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Abstrakt  
 

Bakgrund: Gruppen äldre personer ökar och år 2050 beräknas antalet äldre personer 75 år 

eller mer att ha fördubblats sedan 2015. Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper 

med sämst hälsa och äldre personer tillhör en av dessa grupper. Gruppen mest sjuka äldres 

vårdkonsumtion är hög samtidigt som vården är fragmenterad och ojämlik vilket kan innebära 

att de inte får rätt vård. För att kunna möta detta har äldrevårdsmottagningar upprättats på 

vårdcentraler runt om i Sverige där syftet med uppstarten var att skapa trygghet, 

tillgänglighet, kontinuitet samt säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för de mest 

sjuka äldre. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan på äldrevårdsmottagning 

upplever möjligheter att ge den äldre människan en god vård. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes, där 11 stycken distriktssköterskor som 

arbetar på äldrevårdsmottagning i 9 olika kommuner i Skåne intervjuades. Intervjuerna har 

analyserats utifrån innehållsanalys.  

Resultat: Resultatet visar att distriktssköterskorna uppfattade möjligheter att ge den äldre 

människan en god vård på äldrevårdsmottagning genom att skapa en djupare förståelse, god 

samverkan och nyttjande av tid. Det finns emellertid prövningar för äldrevårdsmottagningens 

verksamhet och det är brist på tid. 

Konklusion:  Distriktssköterskorna kunde genom djupare förståelse, samverkan och nyttjande 

av tid ge en god vård till den äldre människan på äldrevårdsmottagning.  

 

 

Nyckelord 

Distriktssköterska, äldrevårdsmottagning, tid, personcentrerad vård, äldre personer, 

samverkan, god vård. 
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Problemområde  

Distriktssköterskan har en unik roll inom primärvården för att främja hälsa hos den äldre 

människan (Distriktssköterskeföreningen, 2008). World Health Organisation [WHO] (2009) 

definierar äldre personer med åldern 65 år eller äldre i utvecklade länder. År 2050 beräknas 

antalet äldre personer som är 75 år eller äldre att ha fördubblats jämfört med 2015 

(Socialstyrelsen, 2018). Folkhälsan behöver förbättras, särskilt för grupper med sämst hälsa 

och äldre personer tillhör en av dessa grupper (Folkhälsomyndigheten, 2018). De mest sjuka 

äldre personerna utgör i Sverige cirka 17 procent av alla över 65 år, är en utsatt grupp i 

samhället och bidrar till en högre medicinsk kostnad (Socialstyrelsen, 2015; Lee et al., 2018). 

Kommuner och landsting arbetar intensivt med gemensamma överenskommelser och 

utvecklingsprojekt för att förbättra vården för de mest sjuka äldre personerna (Socialstyrelsen, 

2015). I och med att allt fler sjuka vårdas i hemmet har primärvården fått en annan roll i 

hälso- och sjukvården och ett allt större ansvar för vården. Gruppen mest sjuka äldre 

personers vårdkonsumtion är hög samtidigt som vården är fragmenterad och ojämlik vilket 

kan innebära att de inte får rätt vård (a.a). Studier har visat att patienter med multisjuklighet 

upplever en frustration och känsla av att behöva kämpa för rätt till vård på grund av väntetider 

och att olika vårdgivare är samordnade i vården (Ho, Kuluski & Im, 2017). Utvecklingen med 

ökat antal äldre personer tillsammans med bättre medicinska resultat innebär att allt fler äldre 

människor lever med flera sjukdomar. Det är viktigt att hjälpa denna alltmer växande 

befolkningsgrupp genom att stärka deras välbefinnande och stödja deras hälsoprocesser 

(Socialstyrelsen, 2018; Socialstyrelsen 2015; Smith, Soubhi, Fortin, Hudon & O´Dowd, 

2012). Region Skåne (2018) var år 2014 först i landet med att starta äldrevårdsmottagningar 

på vårdcentraler för patienter som är 75 år eller äldre och syftet med uppstarten var att skapa 

trygghet, tillgänglighet, kontinuitet samt säkerställa en sammanhållen vård och omsorg för de 

mest sjuka äldre (a.a). Denna studie kan påvisa betydelsen av vilka möjligheter som finns och 

vad som eventuellt kan utvecklas på äldrevårdsmottagningarna, utifrån distriktssköterskans 

upplevelse av möjligheter att ge en god vård till den äldre människan. 
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Bakgrund  

Perspektiv och utgångspunkter  

För att engagera patienten som en aktiv partner i vård och behandling är det viktigt att känna 

personen bakom patienten utifrån deras upplevelser, värderingar och behov (Ekman et al., 

2011; Thórarinsdottir & Kristjánsson, 2014). Inom hälso- och sjukvården innebär 

personcentrering att patienten behandlas som en person som inte kan reduceras till sin 

sjukdom (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Personcentrerad vård tar sin utgångspunkt i 

patientens upplevelse av situationen och utgår från patientens resurser, förutsättningar och 

hinder. (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Utgångspunkten är patientens berättelse och 

genom denna kan mänskliga resurser och möjligheter identifieras. Med den som utgångspunkt 

ingås ett partnerskap mellan patienter, närstående, närståendevårdare och professionella 

vårdare. Partnerskap mellan patient och professionell är den mest centrala delen eftersom det 

handlar om en ömsesidig respekt för varandras kunskap. Vidare kan den professionella hjälpa 

patienten genom att skapa tillit, så att patienten verkligen tror på att hen besitter den omtanke, 

kunskap och skicklighet som behövs för att hjälpa (a.a). Personcentrerad vård kan leda till en 

bättre och mer sammanlänkande relation mellan sjuksköterska och patient (McCormack, 

2004) och den kan även förbättra livskvalitén hos patienten och ge känsla av ökat stöd (Lee et 

al., 2018; Prasad et al., 2014). 

 

Enligt Region Skåne (2018) ska äldrevårdsmottagningar innehålla förebyggande och 

hälsofrämjande arbete. Syftet med verksamheten är att ge god vård och omsorg till mest sjuka 

äldre personer så även de kan uppleva hälsa (a.a). Genom personcentrerad vård och 

distriktssköterskans kompetens kan människan nå känsla av upplevd hälsa 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande samt ha 

respekt för människans integritet och autonomi (a.a) och den grundläggande aspekten var i en 

studie att bekräfta och respektera patientens värdighet, i mötet mellan patient och 

professionell, för att kunna ge en god vård (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 

2015). Enligt hälso -och sjukvårdslagen (HSL) innebär god vård att tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Den skall bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet, främja tillgänglighet och goda kontakter mellan patienten 
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och hälso- och sjukvårdspersonal (HSL, SFS 2017:30). Vidare skall den vara 

kunskapsbaserad, patientsäker, individanpassad och upplevas jämlik (Socialstyrelsen, 2009).   

Hälsa hos den äldre  

Folkhälsan i Sverige är god ur ett globalt perspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2018). I flera 

avseenden utvecklas hälsan positivt vilket betyder att medellivslängden ökar, fler skattar sin 

allmänna hälsa som god och dessutom minskar både förstagångs-infarkter” och förstagångs-

stroke. Resultat från den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (2016), visar att 76 

procent av åldersgruppen 65–84 år har uppgett ett gott eller mycket gott psykiskt 

välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2016). Åldrandet är en kombination av arv, miljö och 

åldrandeprocesser (Ebrahimi, Wilhelmson, Moore och Jakobsson, 2012) och det har också 

beskrivits att åldrande inte enbart består av sjukdom och hälsa utan harmoni och balans är av 

stor betydelse. Det är därför viktigt med en känsla av säkerhet, kapacitet och kontroll av sin 

vardag, för att patienten skall kunna möta sårbarhet och utmaningar som i sin tur kan leda till 

inre styrka och förmåga till insikt (a.a). Ett hälsosamt åldrande innebär också att fortsätta vara 

en del av ett socialt sammanhang med positiva relationer till andra människor 

(Socialstyrelsen, 2018) och undvika ensamhet som kan leda till sämre mental samt fysisk 

hälsa (Luanaigh & Lawlor, 2008). Hälsa och välmående för den äldre personen betyder också 

ekonomiska förutsättningar, frihet från sjukdom och funktionshinder, fortsatt möjlighet till 

fysisk aktivitet, bibehållande av kognitiv förmåga och aktivt engagemang samt goda 

levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018; Karp, Agahi, Lennartsson, Lagergren & Wånell, 2013).   

