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SAMMANFATTNING

Bakgrund: För att patientsäkerheten ska kunna garanteras vid en utskrivning från slutenvården till 

kommunen är det viktigt att rätt information ges mellan instanserna. Det finns dock problem med 

kommunikationen vilket kan få olyckliga konsekvenser.

Syfte:  Att  beskriva  en  patients  utskrivning,  från  slutenvård  till  kommunal  omsorg,  ur 

kommunsjuksköterskors perspektiv.

Metod: En kvalitativ metod med en explorativ design har använts för att besvara studiens syfte.  

Grundutbildande och specialistutbildade sjuksköterskor från fyra olika kommuner intervjuades till 

studien. Intervjuerna analyserades med systematisk textkondensering.

Resultat:  Sjuksköterskorna  beskriver  att  en  patients  utskrivning  innefattar  många  problem,  där 

kärnan är kommunikationsbrist. Brister i journalsystemet, pressad arbetssituation och handhavandet 

av läkemedel är andra betydande delar av problematiken runt utskrivningar.

Slutsats: Bristfällig rapportering från slutenvården, patienter som skrivs ut för tidigt och läkemedel 

som missas att skickas med hem är företeelser som hotar patientsäkerheten. Bättre kommunikation 

mellan sjuksköterskor i slutenvård och kommun antas leda till mer välfungerande utskrivningar och 

därmed öka patientsäkerheten.  

NYCKELORD 

samarbete, utskrivning, hemsjukvård, slutenvård, sjuksköterska 
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ABSTRACT

Background: To ensure patient safety when a patient is discharged from hospital to municipal care 

it  is  important  that  the  correct  information  is  passed  on  between  caregivers.  Communication 

problems can lead to unfortunate consequences.

Aim: To describe a patient’s discharge from hospital to municipal care, from the perspective of 

nurses who work in municipal care.

Method: Qualitative  method and explorative  design was  used  to  answer  the  aim of  the  study. 

Nurses and special trained nurses from four different municipalities were interviewed for this study. 

The interviews were analyzed with systematic text condensation.

Result: The nurses describe that a patients’ discharge from hospital involves many problems where 

the core is a lack of communication. Deficiencies in the electronic medical record, overpowering 

workload and management of drugs  are other significant parts of the problems around discharges.

Conclusion:  Incomplete  information  from  the  hospital,  patients  who  are  discharged  too  early 

and  failure to provide medications to the patient upon discharge are examples of threats to patient 

safety. Better communication between nurses in inpatient and municipal care is assumed to lead to 

more functional discharges and thereby increase patient safety.

KEYWORDS

teamwork, discharge, home care, inpatient care, nurse
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1. BAKGRUND

1:1 ÄDEL-reformen

År 1992 flyttades ett stort ansvar för hälso- och sjukvården från landstingen till kommunerna genom 

ÄDEL-reformen. Kommunerna fick då ansvar över vård och omsorg för äldre och handikappade 

(Davidsson,  1998).  Enligt  lagen  är  Sveriges  290  kommuner  förpliktade  att  handha  vissa 

verksamheter, där ingår bland annat omsorg om äldre och funktionshindrade samt hälso- och viss 

sjukvård i särskilt boende. Kommunerna har även frivilliga åtaganden, bland annat hälso- och viss 

sjukvård  i  hemmet  (Sveriges  Kommuner  och  Landsting  [SKL],  2014).  Hemsjukvård  efter 

överenskommelse  mellan  landsting  och  kommun  blev  möjligt  efter  ÄDEL-reformen  och  även 

hälso- och sjukvård på särskilda boenden (Riksdagen, 2014). I samband med att ÄDEL-reformen 

infördes minskades antalet vårdplatser på sjukhusen ordentligt. I relation till detta så ökade kraven 

på att kvalificerad vård ska kunna utföras i hemmet. Det innebar att åtgärder som tidigare fordrade 

slutenvård nu kunde genomföras i hemmen eller på särskilda boenden (Drevenhorn, 2010).

1:2 Kommunal hälso- och sjukvård i hemmet och på särskilt boende 

Enligt  Socialstyrelsen  innebär  hemsjukvård  att  åtgärder  från  legitimerad  hälso-  och 

sjukvårdspersonal eller delegerad personal ges i hemmet eller på särskilt boende. Dessa åtgärder 

kan vara medicinska, rehabiliterande, habiliterande samt omvårdande och återkommer regelbundet 

under en tidsperiod (Socialstyrelsen, 2008). Särskilt boende är benämningen på ett boende som är 

särskilt utformat för äldre personer som dagligen behöver insatser i vård och omsorg (Drevenhorn,  

2010). De som bor i ordinarie boende och inte kan ta sig till vårdcentralen har rätt till hemsjukvård, 

detta kallas  Tröskelprincipen (Westlund, 2013). Hemsjukvård kan således beviljas till både unga 

och gamla människor, med allt från funktionsnedsättningar till vård i livets slutskede (Drevenhorn, 

2010).Hur det ser ut i de olika kommunerna i Sverige varierar beroende på avtalet med landstinget. 

I flera kommuner finns tillgång till både avancerad hemsjukvård som till exempel palliativ vård där 

läkare och sjuksköterska finns att tillgå dygnet runt, samt grundläggande sjukvård, där läkare finns 

dagtid men sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Hemsjukvården håller på att utökas, dels på 

grund av att frekvensen av äldre multisjuka personer stiger samt på grund av politiska beslut och 

önskningar från vårdtagare och anhöriga (Drevenhorn, 2010).
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1:3 Sjuksköterskans ansvarsområde

Sjuksköterskor arbetar bland annat efter Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. I lagen beskrivs bland 

annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet samt även 

bejaka patienternas säkerhet och kontinuiteten i vården (Riksdagen, 2014).

Att arbeta som sjuksköterska i hemsjukvården kräver kunskap om det friska åldrandet men även 

dess sjukdomar.  Vidare ska sjuksköterskan ha kunskap om läkemedelshantering,  prevention och 

lindring.  Sjuksköterskan  i  hemsjukvården  samarbetar  med  andra  yrkeskategorier  exempelvis 

undersköterskor, läkare och sjukgymnaster (Josefsson, 2009).  Dock är sjuksköterskans arbete ofta 

ensamt vilket kräver att denne kan behöva göra svåra bedömningar och ställningstaganden, vilket 

betyder  höga  yrkesmässiga  krav.  Dessutom  är  sjuksköterskan  arbetsledare  som  ska  planera, 

organisera  patientens  omvårdnadsbehov  och  vid  behov  delegera  arbetsuppgifter  (Drevenhorn, 

2010). Delegering sker efter delegeringsförordningen, SOSFS 1997:14, så att allt blir förenligt med 

säkerhet (Weurlander  & Wånell, 2011).

1:4 Samordnad vårdplanering

När den ansvarige läkaren inom slutenvården bedömer att patienten inte längre behöver sjukhusvård 

anses patienten vara utskrivningsklar. Om patienten förväntas behöva kommunens hälso- sjukvård 

efter utskrivningen ska en samordnad vårdplanering hållas innan hemgången (Regeringen, 2002). 

Samordnad vårdplanering är en samverkan mellan landsting och kommun där fortsatt vård planeras 

och  information  utbyts.  Flera  parter  deltar  i  vårdplaneringen,  förutom patienten  och  eventuellt 

anhöriga så är det  från kommunens sida ofta biståndsbedömare och sjuksköterska, vissa kommuner 

har  speciella  vårdplaneringsteam,  från  slutenvårdens  sida  brukar  en  sjuksköterska  delta.  Efter 

vårdplaneringen ska det tydligt framgå vilka insatser patienten behöver hjälp med (Vårdhandboken, 

2014).  Dessa  vårdplaneringar  fungerar  dock inte  alltid  problemfritt,  kommunens  sjuksköterskor 

menar att  sjukhuset ofta  skriver ut  allt  för sköra patienter  samt har åsikter om biståndsbeslutet 

(Weurlander & Wånell, 2011).
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1:5 Patientsäkerhet- skydd mot vårdskada 

All vård, både i landstingens och kommunernas regi måste följa Patientsäkerhetslagen som finns 

sedan 2011. Sveriges kommuner och landsting och staten har tillsammans gjort en satsning för att 

förbättra patientsäkerheten och för att  minska vårdskadorna.  En vårdskada är en kroppslig eller 

psykisk skada eller annat lidande som en patient drabbas av i samband med hälso- och sjukvård 

(Socialstyrelsen 2014). När patienter flyttas mellan olika vårdgivare är det viktigt för god och säker 

vård  att  informationsutbytet  är  välfungerande  (SKL,  2014).  Trots  att  Sverige  har  hög säkerhet 

jämfört med andra länder inträffar vårdskador. Allvarlighetsgraden för vårdskador är olika stor och 

innefattar allt från värsta tänkbara scenario där patienten avlider till att patienten blir helt återställd. 

Äldre,  multisjuka  patienter  drabbas  i  större  utsträckning  av  vårdskador  eftersom  de  har  fler 

kontakter med vården (Socialstyrelsen 2014).

