen fick ett ökat patientantal och fler vårdgivare kunde vara involverade i 

patienters vård. Svårigheter som sjuksköterskorna upplevde påverka 

patientsäkerheten negativt var åtskilda journalsystemen och otydliga rutinerna 

gällande ansvarsområden. Åtgärder på det ansåg sjuksköterskorna vara gemensamt 

datasystem för läkemedelsordinationer och tydliga förankrade rutiner. Resultatet i 

innevarande studie visar att de föreskrifter som kommer träda i kraft i januari 

2018, gällande läkemedelsordination och överföring, kommer att vara av 

betydelse. Då den kommer stärka kommunikationen och tydliggöra 

ansvarområdena, är den på så vis en hjälp på vägen för att göra 

läkemedelshanteringen säkrare och förebygga risken för vårdskador. 

     

Studiens kliniska betydelse  

Föreliggande studie beskrev sjuksköterskor inom hemsjukvårdens erfarenheter av 

informationsöverföring vid läkemedelsförändringar som gjordes mellan olika 

vårdgivare. Resultatet skulle kunna användas för att skapa en större förståelse 

mellan vårdgivare. Det skulle även kunna ses som nytta för den kommunala 

verksamheten i beslut och prioriteringar om hur vården ska bedrivas samt 

utvecklas.  

 

Förslag till vidare forskning  

Ämnet kring kommunikation och läkemedelshantering är komplext och en viktig 

del för patientens säkerhet samt för att kunna kostnadseffektivisera vården. Förslag 

till vidare forskning skulle kunna vara en studie med samma syfte men att olika län 

jämfördes eller att den innefattade deltagare från annan vårdgivare. Vidare studie 
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inom området som uppföljning efter införandet av Riksdagens nya föreskrifter 

gällande samverkan samt informationsöverföring vid läkemedelsförändringar 

mellan vårdgivare.    
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Bilaga 1  

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Nedanstående frågor kommer att handla om dina erfarenheter av 

informationsöverföringen gällande läkemedelsförändringar som sker mellan olika 

vårdgivare. 

 

Bakgrundsfrågor: 

● Kön?    

● Ålder? 

● Utbildning? 

● Arbetslivserfarenhet och hur många år av den i kommunal verksamhet som 

sjuksköterska? 

● Hur lång tid har du varit anställd på din nuvarande arbetsplats? 

● Hur ser er hemsjukvårdsorganisation ut, hur är den uppbyggd och vilka 

patienter ansvarar ni för? 

Intervjufrågor: 

 

● Kan du berätta om hur du får reda på eller meddelar andra vårdgivare om 

det skett en läkemedelsförändring hos en patient som är knuten till er 

verksamhet.  

● finns det flera sätt än det du tagit upp?  

● Hur utformas informationen som du tar emot eller meddelar? Finns det en 

rutin för hur informationen ska utformas? Är det i kommunen eller finns 

det något gemensam? Om det finns en rutin kan du berätta mer om detta, 

vad innebär den? 

● Skiljer sig informationsöverföringen mellan olika vårdgivare?  

● Om ja, hur skiljer det sig?   



 

II 
 

● Utifrån hur er informationsöverföring ser ut som ni ger eller tar emot, vad 

är det som är positivt med den och vad är det som gör den bra?  

● Kan du berätta om det upplevs några brister i informationsöverföringen 

som ni ger eller tar emot?  

● Om ja, kan du utveckla vilka dessa är?  

● Har du erfarenheter av att informationsöverföring uteblir? Har du 

exempel på detta och vad det lett till?  

● Vad upplever du att dessa brister leder till, både för patient och er 

verksamhet?   

● Hur skulle dessa brister kunna förebyggas/stärkas upp? 

 

Fördjupningsfrågor: 

● Kan du utveckla? 

● Kan du berätta närmare? 

 

 

  



 

III 
 

Bilaga 2 - Informationsbrev till enhetschef och medicinskt ansvarig 

sjuksköterska  

 
Information om studie angående hemsjukvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

informationsöverföring vid läkemedelsförändringar. 
 

Vi är två sjuksköterskor som just nu läser på Distriktssköterskeprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. En del i våra studier är att skriva en examensuppsats på 

avancerad nivå, vilket kommer att ske under hösten 2017. Syftet med vår studie är 

att belysa hemsjukvårdssjuksköterskors erfarenheter av informationsöverföring vid 

läkemedelsförändringar som görs av olika vårdgivare.  
 