 

Förebyggande arbete för äldre 

Äldre personers kroniska sjukdomar orsakas till mer än 50% av ohälsosamma levnadsvanor 

(Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2013). Enligt Folkhälsomyndighetens nationella enkät 

har 13 procent av kvinnorna och 19 procent av männen två ohälsosamma levnadsvanor 

(Socialstyrelsen, 2018). Distriktssköterskan har en viktig roll genom att arbeta personcentrerat 

och hälsofrämjande (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt Världshälsoorganisationen 

[WHO] har hälsosamma levnadsvanor förebyggande effekt på uppkomsten av hjärt- och 

kärlsjukdomar och cancer, samt fördröjer uppkomsten av typ 2-diabetes (Khaw et al., 2008). 

För den som har drabbats av sjukdom är det möjligt att snabbt förbättra sin hälsa och leva 
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längre genom förändrade levnadsvanor och livsstil (a.a). En utmaning för vårdpersonal är att 

motivera äldre personer som är friska och oberoende, speciellt de som riskerar att insjukna i 

hjärt-och kärlsjukdomar och cancer, att engagera sig i hälsofrämjande och 

sjukdomspreventiva aktiviteter (Kristensson, Rahm Hallberg & Jakobsson, 2007; Behm, 

Ivanoff & Ziden, 2013). Att identifiera svagheter som multisjuklighet hos äldre personer kan 

proaktivt användas för att bedöma och öka äldres hälsa (Lee et al., 2018).  

 

Att ge hälsoråd kring förändring av levnadsvanor kan förebygga hjärt-kärlsjukdom och här 

har distriktssköterskan en god möjlighet att främja en hälsosammare livsstil för den äldre 

personen samt hjälpa den att ta eget ansvar för sin hälsa och sina livsstilsval (Tonstad, Alm & 

Sandvik, 2007; Lundberg, Jong, Kristiansen & Jong, 2017). Voogdt - Pruis, Beusmans, 

Gorgels, Kester och Van Ree (2010) lyfter också fram vikten av att främja prevention, i tidigt 

skede, eftersom hjärt-och kärlsjukdomar ökar kraftigt i samhället. Äldre personer kan ha svårt 

att ta emot muntlig information kring förebyggande av sjukdom. Grupputbildning kan vara en 

framgångsrik modell då känslor såsom kunskapsutbyte och gemenskapskänsla kan uppnås 

(Behm, Ziden, Duner, Falk & Dahlin - Ivanoff, 2013). Vanliga orsaker till sjukvårdsrelaterade 

skador hos äldre människor kan bero på felmedicinering och kommunikationsbrister. Äldre 

människor är beroende av rätt information om sin egen vård (Cooper et al., 2017; Berglund, 

2007).   

 

Distriktssköterskans roll  

Distriktssköterskans kompetens omfattar ett hälsofrämjande arbetssätt för att möta, stödja, 

hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och dennes familj i livets alla 

skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell samt existentiell hälsa och sjukdom 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Grunden i distriktssköterskans arbete är möten 

med människor i alla åldrar och hälso-och sjukvårdstillstånd. Det ingår i distriktssköterskans 

kompetens och förmåga att stärka patienten till god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt, 

samt bedöma övergång från sjukdomsbehandlande vård till palliativ vård för en värdig död 

(a.a). Distriktssköterskan är oftast den vårdsökandes första kontakt med sjukvården och 

ansvarar för vårdbehovet genom samarbete med andra professioner (Björkman, Andersson, 
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Bergström & Salzmann-Erikson, 2019). Distriktssköterskan kommer i framtiden att i större 

utsträckning arbeta med patienten som har kroniska sjukdomar, eftersom levnads-relaterad 

ohälsa idag utgör en stor belastning för hälso-och sjukvården liksom för samhället i stort. Vad 

som eventuellt kan utvecklas är metoder och behandlingar för att på bästa sätt stödja och ge 

möjligheter till dessa patienter att vidta förändringar av levnadsvanor (Drevenhorn & 

Österlund Efraimsson, 2013; Thorne, 2006). Äldre friska människor som har stor kunskap 

kring hälsans betydelse är mer tillfredsställda med sina liv (Kaučič, Ovsenik, & Filej, 2019) 

varpå specialmottagningar för äldre människor ökar möjligheten att uppfylla sina behov och 

önskningar (Hansen et al., 2017). I hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och i 

vårdprogram för olika kroniska sjukdomar poängteras vikten av rådgivning och stöd till 

patienter som av hälsoskäl behöver genomföra en förändring av sina levnadsvanor. Många 

sjuksköterskor strävar efter att arbeta hälsofrämjande men det finns en del hinder (a.a). De 

största hindren är brist på kunskap och kompetens (Carlson & Warne, 2006). En artikel visade 

att sjuksköterskor inom primärvården hade otillräckliga kunskaper i hälsofrämjande 

rådgivning för patienter med bland annat fetma, hypertoni, diabetes och rökning (Jallinoja et 

al., 2007). Därav vikten av distriktssköterskans profession. 

 

Distriktssköterskan är en specialistutbildad sjuksköterska och har hälsofrämjande arbete kring 

levnadsvanor som ett av sina specialområden (Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2013). 

Det grundläggande i arbetet är att se till helheten och utgå från patientens fysiska, psykiska 

och sociala kapacitet. God kommunikation är grunden i egenvårds-undervisning och vid stöd 

för förändringar av levnadsvanor (a.a). Specialistsjuksköterskan är en sjuksköterska med 

avancerad kunskap i omvårdnad och kunskapen är bred, komplex och djup. Omvårdnad på 

avancerad nivå innebär bland annat praktisk omvårdnad av patienter, närstående och grupper 

(Edberg et al., 2013). Distriktssköterskans arbete innebär vidare att leda och utveckla 

omvårdnaden samt primärvården (Björkman, Andersson, Bergström & Salzmann-Erikson, 

2019). Det krävs att sjuksköterskan med sin specialistkompetens inom omvårdnad på 

avancerad nivå även har kunskap av generisk karaktär såsom teamets betydelse och hur 

teamet arbetar personcentrerat (Edberg et al., 2013).  
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Sjuksköterskans specialmottagningar  

Specialmottagningar på vårdcentraler började dyka upp på 1980-talet (Drevenhorn & 

Österlund Efraimsson, 2013). De mest välkända är mottagningar för patienter med diabetes, 

astma och KOL, hjärtsvikt, hypertoni och inkontinens. Grundstenarna är personcentrerad 

patientutbildning och egenvårdsutbildning. På en specialmottagning samverkar den 

specialistutbildade sjuksköterskan med patientansvarig läkare men även andra professioner är 

involverade. En specialmottagning skall ha en specialistsjuksköterska såsom 

distriktssköterska eller en sjuksköterska med specialutbildning på minst 7,5–15 

högskolepoäng inom ämnesområdet (a.a).   

 

Både svenska och internationella studier visar att patienter är mer nöjda med vården på en 

specialmottagning eftersom tillgängligheten är större och patienter anser att de har ökade 

möjligheter att förbättra sina levnadsvanor och sin egenvård. Dessutom har det visat sig att 

patienter med depressiva symtom har haft möjlighet att hantera sina symtom bättre när 

sjuksköterskan och läkaren på specialmottagning samarbetar (Randall, Crawford, Currie, 

River & Betihavas, 2018; Williams et al, 2005; Mårtensson, Strömberg, Dahlström, Karlsson 

& Fridlund, 2005; Latour et al., 2007). Hansen et al (2017) beskriver i sin artikel att patienter 

på en äldrevårdsmottagning som fick råd och förebyggande insatser kände sig sedda, lyssnade 

på och både vårdgivare och patienter var nöjda med vården som bedrevs (a.a).  