Brister i kommunikationen mellan personer eller verksamheter är en av de vanligaste skälen till 

incidenter i vården (SKL, 2014). För optimal patientsäkerhet ska en fungerande kommunikation 

finnas mellan alla vårdinstanser (Weurlander & Wånell, 2011). SBAR är ett redskap för strukturerad 

kommunikation som minskar riskerna för att information ska glömmas bort eller missförstås. SBAR 

står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Detta verktyg kan med fördel 

användas i vården som är en riskfylld verksamhet med mycket allvarlig information. SBAR sätter 

fokus  på  det  som är  viktigast  i  budskapet  och  säkerställer  därmed  patientsäkerheten.  Sveriges 

kommuner och landsting skriver att SBAR är särskilt användbart vid överrapportering av patienter 

mellan  olika  vårdinstanser  (SKL,  2014).  En  vetenskaplig  studie  visar  att  användandet  av  en 

modifierad  version  av  SBAR lett  till  förbättrad  kommunikation  i  vårdteamet  och  mellan  olika 

yrkeskategorier, vilket har varit mycket positivt för patientsäkerheten (Vejli et al., 2008).
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1:6 Tidigare forskning 

Utskrivningsprocessen  beskrivs  som  en  hälsofrämjande  bro  mellan  slutenvården  och  hemmen. 

Dock är denna bro ofta ostadig eller rent av frånvarande, vilket gör att patienterna upplever att de  

hamnar i en sårbar mittemellantillvaro (Rydeman, Törnqvist, Agreus & Dahlberg, 2012). Det har 

rapporterats  att  patientöverföringar  från  slutenvård  till  hemsjukvård  ofta  är  omgivna  av 

kommunikationssvårigheter (Kirsebom, Wadensten & Hedström, 2013a). Det är ofta äldre, sköra 

och  multisjuka  personer  med  komplexa  behov som överförs  mellan  sjukhus  och  hemsjukvård. 

Brister i kommunikationen drabbar således personer i särskilt utsatta situationer (Dale & Hvalvik, 

2013). De äldre patienterna kan ha svårt att formulera vilka behov de har inför hemgång och det har 

visat sig att utskrivningsprocessen ofta styrs av vårdpersonal, dessa komponenter tillsammans gör 

att patienterna känner sig förminskade och sårbara (Rydeman et al., 2012).

För  att  patientsäkerheten  ska  kunna  garanteras  när  en  patient  ska  överföras  från  sjukhus  till 

hemsjukvård och vice versa är det viktigt att en sammanfattning av patientjournalen skickas dit där 

patienten ska vårdas så att den nya vårdpersonalen får kännedom om patienten och således kan 

planera för fortsatt lämplig vård. Sammanfattningen bör innehålla beskrivningar av omvårdnaden, 

patientens  status,  bedömningar  samt  rekommendationer  för  fortsatt  vård  (Hellesö,  Sorensen  & 

Lorensen, 2005; Olsen, Hellzén & Enmarker, 2013a). Sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården 

redogör i en studie för att deras behov gällande adekvat information vid utskrivningar inte uppfyller 

deras  önskningar.  Speciellt  efterfrågades  mer  detaljerad  information  angående  medicinering, 

omvårdnadsbehov  och  aktuellt  tillstånd,  om  denna  information  var  korrekt  ansåg  de  att 

återinläggningar  på  sjukhus  skulle  kunna  förhindras  eftersom  patienternas  hälsa  skulle  kunna 

förbättras (Romangnoli, Handler, Ligons & Hochheiser, 2013). Sjuksköterskor i en annan studie 

berättar att patientspecifik information som demenssymtom, agitation och social situation upplevs 

som särskilt viktig. Denna information är dock ofta bristfällig eller till och med helt frånvarande 

(Hesselink et al., 2012a). När informationen om patientens hälsostatus och behov är ofullständig vid 

patientens ankomst till kommunens omsorg är det svårt för sjuksköterskorna att utforma vårdplaner. 

Då eftersöks sjukhuspersonalen för ett förtydligande av missad information, vilket både upplevs 

frustrerande och är  tidskrävande,  speciellt  då  sjukhuspersonalen  upplevs  ovilliga  att  hjälpa  till. 

Detta sammantaget leder till att vården kan försenas och därmed hota patientsäkerheten (King et al,. 

2013).  
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Stress  runt  utskrivningar  beskrivs  vara  en  orsak  till  att  information  ofta  missas  vid 

överrapporteringar. Sjuksköterskor som inte är insatta i patientens situation till exempel på grund av 

skiftarbete,  får  ofta  planera  och  genomföra  utskrivningen  vilket  kan  vara  en  orsak  till  att 

information missas (Hesselink et al., 2012a). Sjuksköterskor samt annan vårdpersonal bör sträva 

efter att överföra aktuell patientinformation på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt person. Det är  

inte helt ovanligt att informationen inte når fram till rätt person (Weurlander & Wånell, 2011).  Att 

kommunikationen inte fungerar kan bero på brist på kunskap och förståelse eller till och med brist  

på  intresse  från  vårdpersonalens  sida  (Hesselink,  Schoonhoven,  Plas,  Wollersheim & Vernooij-

Dassen, 2012b).

Problem som att läkemedel eller recept på läkemedel saknas samt att kopior på laboratorieprovsvar 

saknas  vid  överföring  av  patient  mellan  slutenvård  och  hemsjukvård  upplevs  komplicera 

planeringen  av  den  fortsatta  vården  efter  utskrivning  (Kirsebom  et  al.  2013a).  Patienter  kan 

dessutom  skrivas  ut  trots  att  sjukhuset  inte  har  kontrollerat  dennes  förmåga  att  klara  sig 

självständigt eller så kan förmågan överskattas, vilket kan leda till problem i hemmet (Hesselink et 

al., 2012a). Enligt en vetenskaplig studie överskattar sjuksköterskor ofta patienters förmåga att ta 

till sig information som berör deras hälsa samt fatta adekvata beslut angående sin hälsa. En viktig 

del  i  sjuksköterskans  arbete  är  just  att  ge  hälsoinformation  och att  kunna kommunicera  på  ett 

effektivt  sätt  med  patienten.  När  det  inte  fungerar  och  sjuksköterskan  dessutom  överskattar 

patientens förmågor kan det leda till för tidig utskrivning med återinläggning på sjukhus som följd 

(Dickens, Lambert, Cromwell & Piano, 2013).

Exempel på konsekvenser av ineffektiva och osäkra överföringar mellan sjukhus och hemsjukvård 

är  onödigt  lidande  för  patient,  onödiga  kostnader  samt  i  vissa  fall  återinläggning  på  sjukhus 

(Hesselink et al. 2012b). En studie beskriver hur patienter återinläggs på sjukhus redan inom 30 

dagar  efter  deras  första  utskrivning,  en  del  av  dessa  patienter  läggs  dessutom  in  med  samma 

symtom  som  vid  första  inläggningen  (Kirsebom,  Hedström,  Wadensten  &  Pöder,  2013b). 

Kostnadseffektiviteten  undersöktes  i  en  interventionsstudie  för  att  minska  återinläggningar  på 

sjukhus  av  äldre,  multisjuka  patienter.  Interventionen,  som  bestod  i  grundlig  bedömning  av 

patienten  av  sjuksköterska  och  sjukgymnast  på  sjukhuset  samt  telefonuppföljning,  där  en 

sjuksköterska från sjukhuset ringde upp patienten. Interventionen visade sig leda till både minskade 

vårdkostnader och förbättrad hälsa för patienterna (Graves et al,. 2009). 
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En reviewstudie granskade olika interventioner som görs för att minska antalet återinläggningar på 

sjukhus. De flesta interventioner misslyckas och studiens resultat tyder på att det beror på att man 

vid interventionerna inte fokuserar på tillräckligt många förbättringsområden. Kommunikation med 

primärvården,  vårdplanering  och säker  läkemedelshantering är  exempel  på områden som sällan 

fokuseras  på.  Studien  visar  att  genom  att  inkludera  dessa  aspekter  uppnås  färre  antal 

återinläggningar (Burke, Guo, Prochazka & Misky, 2014).

För att överföringen av patienter mellan slutenvård och kommunens omsorg ska fungera så bra som 

möjligt bör lämpliga riktlinjer och standarder finnas, samt tillräckligt med personal och resurser. 

Det behöver vara tydligt vem som ska göra vad samt hur de olika ansvarsområdena för sjukhus 

respektive  hemsjukvård  ser  ut  (Olsen  et  al.  2013a;  2013b).  Sjuksköterskorna  beskriver  hur  en 

utskrivning blir  mest  gynnsam för  patienten.  Patientens egna resurser måste tas tillvara och ett 

gemensamt  ramverk  gällande  utskrivningar  ska  finnas.  Detta  tillsammans  kan  ge  en  säker 

utskrivning från slutenvården (Rydeman & Törnqvist. 2006a).

1:7 Teoretiskt ramverk 

Som teoretiskt  ramverk  för  studien har  Joyce  Travelbees  omvårdnadsteori  om mellanmänskliga 

relationer, The Human-to-Human Relationship Model, samt Interdependence Theory  av Rusbult 

och  Van  Lange  valts;. Enligt  Pokorny  (2014)  betonar  Travelbee  vikten  av  mellanmänskliga 

relationer i omvårdnaden och betydelsen av kommunikation. Vidare menar Travelbee att ett viktigt 

mål för sjuksköterskans insatser är att förhindra sjukdom och lidande hos individer och familjer. 