Inom hemsjukvården är det vanligt förekommande med vårdskador som är 

relaterade till läkemedelshantering och dess informationsöverföring mellan olika 

vårdgivare. Studier visar att det finns brister kring hur informationsöverföringen 

sker mellan vårdgivare. Därför upplever vi att det är intressant att få veta 

hemsjukvårdssjuksköterskors erfarenheter kring det valda ämnet. 
 

Studien riktar sig till Leg. Sjuksköterskor och distriktssköterskor inom den 

kommunala hemsjukvården i ordinärt boende i Södra Dalarna. Deltagarna ska ha 

minst 1 års erfarenhet inom yrket varav minst 6 månader på nuvarande arbetsplats. 

Totalt kommer 9 sjuksköterskor att delta i studien.   
 

Deltagande i studien skulle innebära att deltagande 

sjuksköterska/distriktssköterska blir intervjuad under 30-60 minuter. Materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig kan få 

tillgång till det. I examensarbetet kommer resultatet av intervjuerna att 

avidentifieras, det innebär att det deltagaren säger i intervjun inte kommer att 

kunna kopplas till deltagaren. Om deltagaren önskar att ta del av uppsatsen kan 

den skickas ut efter godkännande från examinator.  Deltagande i undersökningen 

är helt frivilligt. När som helst deltagandet avbrytas utan närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 
 

Med detta brev önskar vi ert godkännande att få ta kontakt med berörda 

intervjudeltagare inom er verksamhet. Svar kan delges via mail senast xxxxxx 
 

Hedemora xxxxxx 
 

Anna Gustafson        Emelie Forslund   

Tfn: 070-297 48 57         Tfn: 070- 352 04 14  

Email: v09angus@du.se         Email: h06emefo@du.se  

 

Handledare  
Namn: Marie Elf  

Tfn: 023-778477 

Email: mel@du.se    

mailto:v09angus@du.se
mailto:h06emefo@du.se
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Bilaga 3 - Informationsbrev till deltagare  
 

 
 

Information om studie angående hemsjukvårdssjuksköterskors erfarenheter av 

informationsöverföring vid läkemedelsförändringar. 
 

Vi är två sjuksköterskor som just nu läser på Distriktssköterskeprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. En del i våra studier är att skriva en examensuppsats på 

avancerad nivå, vilket kommer att ske under hösten 2017. Syftet med vår studie är 

att belysa hemsjukvårds- 

sjuksköterskors erfarenheter av informationsöverföring vid 

läkemedelsförändringar som görs av olika vårdgivare.  
 

Inom hemsjukvården är det vanligt förekommande med vårdskador som är 

relaterade till läkemedelshantering och dess informationsöverföring mellan olika 

vårdgivare. Studier visar att det finns brister kring hur informationsöverföringen 

sker mellan vårdgivare. Därför upplever vi att det är intressant att få veta 

hemsjukvårdssjuksköterskors erfarenheter kring det valda ämnet. 
 

Studien riktar sig till Leg. sjuksköterskor och distriktssköterskor inom den 

kommunala hemsjukvården i ordinärt boende i Södra Dalarna. Deltagarna ska ha 

minst 1 års erfarenhet inom yrket varav minst 6 månader på nuvarande arbetsplats. 

Totalt kommer 9 sjuksköterskor/distriktssköterskor att delta i studien.   
 

Deltagande i studien skulle innebära att Du blir intervjuad under 30-60 minuter. 

Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att ingen obehörig 

kan få tillgång till det. I examensarbetet kommer resultatet av intervjuerna att 

avidentifieras, det innebär att det du som deltagare säger i intervjun inte kommer 

att kunna kopplas till dig. Om Du som deltagare önskar att ta del av uppsatsen kan 

den skickas ut efter godkännande från examinator.  Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering.  

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga inom 1-2 veckor. 
 

 
 

Anna Gustafson         Emelie Forslund   

Tfn: 070-297 48 57          Tfn: 070- 352 04 14  

Email: v09angus@du.se     Email: h06emefo@du.se  
 

Handledare  
Namn: Marie Elf  

Tfn: 023-778477 

Email: mel@du.se    

mailto:v09angus@du.se
mailto:h06emefo@du.se
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Bilaga 4 - Etisk egengranskning  
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som  

involverar människor 

 

 Ja Tveksamt Nej 

 
1 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som 

utför studien (ex. på personer i beroendeställning är 

patienter och elever)? 

   

X 

 
2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)? 

   
X 

 
3 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna? 
     

X 

 
4 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 

liv)? 

   
X 

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

   
X 

 
6 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår 

i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)? 
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

   

 

 

X 

 
7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå 

i en struktur (till exempel ett register)? 

   

 

X 

 
  



 

VI 
 

Bilaga 5 - Författardeklaration  

 

 