 

Eftersom de mest sjuka äldre människorna har större behov har äldrevårdsmottagningar på 

vårdcentraler öppnat för personer som är 75 år eller äldre runt om i hela Sverige (Region 

Skåne, 2018). Syftet med äldrevårdsmottagning är att ge god vård och omsorg till de mest 

sjuka äldre patienter så även de kan uppleva hälsa. Förutom att äldrevårdsmottagningen skall 

innehålla förebyggande och hälsofrämjande arbete finns en del ackrediteringskrav som 

behöver uppfyllas. De krav som ställs för att få bedriva äldrevårdsmottagningar är möjlighet 

till direktkontakt med distriktssköterska eller sjuksköterska med specialistutbildning inom 

äldrevård. Dessutom skall det finnas specialistläkare i allmänmedicin eller geriatrik knuten till 

mottagningen. Äldrevårdsmottagningen skall innefatta minst 250 listade patienter, kunna ha 

möjlighet till hembesök samt telefontillgänglighet utan knappval minst 10 timmar/vecka. 

Äldrevårdsmottagningen skall lägga särskilt fokus på läkemedelsgenomgång, psykisk ohälsa 

samt risk- och missbruk (a.a). Specialistsjuksköterskan inom primärvården fungerar som en 
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koordinator för äldre patienter med hög risk för ohälsa och blir därför en viktig nyckelperson 

för den alltmer åldrande befolkningen (King, Boyd, Dagley & Raphael, 2018). Det har även 

visat sig att den specialiserade sjuksköterskan som arbetar preventivt också gör en bättre 

helhetsbedömning och mer djupgående medicinsk bedömning av patienten (a.a). Åtgärder 

såsom förebyggande insatser och samhällsstöd kan förbättra vården för de äldre patienterna på 

äldrevårdsmottagningar (Hansen et al., 2017). Med specifika äldrevårdsmottagningar finns 

avsatta resurser till den äldre patienten och vad författarna vet så finns ingen utvärdering av 

distriktssköterskans uppfattning kring möjligheten att ge den äldre patienten en god vård 

sedan starten av mottagningarna, därför behöver denna studie belysa det. 

Syfte  

Syftet med studien var att undersöka hur distriktssköterskan på äldrevårdsmottagning 

upplever möjligheter att ge den äldre människan en god vård. 

Metod  

Kvalitativa intervjuer har använts som forskningsmetod för att besvara syftet. Intervjuer som 

insamlingsmetod anses lämpligt att använda då syftet är att förstå ett fenomen, en situation 

eller händelser (Danielson, 2017a). I denna studie undersöktes distriktssköterskornas 

uppfattning av möjligheten att ge god vård till den äldre på äldrevårdsmottagning. Insamling 

av data har sedan analyserats utifrån metoden innehållsanalys, beskriven av Graneheim & 

Lundman (2004). Enligt Graneheim & Lundman (2004) är en grundläggande fråga i kvalitativ 

innehållsanalys att avgöra om analysen bör fokusera på manifest eller latent innehåll. 

Manifest innehåll är en analys om vad texten handlar om, innehållsaspekten och beskriver 

uppenbara komponenterna. Latent innehåll är en tolkning av den underliggande betydelsen av 

texten (a.a.). Resultatet i denna studie har analyserats och bearbetats för att uppnå ett latent 

innehåll.  
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Urval  

Urvalet gjordes utifrån följande inklusionskriterier:  

• Manliga och kvinnliga distriktssköterskor som arbetar på äldrevårdsmottagning utan 

krav på hur länge de arbetat.  

• Äldrevårdsmottagningen ska följa ackrediteringsvillkoren för Region Skåne 2018. 

• Både privata och offentliga vårdcentraler i Skåne tillfrågades. 

 

Studien baseras på intervjuer från 11 distriktssköterskor. För att komma i kontakt med 

deltagare togs kontakt med verksamhetschefer via e-post på totalt 89 vårdcentraler i Skåne 

som bedrev äldrevårdsmottagning enligt information på 1177. Distriktsköterskorna från varje 

äldrevårdsmottagning tog sedan kontakt med författarna via e-post och skriftlig information 

om studien skickades därefter ut. Det var endast kvinnor som deltog i studien. 

Äldrevårdsmottagningarna var utspridda på 9 olika kommuner i hela Skåne. Vårdcentraler 

med många antal äldre och de med mindre antal äldre deltog.   

 

Äldrevårdsmottagningarna hade varit etablerade i 2 - 5 år och deltagarna i studien hade 

arbetat som distriktssköterskor i 1 - 23 år, med median 7 år. Arbetsinsatsen på 

äldrevårdsmottagningar varierade mellan 10 - 40 timmar/vecka inkluderat både 

mottagningstid, telefon-tid och hembesök. De som inte hade möjlighet till hembesök 

uppnådde alltså inte ackrediterings-villkoren.  

 

Instrument  

En semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor och följdfrågor som utvecklats av 

författarna har använts för att samla in information. Kvalitativ forskningsintervju med öppna 

frågor ger svar på personens upplevelse, erfarenheter, uppfattningar, åsikter, känslor och 

kunskap (Danielson, 2017a). En intervjuguide bestående av bakgrundsfrågor, frågeområden, 

huvudfrågor och eventuella följdfrågor bör ligga till grund för samtalet där vissa teman med 

hjälp av frågor diskuteras (a.a). Intervjun inleddes med bakgrundsfrågor som ställts till 

samtliga deltagare gällande arbetslivserfarenhet, hur länge äldrevårdsmottagningen funnits på 

vårdcentralen och hur mycket tid de har avsatt för specialmottagningen. Därefter ställdes 
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huvudfrågan med hjälp av stödfrågor. Följdfrågor fanns formulerade och ställdes för mer 

uttömmande djup i svaren. Författarna valde även efter intervju två att ta med en extrafråga 

gällande hur distriktssköterskorna definierade god vård, för tydlig definition i analysarbetet. 

En pilotstudie gjordes, vilket kan vara lämpligt att göra enligt Kvale & Brinkmann (2014) för 

att undersöka kvalitén på intervjuguiden. Pilotstudien svarade på syftet och valdes därför att 

användas i studien.  

Huvudfrågan var: Hur uppfattar du möjligheten att kunna ge en god vård till den äldre 

människan på äldrevårdsmottagningen?  

 

Övriga frågor som belystes:  

Hur fungerar samarbetet inom teamet? 

Vilka utvecklingsmöjligheter anser du finns på äldrevårdsmottagning? 

Hur definierar du god vård? 

 

Fördjupningsfrågor: 

Hur uppfattar du hindren att kunna ge en god vård till den äldre människan på 

äldrevårdsmottagning?  

Beskriv en situation / ett möte med en patient som blev bra  

Beskriv en situation / ett möte med en patient som blev mindre bra 

Vilken betydelse har äldrevårdsmottagning för dig som DSK och hur har den hjälpt dig i ditt 

arbete? 

Vad är skillnaden för dig att patienten kan komma till eller i kontakt med 

äldrevårdsmottagning istället för vanliga vårdcentralen? 

 

Datainsamling  

Distriktsköterskorna som valde att deltaga i studien skickade samtycke via e-post och tid och 

plats för intervjun bestämdes utifrån vad deltagaren önskade. Intervjuerna utfördes under 

våren 2019 och samtliga deltagare valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats på 

arbetstid. Alla intervjuer, utom de två sista, genomfördes av båda författarna där de turades 

om att intervjua och observera. Intervjuerna varade mellan 15 - 31 minuter med ett 

medelvärde på 22 minuter. Enligt Kvale & Brinkman (2014) bör intervjustudie innehålla 

minst 5 - 25 intervjuer, antalet beror på tid och resurser samt om fler intervjuer förväntas 
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tillföra mer. Ingen ytterligare information framkom efter 11 intervjuer och därmed ansågs 

syftet besvarat.  