Fungerande kommunikation spelar en avgörande roll för sjuksköterskans arbete och inleds redan 

vid det första mötet med en ny patient. God kommunikation skapar förståelse för patientens behov 

och ökar möjligheterna för sjuksköterskan att tillgodose dem (Pokorny, 2014). Teorin är relevant för 

studiens  syfte  eftersom  en  patientsäker  utskrivning  är  beroende  av  fungerade  kommunikation 

mellan utskrivande och mottagande instans. God kommunikation mellan sjuksköterska och patient 

är en förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna lära känna patientens behov. Denna kunskap 

ligger  i  sin  tur  till  grund  för  överrapporteringen  inför  patientens  utskrivning.  Interdependence 

Theory är en socialpsykologisk teori som förklarar hur inflytande och kommunikation påverkar 

människors beteende.  Interdependence Theory har utvecklats  från Social  Exchange Theory som 

fokuserar på upplevd vinst och förlust mellan interagerande parter. Det kan bland annat röra sig om 

att få viss önskad information eller en positiv känsla i ett möte. Vi är mer benägna att ägna oss åt
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interaktioner som innebär en vinst och sådana interaktioner kan också vara mer effektiva (Lewis, 

DeVellis  &  Sleath,  2002).   Interdependence  Theory  inriktar  sig  på  de  interagerande  parternas 

upplevelser av interaktion och hur den påverkas av parternas relation till varandra. Centrala begrepp 

inom  Interdependence  Theory  är  interdependence  (ömsesidigt  beroende)  relationship 

interdependence  (ömsesidigt  beroende  i  relationer)  och  correspondence  of  outcomes 

(överensstämmelse  av  resultat).  Ömsesidigt  beroende  är  en  process  där  vi  påverkar  varandras 

upplevelser, beteende och motiv. Ömsesidigt beroende i relationer refererar till de komponenter i en 

relation  som  för  parterna  samman  eller  driver  dem  isär.  Bland  annat  kan  en  upplevelse  av 

samhörighet med den andra personen i en interaktion ge upphov till känslor av trygghet och tillit 

som för personerna närmare varandra. Konflikt och meningsskiljaktigheter leder tvärtom till distans 

mellan  parter.  Överensstämmelse  av  resultat  syftar  på  när  parter  lyckas  samarbeta  fullt  ut,  till 

exempel med att utforma mål (Lewis et al., 2002).

Interdependence Theory valdes för detta arbete eftersom den erbjuder intressanta perspektiv på 

ämnet kommunikation. Travelbees teori, som är en omvårdnadsteori, har sitt huvudsakliga fokus på 

mellanmänskliga relationer och kommunikation mellan patient och sjuksköterska. Interdependence 

Theory uppfattas ha ett bredare fokus på kommunikation och interaktion som kompletterar 

Travelbees teori. Interdependence Theory passar studiens syfte väl. I samband med en patients 

utskrivning från slutenvården till kommunal vård kan utskrivande och mottagande sjuksköterskas 

kontakter ses i ljuset av de centrala begreppen i Interdependence Theory.  
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1:8 Problemformulering 

Tidigare forskning beskriver att när en patient överförs från sjukhus till kommunal vård ska det ske 

så  optimalt  och  säkert  som  möjligt.  De  senaste  60  åren  har  det  dessvärre  funnits  problem  i 

samarbetet mellan kommun och landsting vid just överföring mellan vårdinstanser. Det är främst 

kommunikation, vårdplaneringar och ansvarsfördelning som varit de stora problemen (Weurlander 

& Wånell,  2011). Det har visat  sig att  patientens behov ofta inte kommer i  första hand vid en 

utskrivning  utan  organisatoriska  aspekter  (Hesselink  et  al.,  2012).  Forskare  är  överens  om att 

kommunikation och samordning är i behov av förbättring eftersom det fortfarande finns problem i 

informationsutbytet  mellan  sjukhus  och  sjukvårdssystemen  i  kommunerna.  Därför  krävs  det 

ytterligare forskning på detta område gällande förbättring av säkerhet och kvalitet vid överföring av 

patient (Dale & Hvalvik, 2013; Kirsebom et al., 2013a;  Olsen et al., 2013a).

1:9 Syfte 

Syftet  med den här studien var att beskriva en patients utskrivning från slutenvården till  vård i 

kommunens omsorg ur kommunsjuksköterskors perspektiv.
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2. METOD

2:1 Design

En explorativ design valdes som den mest lämpliga för att besvara studiens syfte.  Kvalitativ metod 

valdes eftersom den har som mål att öka förståelsen för människors tankar, upplevelser, attityder,  

erfarenheter och förväntningar. Metoden är också lämplig för att utforska processer som interaktion 

och helhet (Malterud, 2009).

2:2 Urval

Strategiskt  urval  tillämpades  för  att  eftersträva  variation  av  sjuksköterskornas  karakteristika. 

Förhoppningen var att få ett rikare material och möjlighet att beskriva fler sidor av samma fenomen 

(Malterud,  2009).  Grundutbildade  (n  5)  och  specialistutbildade  sjuksköterskor  (n  4)  från  olika 

arbetsplatser inom Uppsala, Tierp, Östhammar och Heby kommuns hemsjukvård intervjuades för 

studien. Informanternas ålder varierade mellan 27-53 år och deras yrkeserfarenhet var mellan 5-30 

år. Urvalet skedde under sommaren och hösten 2014. Informanterna var sjuksköterskor som är före 

detta kollegor, kurskamrater och bekanta till författarna. Alla som tillfrågades tackade ja till att delta 

i studien.

2:3 Kontext

Hemsjukvård blev möjligt efter Ädel-reformen 1992, efter överenskommelse mellan kommun och 

landsting  (SKL,  2009;  Sveriges  Riksdag,  1998).  Inom  hemsjukvården  har  legitimerade 

sjuksköterskor hälso- och sjukvårdsansvar över disciplinen omvårdnad. Sjuksköterskan har ansvar 

för  både de basala  och specifika  omvårdnadsbehoven hos  en patient  samt  att  främja hälsa och 

förebygga ohälsa (Socialstyrelsen, 2008). Det är sjuksköterskor som arbetar i denna kontext som 

ingår i studien.
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2:4 Datainsamlingsmetod

Datainsamling har skett via individuella semistrukturerade intervjuer. Intervjuguiden bestod av fyra 

öppna frågor, formulerade av författarna utifrån studiens syfte; 1.Vad upplever du brukar fungera  

bra  vid  utskrivning  från  slutenvården?  Gärna  exempel  om  du  har.  2.Vad upplever  du  brukar  

fungera  dåligt  vid  utskrivning  från  slutenvården?  Gärna  exempel  om du  har.  3.Hur  påverkas  

patientsäkerheten  under  utskrivningsprocessen  av  kommunikationen  mellan  slutenvården  och  

hemsjukvården? 4.Hur önskar  du  att  en  optimal  utskrivning såg ut?  Frågorna  justerades  något 

under  datainsamlingens  gång  och  anpassades  till  mötet  med  individen  (Malterud,  2009). 

Informanterna fick även frågor om deras bakgrund; Hur gammal är du, hur många års erfarenhet  

har du som sjuksköterska och hur länge har du arbetat i hemsjukvården?

2:5 Tillvägagångssätt

De sjuksköterskor som valdes ut för studien kontaktades via telefon eller e-post och tillfrågades om 

deltagande i studien. Ett informationsbrev som beskriver studien och dess syfte skickades ut till  

informanterna  samt  till  berörda  enhetschefer  för  kännedom.  Se  bilaga  1  och  2  för  de  båda 

informationsbreven. Intervjuerna genomfördes på informanternas fritid och tog mellan 12 och 25 

minuter  i  anspråk  per  informant.  Det  är  viktigt  för  intervjukvaliteten  att  det  råder  en  avspänd 

stämning vid intervjutillfället  (Lanz,  1993).  Därför genomfördes intervjuerna på de platser som 

passade den enskilde informanten bäst, till  exempel i hemmet eller i en avskild del av ett café. 

Intervjuerna ljudinspelades för att sedan transkriberas ordagrant på dator. 

2:6 Etiska överväganden

Sedan år 2004 tillämpas etikprövningslagen för studier som involverar personer. Lagen finns för att 

skydda människor som deltar i forskning mot att skadas integritetsmässigt men också fysiskt och 

psykiskt.  I  lagen  står  också  vad  som behöver  etikprövas  innan  forskningen  påbörjas  (Centrala 

etikprövningsnämnden [EPN] 2008). Det definitiva etiska ansvaret ligger hos forskarna själva, de 

ska se till att forskningen håller hög standard och moral (Codex, 2013). Denna studie kräver inte 

någon etikprövning i enlighet med etikprövningslagen (EPN, 2008). Kvalitativa data handlar om 

människors upplevelser, vilket i vissa fall kan vara känsliga ämnen (Malterud 2009). I denna studie 

ingår  inte några frågor av privat natur och frågorna uppfattas inte som känsliga enligt författarna.  

Deltagarna informerades om studien via ett  informationsbrev där de inbjöds att delta. Av brevet 

framgick att  deltagandet  var  frivilligt  och att  det  kunde avbrytas  närhelst  man önskade.  Brevet 

förklarade dessutom att deltagarna skulle tilldelas kodnummer så att författarna kunde skydda deras 

identiteter.  Innehållet  i  informationsbrevet  omfattade  informationsuppgifter  enligt  §16  i 
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etikprövningslagen (EPN, 2008). Språket i  informationsbrevet bedömdes vara tydligt,  lättförstått 

och kunde inte misstolkas (Codex, 2013). 

2:7 Bearbetning och analys

De semistrukturerade  intervjuerna  analyserades  med  hjälp  av  systematisk  textkondensering,  en 

analysmetod  som  innefattar  fyra  steg:  1)  helhetsintryck  av  materialet  och  identifiering  av 

preliminära  teman  2)  identifiering  av  meningsbärande  enheter  inom  respektive  teman  och 

klassificering av enheterna i subgrupper 3) kondensering av de meningsbärande enheterna i varje 

subgrupp och 4) sammanfattning av betydelsen (Malterud, 2009). 

Intervjuerna transkriberades ordagrant. Sedan lästes de igenom med fokus på helhetsbilden snarare 

än enskilda detaljer. Målet var att urskilja och namnge preliminära teman relevanta för studiens 

syfte. I detta skede lades författarnas förförståelse och teoretiska ramverk medvetet åt sidan för att  

ge utrymme åt öppenhet inför vad materialet förmedlade. Författarnas förförståelse grundar sig i det 

här  fallet  på  erfarenheter  av  sjuksköterskearbete  i  slutenvården  och,  i  ett  fall,  arbete  i 

hemsjukvården. Vid genomläsningen framkom först 10 preliminära teman: ”utskrivning fungerar 

dåligt  generellt”,  ”rapportering”,  ”samarbete  mellan  yrkesgrupper”,  ”journalsystem”, 

”kommunikation”,  ”förståelse  för  varandras  situation”,  ”läkemedel”,  ”organisation”, 

”patientsäkerhet” och ”positivt”. I nästa fas isolerades meningsbärande enheter utifrån de teman 

som framkom under  analysens  första  del.  Detta  åstadkoms genom ytterligare  genomläsning av 

materialet och markering, kodning, av enskilda uttalanden som tillhörande ett tema. Under arbetets 

gång blev det uppenbart att de preliminära temana var alltför många och att flera av dem gick in i  

varandra. Ytterligare en genomläsning av materialet gav 6  teman: ”kommunikation”, ”förståelse 

och samarbete”, organisation”, ”patientsäkerhet”, ”önskemål” och ”positivt”. Sedan isolerades nya 

meningsbärande  enheter  efter  dessa  nya  teman.  Under  den  tredje  analysfasen  ordnades  de 

meningsbärande enheterna från varje tema i mindre grupper, så kallade subgrupper.  Innehållet  i 

varje subgrupp kondenserades sedan för att få fram dess samlade innebörd. I detta skede märktes att  

subgrupperna var alltför många och att flera av dem liknade varandra. Likartade subgrupper slogs 

därför samman inför analysens avslutande fas. I den sista analysfasen sammanfattades innebörden i 

subgrupperna.  Utifrån  det  kondenserade  materialet  gjordes  en  innehållsbeskrivning  för  varje 

subgrupp. Resultatet blev fyra kategorier, relevanta för studiens syfte. Dessa försågs sedan med 

rubriker. Analysprocessen presenteras med exempel i Tabell 1.
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2:8

Tabell 1. Beskrivning av analysprocessen med exempel

Helhetsintryck av 

materialet och 

identifiering av 

preliminära teman

Identifiering av 

meningsbärande 

enheter inom temana 

och klassificering av 

enheterna i 

subgrupper

Kondensering av 

de menings-

bärande enheterna 

i varje subgrupp 

Sammanfattning av 

betydelsen

Kategori

Rapportering Att det  är nåt fel, å då 
stämmer det inte riktigt 
med rapporten heller 
eftersom att det de har 
sagt en sak som inte 
stämmer i verkligheten.

Det som sägs i 
rapporten stämmer 
inte med 
verkligheten.

Sjuksköterskan får 
en rapport som inte 
riktigt stämmer med 
verkligheten.

Brister i 
kommunikation

Journalsystemet Vi kommer ju inte åt att 
läsa i Cosmic som är 
sjukhusets 
journalsystem. 

Hade vi haft samma 
hade vi kunnat gå in i 
journalen och läsa det 
jag behöver veta.

Det vore bäst om jag 
hade samma 
dokumentations-
system som 
landstinget, så att 
alla aktörer i vården 
använde lika. 

Sjuksköterskorna 
vittnar om stora 
problem med olika 
journalsystem.

Problem med 
journalsystemet
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3. RESULTAT

Under analysens gång framkom sex teman vilka var, ”kommunikation”, ”förståelse och samarbete”, 

”organisation”,  ”patientsäkerhet”,  ”önskemål” och ”positivt”  som sedermera efter analysens alla 

steg  blev  fyra  kategorier:  Pressad  arbetssituation  påverkar  patientsäkerheten,  Problem  med  

journalsystemet, Brister i handhavandet av läkemedel vid utskrivning och Brister i kommunikation. 

Kategorin Brister i kommunikation var den mest omfångsrika av kategorierna eftersom den innehöll 

flest meningsbärande enheter. Dessutom kan innehållet i de övriga kategorierna delvis kopplas till 

kommunikation och kommunikationssvårigheter. 

3:1 Pressad arbetssituation påverkar patientsäkerheten 

Sjuksköterskorna i kommunen visar genomgående förståelse för den pressade arbetssituationen som 

ofta råder inom slutenvården men samtidigt finns en uppfattning om att detta inte får gå ut över  

patientsäkerheten. Patienterna är ofta inte är färdigbehandlade när de skrivs ut från sjukhuset, menar 

kommunens sjuksköterskor. De uppfattar att det beror på sjukhusets platsbrist och behovet av att 

frigöra  vårdplatser,  i  synnerhet  inför  helger.  För  tidiga  utskrivningar  har  enligt 

kommunsjuksköterskorna lett  till  återinläggningar  på sjukhus.  Detta  förmodas kunna motverkas 

genom att fler patienter rehabiliteras på korttidsboende innan hemgång. 

”Jag förstår deras press att lösgöra vårdplatser men man kanske inte ska skicka hem alla man  

skickar hem” (ssk 2) 

”Jag förstår att de är jävligt stressade men säkerheten måste vara A och O” (ssk 4)

Sjuksköterskorna tror att för mycket stress på sjukhuset är en anledning till fel och brister i rutiner 

vid utskrivning. Då en patient skrivs ut från slutenvården till kommunen upplever  sjuksköterskorna 

i hemvården och på särskilda boenden att de hamnar i en besvärlig situation om information om 

patienten är bristfällig eller läkemedel saknas. Ansvaret för patienten ligger efter utskrivning hos 

dem med följden att de måste rätta till det som eventuellt har blivit fel även om det innebär övertid. 

En  informant  berättade  om  ett  tillfälle  då  en  patient  skrevs  ut  till  hemmet  utan  sin  ovanliga 

hjärtmedicin, vilken sjukhuset skulle ha skickat med. Det fanns inte heller något recept skrivet och
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ansvarig läkare gick inte att nå på telefon. Till slut fick sjukhuset skicka medicinen med en taxi hem 

till  patienten.  Att  lämna  över  uppgifter  till  joursjuksköterskan  är  ofta  inte  ett  alternativ  inom 

kommunal vård, anser en informant. Många gånger tar det lika lång tid att sätta in någon annan i 

problemet som att lösa det själv. 

”Ja jag kan ju inte bara åka hem...utan då fixar och trixar man så att det löser sig” (ssk 5)

Sjuksköterskan beskriver att  det tidigare fanns en framförhållning som gjorde att patienten fick 

stanna på vårdavdelningen över helgen om osäkerhet fanns kring huruvida patienten klarade sig i 

hemmet. Så fungerar det inte längre och systemet upplevs bristfälligt. När en patient skickas hem en 

fredag eftermiddag och har ett omfattande hjälpbehov känns det inte patientsäkert. I kommunen är 

det  lägre  bemanning  på  helgerna  vilket  ur  säkerhetssynpunkt  ger  ett  sämre  utgångsläge  för 

patienten. Det finns en uppfattning om att det är läkarna som är drivande och skriver ut patienter  

trots att sjuksköterskorna bedömer att det inte är lämpligt. När sjukhuset behöver frigöra vårdplatser 

avgör läkarna vilken patient som är minst sjuk och kan skrivas ut.

Ofta  upplever  sjuksköterskorna  att  landstinget  skjuter  problem  ifrån  sig,  exempelvis  kan  de 

behandla en patient med förstoppning men de är dåliga att ta reda på orsaken till förstoppningen. 

Vid  utskrivningar  från  avdelningar  där  de  har  korta  vårdtider  kan  exempelvis  saker  som 

såromläggningar  och  behov  relaterat  till  patientens  sociala  situation  falla  mellan  stolarna. 

Sjuksköterskorna  tror  att  dessa  avdelningar  koncentrerar  sig  mer  på  sjukdomsbilden  och  till 

exempel  operationsförloppet  än  på  saker  som  kommunen  fokuserar  på  och  att  de  vid  dessa 

avdelningar är ovana att skriva ut patienter till enheter i kommunen. Sjuksköterskorna uppfattar att 

utskrivningarna  från  de  geriatriska  avdelningarna  fungerar  bättre.  Det  antas  bero  på  att  dessa 

avdelningar gör många utskrivningar till  kommunen och är med på många vårdplaneringar.  Det 

leder till att personalen blir mer medveten om vad som är viktigt för fortsatt vård. Speciellt bra är de 

geriatriska avdelningarna på att lämna en helhetsbild av patienten och att skriva utförliga epikriser. 