 

Analys av data  

Analysen av datamaterialet skedde med hjälp av kvalitativ innehållsanalys inspirerad av 

Graneheim & Lundman (2004). Innehållsanalys är en metod som behandlar den objektiva, 

systematiska och kvalitativa beskrivningen av det uppenbara innehållet i kommunikationen. 

Efter godkännande från deltagaren spelades samtliga intervjuer in digitalt och 

transkriberingen genomfördes ordagrant av den som gjort intervjun. Den andra författaren tog 

sedan del av materialet. Både i sin helhet och för att få en djupare förståelse av innehållet läste 

författarna hela materialet flera gånger självständigt, sedan tillsammans utifrån studiens syfte. 

Meningsbärande enheter som ord, meningar eller stycken relaterade till varandra och som 

besvarade syftet togs ut och bröts ner, kondenserades utan förändrat innehåll (Graneheim & 

Lundman, 2004). Kondenseringen gjordes enskilt av båda författarna för att sedan gemensamt 

och genom diskussion nå samstämmighet. Den text som inte motsvarade syftet exkluderades. 

Materialet jämfördes sedan för att få fram skillnader och likheter varpå materialet kodades. I 

detta stadiet var målet att få fram manifest data som deltagarna beskrev men även i 

andraskedet att få med latent data som författarna fått fram i analysen. Bildandet av koder kan 

leda till fragmentering eller att viktig information kan förloras och kan därför vara en kritisk 

del i analysen (Graneheim & Lundman, 2004). Koder med liknande innehåll grupperades och 

skapade nio subkategorier där det framkom tre kategorier. Ett tema skapades. Författarna till 

denna studie har lång erfarenhet från både öron-näs-hals mottagning, slutenvård, särskilt 

boende, primärvård och äldrevårdsmottagning. En viss förförståelse finns i området som 

undersökts, då en av författarna arbetat på äldrevårdsmottagning. Detta har tagits med i 

reflektioner under studiens gång och har inte påverkat analysen. Båda författarna utbildar sig 

till distriktssköterskor, där både teoretiska och praktiska kunskaper om att vårda äldre ingår 

och detta bidrog till förförståelse om vård av äldre. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

”Patienten känner 

trygghet när de ringer till 

äldrevårds-mottagningen 

då de har lättare att 

komma fram och att det 

är samma 

distriktssköterska som 

svarar” 

 

Tillgängligheten 

och kontinuiteten 

till samma 

distriktssköterska 

skapar trygghet. 

 

Tillgänglighet och 

kontinuitet ger 

trygghet hos de 

äldre. 

 

Trygghet 

Kontinuitet 

Tillgänglighet 

 

Möjlighet att skapa 

djupare förståelse 

 

”Jag känner de flesta 

sköra äldre, när de har 

varit på läkarbesök så vet 

jag vem i kommunen jag 

skall kontakta. Jag har 

byggt upp ett nätverk och 

genom ”mina planer” 

fungerar samarbetet med 

kommun och slutenvård 

bättre” 

 

Lättare att få 

kontakt med olika 

vårdgivare då ett 

nätverk är 

uppbyggt. 

 

Samarbete med 

vårdgivare. 

 

Samarbete 

 

Möjlighet till 

samverkan 

 

”Så länge man har den 

tiden man har, går det 

inte att utveckla 

mottagningen. När jag 

har patienten hos mig 

känner jag att jag har den 

tiden jag behöver” 

 

 

För lite tid för att 

kunna utveckla.   

Tiden vid besöket 

är tillräcklig. 

 

Tidsbrist hinder för 

utvecklingen. 

Tillräckligt med tid 

vid besök. 

 

Brist på tid 

Tillräckligt med 

avsatt tid. 

 

Nyttjande av tid 

     

     

 

Forskningsetiska avvägningar  

I studien efterföljdes forskningsetiska krav. Som stöd användes rekommendationer från 

Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 1964). Informerat samtycke från 

deltagarna inhämtades innan intervjuerna utfördes, vilket innebär att personerna som deltog 

informerades om studiens syfte och upplägg (World Medical Association, 2018). Deltagarna 

informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta utan att 

ange varför. Innan samtycke medgavs säkerställdes att deltagarna hade förstått ovanstående 

information. Informationen om studien gavs både skriftligt och muntligt av författarna och 

blanketter med samtycke har inhämtats från verksamhetschef och distriktssköterskor. 

Intervjumaterialet kodades, där varje deltagare fick en kod. Deltagarna fick information om 
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att privat data som kan identifiera individen inte redovisades i studien. Att dölja identiteten 

och händelser som kan vara lätta att känna igen kan vara bra att dölja redan i utskriftsstadiet 

vilket gjordes av författarna (Kvale & Brinkmann, 2014). Endast författarna och handledaren 

har haft tillgång till materialet och data har sparats på författarnas privata datorer med 

lösenord. Insamlat material användes endast till aktuell forskningsstudie och inte för några 

andra ändamål och förstördes efter examination. Vidare bedömdes nyttan med studien 

överväga nackdelarna då den kan bidra med mer kunskap. Alla deltagare kommer att få 

studien via e-post efter examination. Projektplanen lämnades för rådgivande yttrande av 

vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN 24 - 19) på Medicinska fakulteten vid Lunds 

universitet innan intervjuerna påbörjades och inga invändningar mot genomförandet av 

studien framkom.  

Resultat  

Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier och nio subkategorier med det övergripande 

temat ”Möjlighet att sätta den äldre personen i centrum”. Huvudkategorierna som framkom 

var att distriktssköterskorna uppfattade möjligheter att ge den äldre människan god vård på 

äldrevårdsmottagning genom att skapa en djupare förståelse, god samverkan och nyttjande av 

tid. Distriktssköterskorna upplevde möjlighet att skapa djupare förståelse genom helhetssyn, 

tillgänglighet, kontinuitet och trygghet. Distriktssköterskornas uppfattning var att de hade 

möjlighet att underlätta kontakten med sjukvården, samordna vården och samarbeta med 

andra. Nyttjande av tid på äldrevårdsmottagningen var en viktig förutsättning för 

uppfattningen att kunna ge god vård och här fanns även en utmaning i form av tidsbrist. Varje 

kategori beskrivs med hjälp av subkategorier, text och citat. Distriktssköterskorna definition 

på god vård var att kunna tillmötesgå patientens villkor så långt det var möjligt, att möta 

patienten där den var och ta patienten på allvar. De berättade att det var viktigt att mötet 

mellan distriktssköterska och patient blev som ett samarbete, där patienten gavs 

valmöjligheter och hade självbestämmanderätt. Dessutom beskrev distriktssköterskorna att 

det var viktigt att lyssna, visa omtanke och ge patienten tid för att kunna ge god vård. 

Slutligen framhöll distriktssköterskorna betydelsen av god tillgänglighet, kontinuitet och att 

hjälpa patienten i olika kontakter med sjukvården. 
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Tabell 2. Översikt av övergripande tema, kategorier och subkategorier.  

                                         Tema ”Möjlighet att sätta den äldre personen i centrum” 

 

Subkategori 

 

Helhetssyn 

Trygghet 

Kontinuitet 

Tillgänglighet 

 

 

 

Samarbete 

Teamkänsla 

 

 

 

Brist på tid 

Underbemanning 

Tillräckligt med avsatt tid 

 

Kategori 

 

Möjlighet att skapa djupare förståelse 

 

 

 

 

 

 

Möjlighet till samverkan 

 

 

 

 

Nyttjande av tid 

     

     

Möjlighet att sätta den äldre personen i centrum 

Möjlighet att skapa djupare förståelse 

I intervjuerna framkom möjligheten att få en helhetssyn av patientens situation genom att 

distriktssköterskorna kunde följa sina egna patienter på äldrevårdsmottagningen regelbundet. 

En del av helhetssynen var att distriktssköterskorna kunde göra hembesök vid behov, som 

vidare gav chansen att skapa en närmare relation med patientens anhöriga och få fördjupad 

förståelse för hela patientens livssituation. Därmed fanns möjligheter att lättare se eventuella 

risker i hemmet och hur den äldre patienten klarade sina aktiviteter i sitt hem. I intervjuerna 

framkom också framtidsönskemål kring möjligheten att kunna ta hand om alla äldre patienter 

över 75 år på äldrevårdsmottagningen istället för att patienterna med olika hälsobehov skulle 

gå via distriktssköterskemottagningen. Detta för att möjliggöra en ännu tydligare samordnad 

vård för de äldre patienterna.   