”Oftast när de kommer från geriatriken där de har mycket utskrivningar fungerar det bättre än  

andra avdelningar” (ssk 6)
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3:2 Problem med journalsystemet 

Sjuksköterskorna beskriver ett stort problem, nämligen att vårdgivare i kommunen och landstinget 

inte använder samma dokumentationssystem. Vid utskrivning är informationsöverföringen mellan 

vårdavdelningarna och enheterna i kommunen en viktig förutsättning för fortsatt god vård. Tyvärr 

brister det ofta i rapporten om patientens funktioner och behov enligt sjuksköterskorna.

”Jag har ett dokumentationssystem och det är samma som sjukgymnasterna och arbetsterapeuterna  

använder  sig  av.  Sedan  så  har  undersköterskorna  ett  eget  journalsystem.  Läkarna  har  ett,  

sjuksköterskorna har ett och undersköterskorna har ett.” (ssk 6)

Enligt  informanterna  skulle  informationsöverföringen kunna förbättras  om alla  aktörer  i  vården 

hade  samma  journalsystem,  eller  om  kommunen  åtminstone  hade  tillgång  till  en  läskopia  på 

landstingets journaler. Då skulle sjuksköterskorna i  kommunen ha möjlighet att  själva ta del av 

läkares och sjuksköterskors anteckningar från slutenvården för att bilda sig en bättre uppfattning om 

patienten. Likaså skulle de lättare få information om provsvar och ordinationer. Om tillgång till 

läskopior  fanns  skulle  behovet  av  en  korrekt  och  utförlig  rapport  i  samband  med  utskrivning 

minska. Risken för att de sekretesskyddade papper som nu faxas hamnar i fel händer skulle också 

minska.

”Nämen om vi kom åt att läsa i journalen så är det kanske inte hela världen om vi får en halvtaskig  

rapport, då kan vi ju uppdatera oss själva” (ssk 5)
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3:3 Brister i handhavandet av läkemedel vid utskrivning

Det beskrivs att det ofta är problem med läkemedlen vid utskrivning från landstinget, det kan vara 

allt  från  att  läkemedelslistor  inte  är  uppdaterade,  recept  inte  skrivna  till  att  de  läkemedel  som 

skickas  med  har  fel  styrka  eller  inte  alls  skickas  med  patienten  hem.  Detta  påverkar 

patientsäkerheten negativt, speciellt om det missas att skickas med livsviktiga läkemedel hem. Det 

har hänt att patienter fått vara utan sådana läkemedel någon dag, för i kommunen finns inte tillgång 

till något läkemedelsförråd. Trots att det inte är det mest optimala har läkemedel fått lånats av andra 

patienter fast att dessa är patientbundna, allt för att patienten inte ska behöva vara utan läkemedel.  

Några informanter  berättar  att  de har 1,5 mil till  närmaste  apotek,  så om läkemedel  missas att  

skickas med och om anhöriga inte kan hämta ut, är det kommunsjuksköterskorna som får åka iväg 

och göra det.

”Ofta är det mediciner vi inte har som ska beställas, eller så är Apoteket stängt...och de lovar att  

skicka med och patienten kommer hem utan någonting och då får vi liksom ringa Närsjukhuset och  

låna eller försöka ta från någon annan patient om de har....inte bra.” 

(ssk 7)

Sjuksköterskorna  hänvisar  till  dokumentet  Vård  i  samverkan  som  beskriver  landstingets  och 

kommunens samarbete vid utskrivning. I dokumentet står att en patient ska ha läkemedel med sig 

för tre dygn vid utskrivning från sjukhuset, men detta missas ofta. Bland informanterna finns en 

känsla  av  att  slutenvårdens sjuksköterskor  inte  riktigt  förstår  hur  bakbundna sjuksköterskorna  i 

kommunen är när det gäller läkemedel, eftersom det fortsätter brista trots att  sjuksköterskorna i 

kommunen upprepade gånger informerar om detta. Att bli den som är ansvarig för att korrigera en 

felaktighet som man själv inte orsakat leder till ilska och frustration hos kommunsjuksköterskorna.

” Jag försöker  alltid  poängtera vikten av,  ja  då man pratar  med rapporterande sjuksköterska,  

vikten av att läkemedel och ordinationer måste stämma.” (ssk 4)
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En genomgående önskan finns att det ska organiseras bättre kring läkemedel från landstingets sida 

vid utskrivning. Att läkarna ska gå igenom läkemedelslistan och skriva recept innan patienten går 

hem. Likaså finns en önskan om att sjuksköterskorna i slutenvården dubbelkollar ordinationer innan 

de rapporterar och skickar med läkemedel.

De beskriver att tidigare kunde läkarna på landstinget starta upp Apo-dos och då kunde patienterna 

få  med  sig  en  ny  rulle  Apo-dos  enligt  senaste  ordination  hem  vid  utskrivning.  Då  fungerade 

läkemedelshanteringen mycket  bättre,  men detta  försvann vid  en  upphandling,  och  idag  är  det 

bristfälligt.

”Sen att det här med läkemedel är ordentligt strukturerat”  (ssk 8)

3:4 Brister i kommunikation

Enligt informanterna händer det att patienter skrivs ut från sjukhuset med mycket kort varsel, ibland 

trots tidigare överenskommelse på telefon om att  en utskrivning inte är aktuell  i  nuläget.  Detta 

skapar problem i hemsjukvården och på boenden som riskerar att drabba den enskilde patienten. 

Det  framkom att  det  är  särskilt  problematiskt  när  en patient  skrivs  ut  från sjukhuset  en fredag 

eftermiddag  på  grund  av  den  lägre  bemanningen  under  helgen  och  svårigheten  att  då  avgöra 

patientens behov av stöd med kort varsel utifrån en ofta knapphändig, ibland till och med felaktig 

information om patientens tillstånd. 

”Det man rapporterar måste stämma” (ssk 1)

Sjuksköterskan upplever att den bristfälliga rapporteringen kan ha sin grund i att den rapporterande 

sjuksköterskan inte har tillräcklig kunskap om patienten. Ofta har sjuksköterskan just gått på sitt  

pass för dagen eller har kanske inte träffat patienten förut och lärt känna dennes behov. En patient  

som vid rapporteringen framstår som relativt pigg och självständig kan senare visa sig vara i behov 

av  mycket  stöd  i  hemmet  och  tvärtom.  Det  är  därför  önskvärt  att  det  är  den  patientansvariga 

sjuksköterskan  som  sköter  överrapporteringen  av  en  patient,  detta  för  att  den  ansvariga 

sjuksköterskan antas vara den som har mest kunskap om patientens tillstånd och medicinering och 

därför kan ge den mest utförliga rapporten. 
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”Det kan vara såhär: ʼmen du, jag klev nyss på det här passet eller kliver av eller har inte träffat  

patienten förr, förstår du...ʼdet är alltid undanflykter och ”ʼjag har inte haft den här sidan förr”ʼ  

(ssk 2)

”Sköterskan från landstinget som ska lämna informationen ska ha träffat patienten”  (ssk 3)

Sjuksköterskorna beskriver att den information som de får via rapporten påverkar vilken bemanning 

som väljs, vilken information som förs vidare till hemtjänstpersonalen och den information som 

lämnas  på  signeringslistor  och  i  vårdplaner.   Uppgifter  som  kommits  överens  om  vid 

överrapporteringen är inte korrekta i verkligheten. Patienter, i vissa fall dementa, har ibland skrivits 

ut utan några som helst kontaktuppgifter till anhöriga och med sår och infarter som inte funnits med 

i rapport eller epikris. Detta har lett till att sjuksköterskan inte kunnat ge rätt omvårdnad i tid, vilket 

naturligtvis drabbat patienten. I vissa fall har blodprover missats eftersom en ordination saknats, i 

andra fall har det förekommit oklarheter om läkemedel ska sättas ut eller inte inför en planerad 

operation.

”Det är rätt ofta överrapporteringen som fallerar” (ssk 1)

Sjuksköterskor i kommunen upplever det som svårt att få fram saknade uppgifter om patienten efter 

utskrivningen. Det kan till exempel röra sig om en uppgift om när en kateter senast byttes. Sådan 

information kan vara svår att få per telefon i efterhand eftersom patienten inte längre är kvar på 

sjukhuset  och  sjuksköterskan  som hade  ansvar  för  patienten  inte  nödvändigtvis  finns  på  plats. 

Dessutom används  Prator,  ett  system för  kommunikation  mellan  slutenvården  och  kommunen, 

sällan på rätt sätt. 