 

”Jag känner att jag får ge den vården jag vill ge och att jag kan ge en helhetsvård. Jag får 

jobba med förebyggande vård och sjukvård. Tiden finns att fördjupa mig i hela människan, 
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jag kan till och med bestämma själv om jag vill åka hem till personen för att se hur denna 

verkligen har det hemma. Jag mår gott i min själ när jag får jobba med den äldre patienten 

(DSK 1).  

 

Distriktssköterskorna ansåg att de hade lättare att möjliggöra påverkan och utveckling av 

äldrevården genom att forma sin egen äldrevårdsmottagning. De menade att det i sin tur ledde 

till en ökad arbetsglädje och kunskap vilket skulle gynna patienterna. Distriktssköterskorna 

berättade att deras omvårdnadskompetens hade en chans att komma mer till sin rätt på en 

äldrevårdsmottagning då de hade lättare att acceptera varje patients val i olika situationer och 

beslut. Känslan att omvårdnaden var i fokus gjorde att patientens helhetssyn och känslan att 

kunna tillgodose god vård blev mer tydlig.  

 

I intervjuerna framkom att det fanns möjlighet att ge patienten god vård genom trygghet på 

äldrevårdsmottagningen. Med trygghet ansåg distriktssköterskorna att det fanns möjligheter 

att identifiera psykisk ohälsa och ensamhet hos de äldre patienterna och dessutom var det 

oftast patienter som kontinuerligt ringde äldrevårdstelefonen och att möta distriktssköterskan 

direkt i telefonen, utan att sitta i långa telefonköer via vårdcentralen, gavs en chans att 

uppmärksamma ensamhet och psykisk ohälsa. Distriktssköterskorna berättade att de hade en 

chans att lära känna den äldre patienten bättre i och med den kontinuerliga kontakten och det 

var därför lättare att föra patientens talan om det blev nödvändigt. De såg också att det var 

möjligt att kunna stödja patienten fullt ut vilket resulterade i att patienten kände sig delaktig, 

sedd och lyssnad på samt att patienten blev mer motiverad att förändra sina hälsovanor. 

Dessutom framkom det att äldrevårdsmottagningen möjliggjorde uppföljning av patienterna 

efter en sjukhusvistelse vilket gav de äldre patienterna trygghet och bekräftelse.   

 

”Så det är en trygghet att de kan ringa mig och de känner sig trygga med mig som de känner 

på äldrevårdsmottagningen…samma gäller anhöriga som känner en trygghet att kunna prata 

med mig som känner patienten. Ibland kan de bo typ i Stockholm och vet ingenting. Ibland 

känner de inte sin anhöriga på djupet och man blir lite av en anhörig” (DSK 7).     

 

I intervjuerna framkom det att distriktssköterskan alltid hade möjlighet att ringa upp eller att 

en kollega kunde ta ett meddelande när äldrevårdstelefonen inte kunde besvaras direkt, vilket 

resulterade i trygghet och mindre oro för patienten. Även om ärendena ibland rörde ämnen 

som egentligen inte behandlades på äldrevårdsmottagningen såsom till exempel 
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receptförnyelse beskrev många distriktssköterskor att de trots detta gjorde allt, så långt det var 

möjligt, för att tillmötesgå patienten. 

 

Distriktssköterskorna upplevde möjlighet till kontinuitet genom att självständigt planera och 

ha hand om patienterna vilket resulterade i att hon ”växte i sin roll” och blev tryggare i sin 

profession. Genom att samma distriktssköterska träffade patienten, följde upp, slutförde och 

utvärderade behandlingen på mottagningen kände distriktssköterskorna att ett förtroende 

kunde växa fram dem emellan i enlighet med distriktssköterskans definition av god vård. 

Kontinuiteten möjliggjorde så att patientsäkerheten förbättrades och att det var lättare att 

avgöra vad som behövde göras med varje patient, utan att missa något på vägen. 

Mottagningsbesöket ansågs vidare bli mer effektivt och vårdkedjan gick snabbare. En del 

distriktssköterskor uppfattade att de inte alltid hade förutsättningar och chans till att bibehålla 

kontinuitet, vilket var en av förutsättningarna för god vård enligt distriktssköterskornas 

definition. Bristerna kunde bero på resursbrist och att äldrevårdsmottagningen stängdes ner 

till fördel för andra mottagningar på vårdcentralen.  

 

”Skillnaden på äldrevårdsmottagningen är att man inte träffar A, B, C eller D utan man 

träffar en eller två distriktssköterskor. Kontinuitet är viktigt och det i sig ger trygghet för 

patienten. Sen inbillar jag mig i varje fall, att om man har en fungerande 

äldrevårdsmottagning och en god relation till patienten minskar således både besöken till 

vårdcentralen och sjukhusen” (DSK 11).  

 

Att ha möjlighet till god tillgänglighet var en viktig faktor som distriktssköterskorna beskrev 

för att kunna ge en god vård till de äldre patienterna. I intervjuerna framkom att det var viktigt 

att äldrevårdsmottagningen hade en telefon utan knappval (vilket är helt i enlighet med 

ackrediteringsvillkoren) för de äldre patienterna, då målgruppen uppfattades som svag och 

skör. Distriktssköterskorna berättade att många äldre patienter hade svårt att förstå dagens 

knappvals-telefoner och att detta resulterar i oro och utanförskap. Vägen in via 

äldrevårdstelefonen beskrevs som snabbare och mer effektiv, likaså ansåg 

distriktssköterskorna att de kunde tillgodose och hjälpa fler äldre patienter. De kände att 

genom möjlighet till god tillgänglighet kunde en djupare relation skapas mellan 

distriktssköterska och patient. En distriktssköterska såg att äldrevårdstelefonen ibland inte 

användes av patienten i den utsträckningen som var tänkt, utan patienten använde istället 
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vårdcentrals-telefonen men menade på att detta berodde på god tillgänglighet till 

vårdcentralstelefonen. 

 

”Det viktigaste tycker jag är att jag är tillgänglig, att det finns någon att ringa, fråga och 

vända sig till…att jag kan hjälpa dem vidare. De utsatta, sköra äldre är de som har det 

svårast att nå fram i vårdkedjan, som inte kan gasta och skrika lika mycket som de yngre. Så 

man för liksom deras talan, det tycker jag har stor betydelse” (DSK 9). 

 

Möjlighet till samverkan  

I intervjuerna framkom olika uppfattningar om det fanns möjligheter till bra samarbete med 

andra utomstående instanser och verksamheter. Det ena var ”Mina Planer”, det tillgängliga 

arbetsinstrumentet, som gjorde det görligt att ha en god samverkan mellan primärvård, 

slutenvård och kommun, då instrumentet upplevdes göra vården mer effektiv och 

patientsäker. Genom instrumentet kände distriktssköterskorna en möjlighet att lättare kunna 

följa med i processen och planera för uppföljningar och trygga hemgångar efter 

sjukhusvistelse. Vidare berättade de att möjligheten för primärvårdsläkaren och 

distriktssköterskan att göra hembesök ökade chansen till bra samarbete mellan kommun och 

primärvård vilket i sin tur möjliggjorde god vård. Distriktssköterskorna såg kommunens 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som goda samarbetspartners gällande de äldre 

patienterna och deras behov av vård. Det andra var att distriktssköterskorna önskade att 

samarbetet med kommun och slutenvård skulle förbättras ytterligare i framtiden och även att 

ett mer strukturerat arbetssätt inom primärvården beträffande arbetsinstrumentet ”Mina 

Planer” skulle utarbetas.   