Alla informanter är överens om att den information som ges måste stämma för patientsäkerhetens 

skull.  Flera  av de problem som ofta  uppstår  i  samband med utskrivning från slutenvården tros 

bottna  i  brister  i  kommunikation  och  förståelse  för  varandra.  I  kommunen  är  den  ordinarie 

sjuksköterskan till exempel i tjänst vardagar mellan 7-16, därefter finns endast en joursjuksköterska 

tillgänglig. En informant uttryckte att det kanske skulle vara nyttigt för sjuksköterskor i landstinget 

och kommunen att hospitera på varandras arbetsplatser för att öka förståelsen för sina olika roller. 
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”Sen skulle jag önska att vi på båda sidor faktiskt hade större förståelse för hur de andra har det”  

(ssk 4)

Sjuksköterskorna i kommunen uppskattar att ha minst en dags framförhållning, eller  åtminstone 

några timmar, för att på bästa sätt kunna planera att ta emot en patient som skrivs ut. Det upplevs 

mycket viktigt för att patienten ska få en trygg utskrivning samtidigt som det finns förståelse för att  

det inte alltid är möjligt att ha den önskade framförhållningen. Sjuksköterskorna uppger också att 

genomförda vårdplaneringar påverkar utskrivningen positivt. De gör utskrivningen mer uppstyrd, 

tillför viktig kunskap om patientens behov och främjar en mer fullständig och mer korrekt rapport. 

”Ring i alla fall några timmar innan patienten sitter i taxin” (ssk 7)

Det uppfattas också som positivt att få rapport från flera håll i muntlig såväl som skriftlig form inför 

en utskrivning. Muntlig rapport lämnas oftast per telefon och skrivna epikriser faxas. På så sätt 

upplever sjuksköterskorna i kommunen att de får en bättre samlad bild av patienten och därmed 

större möjligheter att ge god omvårdnad. Telefonrapporten ger en positiv personlig kontakt och 

möjlighet att ställa frågor om patienten vilket kan ge värdefull extra information som annars kanske 

inte skulle kommit fram. 

”De är ju de gånger de ringer från avdelningen och berättar plus att man får en epikris faxad. För  

då vet man var man står med allting. Ja, med matlust och vikt och…ja, allting sånt. Så det är skönt  

när någon ringer, med personlig kontakt. Och då kan man ta även sånt man kanske inte skriver i en  

epikris, man får lite ”runtinformation”. Och det kan vara bra när man ska möta upp patienten”  

(ssk 9)

Enligt  sjuksköterskorna  är  det  sammanfattningsvis  en  förutsättning  för  en  trygg utskrivning att 

slutenvårdens sjuksköterska känner patienten väl, lämnar en fullständig och korrekt muntlig och 

skriftlig  rapport,  skickar  med  patienten  nödvändiga  läkemedel  och  använder  Prator  för 

kommunikation mellan slutenvården och kommunen. En vårdplanering innan utskrivning är också 

ofta betydelsefull. Generellt efterfrågas ökad förståelse mellan de olika instanserna.

”Men ett bra utskick till oss är när de öppnar Prator, ringer innan och skickar med mediciner om  

de har gjort ändringar. Ovanligt, men det händer.” (ssk 7)
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4. DISKUSSION 

Syftet  var  att  beskriva  en patients  utskrivning från slutenvård till  vård  i  kommunal  omsorg ur 

kommunsjuksköterskors perspektiv. En patients utskrivning upplevs av kommunsjuksköterskorna 

vara  problematisk,  där  kärnan  är  kommunikationsbrist.  Brister  i  journalsystemet,  pressad 

arbetssituation och handhavandet  av läkemedel är  andra betydande delar av problematiken runt 

utskrivningar.    

4:1 Resultatdiskussion

Tidigare forskning och resultatet i detta arbete har många likheter. Båda påvisar svårigheter och 

brister vid utskrivning från slutenvård till vård i kommunens omsorg. Centralt i denna studie såväl 

som i  bakgrundslitteraturen var  brister  i  kommunikationen. (Kirsebom et  al.,  2013a).  Det  här 

arbetet tydliggjorde att det ofta förekommer bristfällig och felaktig rapportering från slutenvården, 

vilket  skapar  problem  som  kan  drabba  patienten.  Ett  liknande  problem  beskrev  Olsen  och 

medarbetare (2013b): patientsäkerheten kan inte garanteras om den nya vårdpersonalen inte får 

kunskap om patienten och dennes behov. Sjuksköterskorna i kommunen menar att informationen 

påverkar bemanning och planering i hög grad.  Om informationen är fel från början leder det till en 

följetong av felaktigheter. Patientspecifik information i form av en skriftlig epikris samt muntlig 

rapport  via  telefonen  är  önskningar  från  informanterna.  Även  Hellesö  och  medarbetare  (2005) 

poängterar   vikten  av  att  vidarebefordra  patientens  status,  omvårdnadsåtgärder  och 

rekommendationer för fortsatt god vård.

Informanterna i föreliggande  studie berättar om återinläggningar på grund av att patienterna skrevs 

ut för tidigt, vilket är ett problem som också beskrivits i en tidigare studie. En studie beskrev att en  

av fem patienter upplever biverkningar tre veckor efter utskrivning från sjukhuset, varav en av tre 

av dessa biverkningar ansågs kunnat förebyggas, bland annat genom bättre kommunikation mellan 

vårdpersonal (Hesselink et al, 2014). En konsekvens av felaktig information kan bli återinläggning 

av  patienten  på  sjukhuset,  ett  resultat  som  stödjs  av  Hesselink  och  medarbetare  (2012a). 

Patienternas hälsa förbättrades efter en intervention som innebar att sjuksköterska och sjukgymnast 

gjorde en grundlig bedömning av patienten på avdelningen och senare också hembesök (Graves et 

al.,  2009).  Om  detta  gjordes  i  större  utsträckning  i  uppsalaregionen  skulle  kanske 

återinläggningarna minska, vilket skulle vara önskvärt.  Som Hesselink och medarbetare (2012b) 

beskriver  så  kan  både  patientens  lidande  och  sjukhusets  kostnader  minskas  med  färre 

återinläggningar.  Ur  ett  samhällsperspektiv  finns  således  mycket  att  vinna  på  att  reducera 

återinläggningar på sjukhus.
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I dagens samhälle finns många äldre multisjuka personer som vårdas i slutenvården för att sedan 

överföras till kommunalomsorg. Vid överföringar som brister i patientsäkerhet är det dessa äldre 

multisjuka personer som drabbas mest. Önskvärt vore att denna insikt används på organisationsnivå 

inom kommun och slutenvård för att förbättra patientsäkerheten vid utskrivning. Resultatet i denna 

studie påvisar svagheter i kommunikationen mellan sjuksköterskor i slutenvården och kommunen, 

vilket leder till  otrygga utskrivningar. Kommunikationsproblemen antas delvis ha sin grund i en 

tung arbetsbörda i slutenvården till följd av förmodade organisationsmässiga brister.

I patientsäkerhetslagen står att hälso- och sjukvårdspersonal själva bär ansvaret för hur de fullgör 

sina  arbetsuppgifter  och  att  de  är  skyldiga  att  bidra  till  att  en  hög patientsäkerhet  upprätthålls 

(Riksdagen,  2014).   Informanterna  i  denna  studie  är  eniga  om  att  det  finns  brister  i  

patientsäkerheten vid utskrivningar från slutenvården. Den rapport som lämnas av slutenvårdens 

sjuksköterska stämmer ofta dåligt med verkligheten på flera punkter. Informanterna anger stress och 

hög arbetsbelastning i slutenvården som troliga orsaker till detta. Detta stöds av tidigare forskning 

som menar att stress runt utskrivningar är en orsak till  information missas vid överrapporteringar 

(Hesselink et al., 2012a). Enligt våra egna kliniska erfarenheter råder ett stressigt arbetsklimat inom 

slutenvården vilket också bekräftar informanternas upplevelser och tidigare studier. 

Ett stort problem enligt informanterna är att journalsystemen inte är desamma inom slutenvården 

och kommunen. Detta medför till  exempel att sjuksköterskorna i  kommunen inte kan ta del  av 

slutenvårdens anteckningar utan är helt beroende av muntlig och faxad information. Det är också 

svårt för sjuksköterskan i kommunen att få kompletterande upplysningar per telefon. Vilket även 

beskrivs i en studie att sjukhuspersonalen upplevs vara ovillig att hjälpa till (King et al., 2013). 

Romangnoli et al., (2013) rapporterar att sjuksköterskor som arbetar i kommunen efterfrågar mer 

detaljerad information om patienten för att kunna planera fortsatt vård. Det kan då antas att ett 

gemensamt journalsystem skulle  underlätta för alla  parter.  Sjuksköterskorna i  kommunen skulle 

själva kunna ta  reda på information om patienten och sjuksköterskorna i  slutenvården besparas 

många  telefonkontakter.  Denna  reflektions  stöds  av  Hesselink  et  al,  (2014)  som beskriver  att 

avsaknad av gemensamma elektroniska informationssystem kan bidra till  att patienter återinläggs 

på sjukhus.

Läkemedel, eller bristen på läkemedel i samband med patienters utskrivning, är en stor källa till 

problem för kommunens sjuksköterskor. Då läkemedel missas att skickas med från slutenvården vid 

utskrivning blir detta ett dilemma för sjuksköterskorna i kommunen  eftersom de inte har något 

läkemedelsförråd. 
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För att lösa problemet berättar några av informanterna att  de måste  åka till ett apotek 1,5 mil bort  

för att hämta ut läkemedel, vilket betyder att andra arbetsuppgifter blir lidande. Som Drevenhorn 

(2010) skriver arbetar ofta sjuksköterskan ensam i kommunen, vilket betyder att ingen annan kan 

göra deras arbetsuppgifter.  Kirsebom och medarbetare (2013a) beskriver att när läkemedel eller 

recept saknas vid överföring av en patient försvåras arbetet för sjuksköterskorna i kommunen. Vår 

studie belyser att problemen med läkemedel kring utskrivningarna leder till frustration och ilska hos 

kommunsjuksköterskorna. 

En studie  gör  gällande  att  områden som kommunikation med primärvården,  vårdplanering  och 

säker  läkemedelshantering  sällan  finns  med  vid  interventioner  för  att  minska  antalet 

återinläggningar  efter  utskrivning  (Burke  et  al.,  2014).  Med  tanke  på  de  brister  som  tydligt 

framkommer i informanternas berättelser kan man spekulera i om det vore rimligt med större fokus 

på att förbättra dessa områden.

Interdependence Theory fokuserar på de interagerande parternas upplevelser av kommunikation och 

hur de påverkas av parternas relation till varandra. Om upplevelsen av samhörighet finns kan detta 

ge  känslor  av  tillit  och  trygghet  (Lewis  et  al.,2002).  Det  kan  antas  att  sjuksköterskorna  i 

slutenvården och sjuksköterskorna i kommunen inte känner tillräcklig samhörighet. Det illustreras 

av  kommunsjuksköterskornas  skildring  av  vissa  samtal  de  haft  med  kollegor  i  slutenvården  i 

samband med telefonrapporter.  Sjuksköterskorna  i  kommunen känner  att  det  finns  en  bristande 

förståelse för deras arbetssituation från slutenvårdens sjuksköterskor. Kommunsjuksköterskorna i 

studien  föreslår  att  de  ska  hospitera  hos  sina  kollegor  i  slutenvården  och  omvänt  för  att  öka 

förståelsen  för  de  olika  arbetsmiljöerna.  Det  är  möjligt  att  detta  skulle  stärka  känslan  av 

samhörighet  mellan  sjuksköterskorna  i  kommunen  och  slutenvården.  Enligt  en  studie  finns  ett 

samband  mellan  sjuksköterskans  engagemang  i  sitt  arbete  och  sjuksköterskans  etiska 

förhållningssätt i tjänsten. När sjuksköterskor upplever sig ha litet inflytande över sitt arbete, när de 

känner att deras kompetens inte värderas tillräckligt högt eller att arbetsplatsen främst fokuserar på 

att  sänka kostnader  och  skapa  effektivitet  kan  sjuksköterskans  engagemang  för  arbetet  minska 

(Keyko,  2014).  Kanske  upplever  sjuksköterskorna  i  studien  att  de  har  litet  inflytande  över  sin 

situation. Patienter skrivs ut för tidigt från sjukhuset för att frigöra vårdplatser och sjuksköterskorna 

i slutenvården och kommunen ser konsekvenserna i form av otillräcklig vård i hemmet och i vissa 

fall  återinläggning  på  sjukhus.  Ett  sätt  att  mildra  frustrationen skulle  kunna vara  det  som alla 

informanterna  var  överens  om;  behovet  av  ett  gemensamt  journalsystem  eller  åtminstone  en 

läskopia av slutenvårdens journal, men något sådant finns inte idag. 
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Det  är  viktigt  att  rikta  uppmärksamhet  mot  effekten  av  sjuksköterskors  arbetsmiljö  på  deras 

yrkesengagemang. Lägre yrkesengagemang leder också till lägre etiskt engagemang (Keyko, 2014). 

Schaefer  &  Junges  (2014)  menar  att  ökad  dialog  mellan  sjuksköterskor  om  etiska  frågor  och 

värderingar  kan  utgöra  en  viktig  strategi  för  att  stärka  bland  annat  samhörigheten  i  gruppen. 

Eventuellt  skulle  detta  kunna  vara  ett  komplement  till  den  hospitering  som 

kommunsjuksköterskorna  i  denna  studie  föreslog  som  en  väg  till  ökad  förståelse  mellan 

kommunens och slutenvårdens sjuksköterskor.

The Human-to-Human Relationship Model lägger tyngdpunkten på mellanmänskliga relationer. Ett 

av sjuksköterskans väsentligaste verktyg är kommunikation och det är också en förutsättning för 

god  omvårdnad.  God  omvårdnad  grundläggs  redan  vid  första  mötet  mellan  patient  och 

sjuksköterska. Ett viktigt mål för sjuksköterskors insatser är att förhindra lidande och fungerande 

kommunikation  spelar  då  en  avgörande  roll  (Pokorny,  2006).  I  materialet  framkommer  att 

sjuksköterskorna  i  kommunen upplever  att  sjuksköterskan som överrapporterar  en  patient  inför 

utskrivning ofta har bristfällig information om denne. Ofta har den rapporterande sjuksköterskan 

inte träffat patienten förut eller nyss börjat  sitt  arbetspass.  Kommunsjuksköterskorna betonar att 

rapporten blir mest utförlig de gånger en patientansvarig sjuksköterska lämnar rapporten. Det är 

möjligt att det är arbetssituationen inom slutenvården som försvårar sjuksköterskans möjligheter till 

en  god  kommunikation  med  patienten.  Om  patienten  och  sjuksköterskan  inte  utvecklar  en 

mellanmänsklig relation, som beskrivs i Human-to-Human Relationship Model, blir följden brister i 

omvårdnaden, vilket stöds av denna studies resultat. Sjuksköterskan får inte tillräcklig kunskap om 

patienten och kan då heller inte förmedla viktig information inför utskrivning. Det leder i sin tur till  

att den nya vårdgivaren får ett sämre utgångsläge för att bedriva god och patientsäker omvårdnad. 

Dickens et al. (2013) skriver i sin studie att sjuksköterskor ofta överskattar sina patienters förmågor 

att ta till sig information och fatta beslut rörande sin hälsa. Utifrån Human-to-Human Relationship 

Model  kan  det  antas  att  sjuksköterskan  inte  lyckats  upprätta  en  mellanmänsklig  relation  med 

patienten  och därför  överskattar  dennes  förmågor.  Kanske  kan  det  till  en  del  förklara  brister  i 

överrapporteringen och det faktum att kommunsjuksköterskorna upplever att patienter som skrivs ut 

ibland är i sämre skick än vad rapporten givit intryck av.  

SBAR beskrivs som ett redskap för att få en fungerande kommunikation. Det framställs som särskilt  

användbart vid överrapportering av en patient. Med hjälp av SBAR hamnar fokus på det som är 

viktigast  i  budskapet  och på  så  sätt  tryggas patientsäkerheten (SKL, 2014).  Resultatet  visar  att  

sjuksköterskorna i kommunen upplever stora brister vid överrapportering av patienter och skillnader  
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i kvalitet på rapporten från olika avdelningar. Om rapportering enligt SBAR fanns som rutin kanske 

överrapporteringen skulle fungera smidigare? Vejli et al. (2008) bekräftar att SBAR är positivt för 

patientsäkerheten samt leder till förbättrad kommunikation i vårdteamet och mellan yrkeskategorier.

Eftersom övergången mellan slutenvården och vård i kommunens omsorg är en sårbar period för 

patienterna  bör  båda  parter  sträva  efter  en  säker  och  effektiv  överföring.  Kripalani,  Jackson, 

Schnipper & Colemans (2007) studie menar att slutenvården inte bör se utskrivningen som slutet på 

deras skyldighet utan att de spelar en viktig roll för hur vården fortlöper. Klyftan mellan slutenvård 

och  vård  i  kommunens  omsorg  kan  överbyggas  med  en  gedigen  planering  och  effektiv 

kommunikation  dem  emellan.  Vidare  påvisar  studien  att  om  detta  sedan  följs  åt  av 

telefonuppföljningar  från  slutenvårdens  sida,  till  både  patient  och  även  till  den  nya  ansvariga 

läkaren  kan  det  leda  till  fördelaktigare  överföringar.  Kan  det  då  antas  att  det  är  ett  större 

engagemang från båda sidor som behövs?

4:2 Metoddiskussion

Denna  studie  har  ett  strategiskt  urval  av  9  informanter  i  åldrar  från  27  till  53  år.  Fyra  av 

informanterna  har  en  vidareutbildning  till  specialistsjuksköterska  medan  fem  endast  är 

grundutbildade.  Med  för  många  informanter  riskerar  materialet  att  bli  svårt  att  överblicka  och 

analysen kan bli alltför ytlig. Ett mindre urval ställer å andra sidan krav på intervjufrågornas kvalitet  

och forskarnas intervjuteknik, kännedom om ämnet och förmåga till analys. Att ha ett material som 

kan belysa frågeställningen är mer betydelsefullt än att materialet är heltäckande (Malterud, 2009). 