 

”Jag har byggt upp ett nätverk med kommunen och hemsjukvårds-sköterskan och i och med 

samarbete med slutenvård och kommun via systemet ”Mina Planer” kan jag i min funktion 

göra vården bättre för den äldre. Vår policy är att kommunens hemsjukvård, sjuksköterskorna 

i distriktet, ringer i första hand till mig för att slippa sitta i telefonkö eller slippa ringa VIP 

telefonen på vårdcentralen. Det är det jag tycker fungerar bäst, det är en väg in för oss och 

kommunens distriktssköterskor” (DSK 4).    
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Distriktssköterskorna kände en teamkänsla genom det goda samarbetet inom 

äldrevårdsmottagningen vilket gjorde det görligt att kunna ge god vård till de äldre 

patienterna. I intervjuerna framkom det att äldrevårdsmottagningens olika professioner hade 

möjlighet att vara delaktiga i äldrevårdsmottagningen och i arbetet med de äldre patienterna, 

vilket ledde till ökad arbetsglädje och teamkänsla. Det möjliggjorde att beslutsvägarna blev 

kortare och arbetet gjordes mer effektivt. De distriktssköterskor som inte ännu hade 

utarbetade tematräffar eller gruppsamtal för patienterna beskrev önskan med att starta upp 

denna aktivitet, gemensamt med andra professioner. Ämnen såsom nutrition, fallprevention, 

sömn, kost, motion och psykisk ohälsa var förslag att presentera och ventilera. Det förelåg 

önskemål om att anordna ”öppet hus” för patienterna med information om 

äldrevårdsmottagningens visioner och erbjudande, där de äldre patienterna också kunde få en 

möjlighet att uttrycka sina behov och önskningar om framtidens äldrevårdsmottagning.  

 

Distriktssköterskorna berättade att samarbetet mellan distriktssköterska och läkare var 

välutvecklat och öppet vilket resulterade i större chans att patienten vågade ”öppna upp” och 

vara ärlig kring de verkliga hälsobesvären patienten hade. Distriktssköterskorna uppfattade att 

läkarna var mer nöjda när distriktssköterskorna hade möjlighet att träffa patienterna innan det 

planerade läkarbesöket eftersom distriktssköterskan kunnat förbereda patienten inför besöket 

så att läkaren kunde fokusera på det patienten uttryckligen önskade samtala med läkaren om. 

Distriktssköterskorna menade att det fanns potential till att i framtiden utveckla en 

hälsoblankett som skickades hem till den äldre patienten tillsammans med kallelsen inför 

läkarbesöket. En annan viktig aspekt när det gäller samverkan mellan läkare och 

distriktssköterska var att återkopplingen till patienten upplevdes gå snabbare och behövdes en 

tredje part, såsom extern instans, kopplas in fungerade detta lättare eftersom alla var väl 

insatta i patienten och situationen. Vidare ansåg distriktssköterskorna att de främjade 

kontakten med sjukvårdens olika instanser och professioner genom bra samarbete, vilket var 

en av distriktssköterskornas definition av god vård. Det framkom att distriktssköterskor kunde 

uppleva samarbetet med patientansvarig läkare stressande eftersom det saknades en fast tid att 

diskutera saker på. De som samarbetade med läkare knutna till äldrevårdsmottagningen 

upplevde inte samma problem. Likaså kunde olika synsätt upplevas att kollidera när olika 

instanser, såsom externa, var inblandade i den äldre patienten på äldrevårdsmottagningen.  
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Nyttjande av tid  

I intervjuerna framkom det att genom nedprioriterad mottagning och brist på tid minskade 

möjligheterna till att ge den vård som distriktssköterskorna ansåg vara god vård och 

äldrevårdsmottagningen kunde inte fungera såsom de ansåg vara en optimal mottagning. Hade 

distriktssköterskan patienten på ett mottagningsbesök eller i telefonen upplevdes tiden vara 

tillräcklig och chansen till att kunna ge god vård var stor. De beskrev att när vårdcentralen var 

underbemannade på sjuksköterskesidan, vilket var vanligt förekommande, drogs tid in på 

äldrevårdsmottagningen. Ibland stängdes den helt, om än tillfälligt, för att ge plats åt 

vårdcentralens övriga specialmottagningar och funktioner såsom telefoni och infektions-

mottagning. Distriktssköterskorna berättade att det var viktigt att telefonen alltid skulle vara 

bemannad för att öka chansen att kunna ge en god vård till den äldre patienten men att det 

tyvärr inte alltid var verklighet på grund av underbemanning, sjukdom etc. 

Distriktssköterskorna ansåg inte att äldrevårdsmottagningen var en prioriterad 

specialmottagning inom verksamheten. Distriktssköterskorna upplevde att de fick kämpa för 

sin specialmottagning genom att försöka ”föra dess talan”. En distriktssköterska som jobbade 

heltid med äldrevårdsmottagningen delade inte denna uppfattning utan hennes arbetsplats 

stängde aldrig ner äldrevårdsmottagningen på grund av underbemanning. En stark önskan 

inför framtiden var att primärvården skulle prioritera specialmottagningen och att möjlighet 

fanns att öka arbetstiden för distriktssköterskorna på äldrevårdsmottagningen, för att kunna ha 

chans att tillgodose en god vård för de äldre patienterna. De distriktssköterskor som hade 

möjlighet till hembesök önskades ha fler tider avsatta för detta och de som idag inte hade 

möjlighet till hembesök önskade detta i framtiden.  

 

”Tyvärr med sjukdomar och personalbrist är det äldrevårdsmottagningen som alltid tvingas 

stänga sin mottagning för att ge plats åt övriga primärvården. Har jag dock patienten hos 

mig kan jag ge min tid och ofta får jag höra att de känner sig lyssnade på, att någon ser dem 

och patienterna känner sig mycket sällan stressade. (DSK 1).   

 

Distriktssköterskorna upplevde möjlighet att ha tillräckligt med avsatt tid för varje 

mottagningsbesök. Det var därmed görligt att kunna möta och hjälpa patienten på dess villkor. 

Förutsättningen för att kunna se hela patientens situation blev bättre och patienten hade 

möjlighet att ta upp sina besvär på ett mer djupgående plan, vilket ökade chanserna att kunna 

ge god vård. Vidare upplevdes att tid fanns för hälsofrämjande arbete. Under förutsättning att 
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mottagningen var öppen var mottagningstidens utrymme något alla distriktssköterskor hade 

potential att påverka själva vilket innebar att distriktssköterskorna inte upplevde samtalet som 

ett stressmoment utan kunde ge patienten den tid den verkligen behövde och således hade det 

inte någon betydelse hur långa samtalen var. Distriktssköterskorna berättade vidare att det 

även fanns tillräckligt med tid för telefonsamtalen och distriktssköterskorna kände att de hade 

möjlighet att hjälpa den äldre patienten lite extra med ombesörjning av olika saker såsom till 

exempel samordning av vården. Dock upplevde de ett stressmoment att det fanns samtal på 

äldrevårdstelefonens telefonsvarare eller att ha telefonen i fickan samtidigt som de bedrev 

mottagningsarbete och det var relativt vanligt förekommande. Här upplevde 

distriktssköterskorna risk att inte kunna upprätthålla möjlighet att ge god vård enligt deras 

definition, då de kände att det var svårt att koncentrera sig och lyssna på patienten samt ge 

den tiden patienten behöver om telefonen ringde mitt under mottagningsbesöket. En 

distriktssköterska som arbetade 100 % med äldrevårdsmottagning uppfattade att 

äldrevårdstelefonen var en tidsvinst för hela vårdcentralen då dessa samtal inte belastade 

vanliga vårdcentrals-telefonen. Denna vårdcentral var mycket nöjda med deras 

äldrevårdsmottagning och hade sett dess nytta i form av beslut om att nyanställa ytterligare en 

specialistsjuksköterska.  