Intervjuerna  som  ligger  till  grund  för  resultatet  av  denna  studie  har  på  flera  sätt  just  belyst 

frågeställningen.  Informanterna  upplevdes  entusiastiska  inför  studiens  syfte  och  gav  generellt 

uttömmande svar på frågorna. Intervjuerna blev något korta, mellan 12 och 25 minuter, något som 

eventuellt kan anses vara en brist. Variationen i intervjulängd kan förklaras av bland annat hur fort 

informanten  talar  samt  huruvida  informanten  gör  utsvävningar  från  ämnet.  Samtidigt  beskriver 

Malterud (2009) att ett tecken på att mättnad nåtts i materialet är då intervjuaren märker att likartade  

svar återkommer och få nya detaljer ges. Detta var fallet med våra intervjuer. Informanterna hade 

påfallande  lika  erfarenheter  generellt  trots  olika  bakgrund  och  olika  yrkeserfarenhet.  Den 

systematiska textkondenseringen som metod för analys och bearbetning kan upplevas komplicerad 

och besvärlig (Malterud, 2009). Det tog lång tid att genomföra den och det som kanske upplevdes 

svårast var att lägga den egna förförståelsen åt sidan under analysens första fas. Fördelen med den 

valda  analysmetoden  är  att  forskarna  genom  analysen  måste  arbeta  sig  in  i  problemen  på  ett 

grundligt sätt. Detta stärker analysen (Malterud, 2009). 
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Kvalitativa data handlar om människors upplevelser och livserfarenheter, vilket kan vara känsliga 

ämnen  och  att  utforska  kollegors  upplevelser  är  en  särskild  utmaning  i  sig.  Malterud  (2009) 

poängterar att det krävs tillit från informantens sida för att våga ge insyn i sin yrkesvardag och dess 

dilemman.  Därför  är  det  viktigt  att  informanterna  känner  sig  trygga  och  respekterade.  För  att 

uppfylla detta lät vi informanterna i denna studie själva välja platsen de skulle bli intervjuade på, 

just för att skapa avspänd stämning. Detta tycktes fungera väl. Informanterna gjorde ett avslappnat 

intryck och visade entusiasm för frågorna. Via informationsbreven klargjorde vi vår egen roll som 

forskare  samt  hur  uppgifterna  skulle  användas.  I  vårt  material  har  det  framkommit  kritik  mot 

slutenvården  men  informanterna  har  också  visat  förståelse  för  varandras  situation.  Drivkraften 

bakom mycket forskning är, enligt Malterud (2009), en önskan om förändring. I detta fall skulle 

viljan  att  delta  i  studien  kunna  grunda  sig  i  en  önskan  om  förbättrad  kommunikation  mellan 

vårdinstanser med ökad patientsäkerhet som följd. En explorativ studie som denna kan generera 

hypoteser  som  sedan  kan  provas  i  framtida  studier  och  bidra  till  nytänkande  för  framtiden 

(Malterud, 2009). Vidare deskriptiv forskning uppfattas inte som angeläget av författarna till denna 

studie.  Den forskning vi tagit del av är relativt enig om att kommunikationen mellan vårdinstanser  

brister och vår studie pekar på samma problemområden som tidigare forskning. Med kunskap om 

dessa  områden  ökar  möjligheterna  att  rikta  praktiska  insatser  för  att  förändra  och  förbättra 

möjligheterna till en patientsäker utskrivningsprocess. Det är möjligt att interventionsstudier skulle 

vara  till  nytta  för  att  utvärdera  eventuella  insatser som görs  för  att  förbättra  kommunikationen 

mellan vårdinstanserna.

Förförståelse är den kunskap vi har med oss från början när ett projekt startar. Förförståelsen kan 

vara till nytta bland annat genom att bidra med idéer och motivation till forskning inom ett visst 

område men kan också vara en nackdel såtillvida att den begränsar förmågan att ta till sig nya sidor 

av materialet. Forskaren kan förebygga detta genom att reflektera över denna risk under processens 

gång (Malterud, 2009). Det fanns en viss förförståelse innan projektet startade, vilken också gav 

upphov  till  idén  till  detta  projekt.  Vi  har  försökt  att  förhålla  oss  medvetna  om förförståelsens 

möjliga påverkan på arbetet.  Samtidigt tror vi att det är svårt att helt frigöra sig från sina egna 

perspektiv,  kunskaper  och  erfarenheter.  Studiens  bekräftelsebarhet  bedöms vara  hög.  En annan 

person skulle kunna göra om studien på nytt med hjälp av den beskrivna metoden. Överförbarheten 

uppfattas också vara hög. 
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Resultatet  bör  kunna  överföras  till  patienters  utskrivningsprocess  inom  andra  landsting  och 

kommuner eftersom informanterna i  denna studie kom från fyra olika  kommuner och trots detta 

uppgav liknande erfarenheter. Resultatets giltighet är svår att avgöra. Forskarens uppgift är, enligt 

Malterud (2009), inte att bevisa att materialet är sant utan att istället överväga hur giltigt det kan 

vara. Den metod och det urval som tillämpats för den här studien har lämpat sig väl för att belysa 

syftet. På grund av otillräcklig erfarenhet kan intervjufrågor och intervjuteknik varit bristfälliga och 

därmed påverkat resultatets giltighet negativt men i vilken utsträckning går inte att bedöma. Vi har 

arbetat textnära i analysarbetet och antas genom detta ha återgivit informanternas berättelser på att 

korrekt sätt. Resultatet är underbyggt av citat från informanterna för att öka tillförlitligheten. 

4:3 Kliniska implikationer 

Denna  studie  kan  ha  en  betydelse  vid  ett  förbättringsarbete  vid  just  en  utskrivningsprocess. 

Förvärvad kunskap kan användas som en grund inom det aktuella området och förhoppningsvis leda 

till  att  patienter  får  en  tryggare  och  säkrare  överföring  mellan  vårdinstanser. 

Kommunikationsproblemen  som  denna  studie  belyser  antas  delvis  ha  sin  grund  i  en  tung 

arbetsbörda  i  slutenvården,  vilket  kan  vara  en  följd  av  troliga  organisationsmässiga  brister. 

Eventuellt  skulle  interventionsstudier  vara  till  fördel  för  att  utvärdera  tänkbara  insatser  för  att 

förbättra  kommunikationen  mellan  vårdinstanserna.  Förbättrad  kommunikation  mellan 

sjuksköterskor  i  slutenvård  och  kommun  skulle  i  sin  tur  kunna  leda  till  mer  patientsäkra 

utskrivningar, minskat antal återinläggningar och i förlängningen minskade kostnader för samhället.  

4:4 Slutsats 

Resultatet  visar  att  det  finns  många  problem  vid  utskrivningar  som  bottnar  i  brister  i 

kommunikationen. Bristfällig rapportering från slutenvården, patienter som skrivs ut för tidigt och 

läkemedel  som missas  att  skickas  med  hem är  företeelser  som hotar  patientsäkerheten.  Bättre 

kommunikation mellan sjuksköterskor i slutenvård och kommun antas leda till mer välfungerande 

utskrivningar och därmed öka patientsäkerheten. 
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Bilaga 1

Informationsbrev 
Studie om en patients utskrivningsprocess, från slutenvård till hemsjukvård, ur 

sjuksköterskeperspektiv.

Härmed tillfrågas Du att delta i en intervjustudie.

Forskning har visat att utskrivningsprocessen från slutenvård till hemsjukvård är omgiven av 

kommunikationssvårigheter.

Syftet med studien är att undersöka en patients utskrivningsprocess, från slutenvård till 

hemsjukvård, ur sjuksköterskor i hemsjukvårdens perspektiv. Resultatet från studien kan 

förhoppningsvis användas som ett led i förbättringsarbetet kring patientens utskrivningsprocess från 

slutenvård till hemsjukvård. 

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan närsomhelst välja att avbryta Ditt deltagande i studien utan  

att ange orsak. Din medverkan kommer bestå av att på Din fritid bli intervjuad med frågor som 

svarar mot studiens syfte, vilket beräknas ta max en timme. Plats för intervjun bestäms efter varje 

deltagares önskemål. Intervjun kommer att spelas in på ljudfil för att sedan bearbetas med kvalitativ  

innehållsanalys. Varje intervju kommer att kodas så allt material blir avidentifierat. Allt material  

kommer hanteras och analyseras konfidentiellt. Sammanlagt kommer 8-10 sjuksköterskor ingå i 

studien.

Studien utförs av distriktssköterskestudenter vid Uppsala universitet hösten 2014.

Tack för Er medverkan!

Vid frågor kontakta någon av författarna: Liv Lundgren Liv.Lundgren.1972@student.uu.se 073-

6728536, Sara Pettersson Sara.Pettersson7230@student.uu.se 070-645 79 65 

Ansvarig lärare: Ulrika Pöder, ulrika.poder@pubcare.uu.se
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Bilaga 2

Informationsbrev

Till verksamhetschefer

Syftet  med detta  informationsbrev är  att  informera er  om att  en studie  pågår.  Studien kommer 

utföras av distriktssjuksköterskestudenter och är en intervjustudie. Dess syfte är att undersöka en 

patients utskrivningsprocess, från slutenvård till hemsjukvård, ur sjuksköterskor i hemsjukvårdens 

perspektiv. 

Forskning  har  visat  att  utskrivningsprocessen  från  slutenvård  till  hemsjukvård  är  omgiven  av 

kommunikationssvårigheter.

 Resultatet från studien kan förhoppningsvis användas vid förbättringsarbeten när patienter skrivs ut 

från slutenvården.

Deltagarna till studien kommer vara någon eller några sjuksköterskor på Er arbetsplats. Intervjun 

kommer dock ske på deltagarnas fritid så inget anspråk kommer göras på deras arbetstid. 

Vid frågor kontakta någon av författarna:

Liv Lundgren Liv.Lundgren.1972@student.uu.se 073-6728536

Sara Pettersson Sara.Pettersson7230@student.uu.se 070-645 79 65

Ansvarig lärare: Ulrika Pöder, ulrika.poder@pubcare.uu.se  
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