 

Det fanns olika uppfattningar om huruvida läkartiderna räckte till eller inte. För de 

distriktssköterskor som jobbade med patientansvariga läkare framkom att fler läkartider hade 

varit önskvärt att tillgå. Distriktssköterskor som hade särskilda äldrevårdsläkare knutna till 

äldrevårdsmottagningen upplevde inte samma problematik. Distriktssköterskorna berättade att 

när mottagningen stängdes av olika anledningar ledde detta till en oro hos patienterna som 

ringde extra mycket. Detta resulterade i sin tur att distriktssköterskorna kände att de inte hade 

möjligheten att ge den goda vård de önskade.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors upplevelse av möjligheten att kunna 

ge god vård till den äldre människan på äldrevårdsmottagningen. För att besvara syftet 

användes kvalitativ innehållsanalys som analysmetod. Fördelen med kvalitativ metod är att 

det ges möjlighet att fånga deltagarnas åsikter (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden 

bedömdes möta studiens syfte. Möjligen hade enkäter gett fler deltagare men det hade inte 

gett samma djup och beskrivande svar som författarna ville undersöka. Reflektion över 

studiens trovärdighet har genomförts utifrån aspekter av begreppet trovärdighet; 

tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Enligt Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) har antalet informanter inte så stor betydelse 

då det är kvaliteten och mängden data som svarar på syftet som utgör betydelsen och behöver 

inte bli bättre med fler antal intervjuer.  I vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer vara 

mellan 15+/- 10, antalet kan ändras på grund av den tid och de resurser som finns tillgängliga 

för undersökningen samt då flera intervjupersoner ger allt mindre ny kunskap (Kvale & 

Brinkman, 2014). Det var svårt att få intervjuer men författarna ansåg inte att det skulle 

behövas fler, på grund av att de 11 intervjuer som var gjorda hade gett svar på syftet. 

Författarna fick ett ändamålsenligt urval vilket kan ses som en styrka då studien fått en 

variation gällande deltagarnas erfarenhet, vårdcentraler både i städer och på landsbygd med 

spridning i nio olika kommuner i Skåne, äldrevårdsmottagningar med fler och mindre antal 

äldre patienter samt region och privat drivna vårdcentraler.  

 

Semistrukturerade intervjuer utfördes av författarna som innehöll en övergripande fråga och 

områden som skulle beröras under intervjun. Enligt Danielson (2017a) kan övergripande 

frågor ge mer uttömmande beskrivning av fenomenet som undersöks. Strukturerande 

intervjufrågor hade kunnat användas, dock hade detta kunnat lett till att deltagarna inte hade 

fått möjlighet till att utveckla sina tankar och svar. Huvudfrågan upplevdes under intervjuerna 

att falla ut med ett platt svar och gav inte det djup som önskades, men med hjälp av 

följdfrågorna ökades djupet i svaren med belysning på olika aspekter ur distriktssköterskans 
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synvinkel. Extrafrågan angående definition god vård valde författarna att ta med efter andra 

intervjun då det kändes viktigt att veta hur distriktssköterskan uppfattar vad god vård är och 

står för. I efterhand gav den inget för resultatet då syftet uppnåddes oavsett. Det framkom i 

studien att distriktssköterskornas definition av god vård överensstämde med HSL (SFS 

2017:30) och Socialstyrelsen (2009). Intervjuerna spelades in för att kunna fokusera på vad 

som sas under intervjun och för att få med tonfall och sättet att prata på. 

 

En del intervjuer blev kortare vilket kan ha berott på oerfaren intervjuteknik och 

distriktssköterskans korta erfarenhet av äldrevårdsmottagningar. Dock var merparten av 

intervjuerna tillräckligt långa för att få svar på syftet. En styrka var att intervjuerna i alla 

avseende utom två utfördes av båda författarna. Anledningen till att två gjordes enskilt var 

tidsbrist hos både deltagare och författare. Deltagarna hade väldigt svårt att hitta tid för 

intervju och därför fick författarna utföra två intervjuer självständigt. En styrka kan vara att 

författarna utförde merparten av intervjuer gemensamt och hade god samsyn i intervjuguiden 

och hur frågor kunde ställas innan enskilda intervjuer.  

Intervjuerna transkriberades av den som utfört intervjun, vilket är en fördel och ett stöd för 

den fortsatta bearbetningen enligt Danielson (2017b).  En svårighet som upplevdes under 

intervjuerna var att författarna skulle tillåta pauser och att inte ställa ledande följdfrågor. Detta 

reflekterades mellan varandra och med handledaren kontinuerligt. Enligt Kvale & Brinkman 

(2014) är intervjuaren det viktigaste verktyget i en intervju-undersökning, även intervjuer som 

utförs av oerfarna intervjuare kan ge viktig information. Observatören hade möjlighet att föra 

anteckningar på eventuella specifika ansiktsuttryck eller gester som kunde ha betydelse av det 

beskrivande innehållet, vilket är en styrka (Danielson, 2017a). Intervjuerna gjordes utifrån 

deltagarens önskemål på arbetsplatsen på avsatt tid i en ostörd miljö, vilket är en annan styrka 

då intervjuer bör utföras i ostörd miljö som skapar trygghet med bra atmosfär ger 

förutsättningar för att intervjun ska bli innehållsrik och djup (Danielson, 2017b).  

 

För att öka tillförlitligheten lästes intervjuerna av båda författarna och därefter skapades 

kategorier och subkategorier var för sig och genomförde sedan analysen tillsammans. Under 

hela analysprocessen gick författarna kontinuerligt tillbaka till kontexten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Citat har använts i anslutning till det tolkade resultatet för att underlätta för 

läsaren att kunna bedöma resultatets trovärdighet och äkthet vilket enligt Graneheim, 
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Lindgren & Lundman (2017) ses som en styrka. En text har aldrig en enda betydelse, utan 

tolkning av texten görs av författaren och presenteras sedan som resultat. Att mer än en 

författare har tolkat texten som transkriberat, kommit fram till samma meningsbärande 

enheter, kategorier och tema ökar trovärdigheten (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017) 

vilket ses som en styrka av författarna i denna studien. Trots att en av författarna har mer 

förförståelse framkom det inte olikheter i analysarbetet utan författarna kom fram till samma 

meningsbärande enheter.  

Resultatdiskussion  

Temat, möjlighet att sätta den äldre i centrum, som framkom i studien belyser enligt 

författarna distriktssköterskornas definition av god vård.   

 

Resultatet visade att distriktssköterskorna hade möjlighet att ge en god vård till den äldre 

människan genom möjlighet till att skapa djupare förståelse bland annat genom kontinuitet. I 

studien framkom det att kontinuitet var en viktig aspekt som distriktsköterskorna lyfte. Tack 

vare ökad tillgänglighet möjliggjordes kontinuitet vilket ledde till att patientsäkerheten kunde 

upprätthållas. Säkrare vård genom kontinuitet har också beskrivits av Rhodes, Campbell och 

Sanders (2016) som lyfte att kontinuitet i primärvården ledde till en säkrare vård för patienter 

och framför allt om patienten hade ett långvarigt problem eller en komplex sjukdomssituation 

(a.a). Inom hälso- och sjukvården innebär personcentrering att patienten behandlas som en 

person som inte kan reduceras till sin sjukdom (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

Utgångspunkten är patientens berättelse och med den som utgångspunkt ingås ett partnerskap 

mellan patienter, närstående, närståendevårdare och professionella vårdare (a.a). Genom 

kontinuitet såg distriktssköterskorna möjligheten att uppmärksamma ensamhet och psykisk 

ohälsa. Det kan tyda på att trygghet kan leda till att patienten känner sig delaktig, sedd och 

bekräftad. Ett bra samarbete mellan patient och vårdare genom personcentrerad vård är då 

möjlig. Detta bekräftas av Flink et al (2015) som beskriver att personcentrerad vård förbättrar 

vården för patienten genom att det är viktigt att se och vara lyhörd för patientens behov. 

Vidare kan detta förklara varför distriktssköterskorna upplevde att det var lättare att få 

patienten motiverad till olika hälsobehov. Kontinuiteten och en god relation mellan patient 

och professionell är viktig för att patienten skall känna sig trygg och ha motivation till sin 

behandling (Gjevjon, Romøren, Kjøs & Hellesø, 2013). Kontinuiteten var ibland svår att 

upprätthålla då resursbegränsningar resulterade i att kontinuiteten prioriterades bort, trots att 
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man visste att det påverkade vårdkvalitén. Dock kan kontinuiteten ha negativa effekter för 

sjuksköterskan i form av att ha hand om samma patient en längre tid och detta uppfattades 

påfrestande både fysiskt och emotionellt vilket kan leda till utbrändhet och ohälsa. Även en 

för nära relation kan göra att det blir svårt att sätta en gräns mellan professionellt och privat 

engagemang (a.a). Det kan tolkas sårbart att endast ha en distriktssköterska knuten till en 

äldrevårdsmottagning samt vara psykiskt påfrestande om kontinuiteten är svår att 

upprätthålla, eftersom god vård kan upplevas svår att uppnå. Kontinuiteten skulle kunna ökas 

genom att aktivt arbeta för att alla äldre patienter gick via äldrevårdsmottagningen vilket 

distriktssköterskorna i denna studie föreslog. Tidigare studier har visat att 

specialistmottagningar har ökat patientsäkerheten, samordnat vården och givit trygghet genom 

kontinuerlig kontakt mellan sjuksköterska/distriktssköterska och patient. Därför behöver 

äldrevårdsmottagningar ha en sammanhållen vård och omsorg för de äldre personerna.   

 

I studien framkom det att distriktssköterskorna hade möjlighet till samverkan med andra 

verksamheter och inom äldrevårdsmottagningens team för att kunna ge god vård till den äldre 

människan. Samarbete mellan olika professioner i vården tillsammans med patienter och 

anhöriga leder till en förbättrad effektivitet, minskade kostnader och bättre helhetssyn (Green 

& Johnson, 2015). Distriktssköterskorna beskrev att genom samarbete och teamkänsla inom 

äldrevårdsmottagningens professioner kunde samarbetet upplevas tillfredsställande, 

utvecklande samt gagna patienterna. God samverkan vid hälsofrämjande arbete ger positivt 

resultat för äldre patienter i form av ökad motivation och kunskap (Behm et al., 2013). Ett 

multiprofessionellt arbete behövs eftersom hälsofrämjande arbete med äldre patienter är ett 

komplext arbete och olika professioner kan göra det möjligt att ge patienten en god vård 

genom ett bra samarbete (Behm et al., 2015). Många distriktssköterskor beskrev ett 

tillfredsställande samarbete med andra professioner och verksamheter, medan andra upplevde 

att samarbetet behövde utvecklas och förbättras. Det kan tolkas som att det är en utmaning att 

kunna samarbeta på ett utvecklande sätt och kräver allas engagemang, förmåga till lyhördhet, 

god kommunikation samt flexibilitet. Hälso- och sjukvården kräver, i dag och i framtiden, 

förmåga att kunna arbeta i team (Headrick, Wilcock & Batalden, 1998). Skall god vård kunna 

erbjudas krävs det att de medverkande professionerna känner till varandras 

kompetensområden och kan arbeta tillsammans (a.a). Hospitering och studiebesök på 

varandras verksamheter hade varit en intressant framtidsidé, för att utvärdera och utveckla sin 

egen äldrevårdsmottagning vidare, men också för att tillsammans med andra verksamheter nå 

bättre samarbete.  
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I studien framkom att det var viktigt att distriktssköterskorna upplevde möjlighet att kunna 

nyttja sin tid för att kunna ge en god vård till den äldre människan. Å ena sidan framkom det i 

studien att distriktssköterskorna uttryckte en frustration över att de upplevde att 

äldrevårdsmottagningen var en nedprioriterad mottagning på vårdcentralen och att 

mottagningen inte fick den tiden som behövdes för de mest sjuka äldre patienters behov. Flera 

äldrevårdsmottagningar uppfyllde inte ackrediteringsvillkoren då de bland annat inte kunde 

erbjuda hembesök eller stängde ner mottagningen i perioder. Aiken et al (2017) menar att en 

specialmottagning som drivs av specialistsjuksköterskor, såsom till exempel 

äldrevårdsmottagning, ger en bättre och säkrare vård. Det kan tolkas som att patientsäkerheten 

kan hotas när en specialmottagning stängs. Definitionen av god vård kan således vara svårare 

att uppnå. Studier har visat att tillräckligt med tid är viktigt för att få ett bra möte med 

patienten och en förutsättning för att kunna ge god vård (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & 

Söderberg, 2015; Johansson, Oleni & Fridlund, 2002). Vidare kan det tyda på att tidens 

betydelse kan vara ganska avgörande för möjlighet att ge god vård till den äldre människan. 

Distriktssköterskorna upplevde att samarbetet med patientansvarig läkare påverkades 

negativt, eftersom det saknades en fast tid att diskutera saker på vilket resulterade i stress. De 

som samarbetade med läkare knutna till äldrevårdsmottagningen upplevde inte samma 

problem och hade även tillgång till fler läkartider. De upplevde tidsbrist när de fick ha 

äldrevårdstelefonen samtidigt som mottagningsarbete eller när de hade fått meddelanden att 

åtgärda på telefonsvararen, vilket kunde resultera i stress. Det kan tyda på att stress kan vara 

ett hinder för god vård och Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg (2015) belyser att 

tidsbrist och stress kan påverka vårdkvaliteten i mötet mellan patient och distriktssköterska. 

Ett möte utan tidsbrist och stress har en viktig betydelse för att god vård skall bli verklighet. 

Vid stress kan viktiga saker bli missade och det kan vara svårt att fokusera på patientens 

behov (a.a) vilket distriktssköterskorna belyste i resultatet. Vid tidsbrist och hög arbetsbörda 

hos distriktssköterskor kan konsekvensen bli upplevd stress och att det hälsofrämjande arbetet 

nedprioriteras (Lundberg, Jong, Kristiansen & Jong, 2017; Wilhelmsson & Lindberg, 2009). 

Det kan tolkas som att det hälsofrämjande arbetet inom sjukvården inte får det utrymme som 

hade behövts för de äldre människorna. Våra sjuka äldre är en svag grupp och 

distriktssköterskan på äldrevårdsmottagningen har en viktig nyckelroll genom att arbeta 

hälsofrämjande. Å andra sidan framkom det i resultatet att distriktssköterskorna upplevde 

tillräckligt med tid när de hade patienten på mottagningsbesök eller i telefonen och detta 

möjliggjorde en god vård. Det framkom vidare att distriktssköterskorna upplevde att de hade 
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tid för hälsofrämjande arbete när mottagningen bedrevs utan avbrott. Ett hälsofrämjande 

arbete är effektivt för att de äldre patienterna skall klara sig bättre i sitt dagliga liv 

(Gustafsson, Edberg, Johansson & Dahlin-Ivanoff, 2009) och hembesök har en 

hälsofrämjande effekt på de äldre patienterna i form av färre inläggningar på sjukhus, mindre 

hjälp av hemsjukvård och en högre grad av livskvalité (Gustafsson et al., 2012).  

 

Konklusion och implikationer  

Distriktssköterskorna är viktiga på äldrevårdsmottagningen och har en möjlighet att ge god 

vård till de äldre människorna. Genom en god tillgänglighet, trygghet, kontinuitet och 

helhetssyn skapades djupare förståelse. Distriktssköterskorna upplevde att de kunde ha ett bra 

samarbete med olika instanser och inom äldrevårdsmottagningens team vilket resulterade i 

god samverkan, även om det fanns utvecklingsmöjligheter. När tillräckligt med avsatt tid 

fanns upplevde distriktssköterskorna att de kunde ge en god vård och nyttja sin tid. Det finns 

emellertid en stor prövning för äldrevårdsmottagningens verksamhet och det är upplevelse av 

brist på tid för mottagningen. Äldrevårdsmottagningar stängs ofta ner till förmån för andra 

mottagningar på vårdcentralen när problem uppstår såsom personalbrist eller sjukdom.  

Studien har inte belyst sambandet med antalet listade äldre patienter och uppfattningen att ha 

tid för äldrevårdsmottagningen men ett förslag för framtida forskning är att se om sambandet 

finns och om det har betydelse för möjligheten att ge god vård.     
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