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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Olika författningar och lagar reglerar vården. Hemsjukvården tar över efter 
utskrivning från sjukhuset. För en bra utskrivningsprocess är det viktigt med en god 
kommunikation mellan dessa två organisationer. Syfte: Syftet med denna systematiska 
litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation mellan den 
somatiska vården och hemsjukvården vid utskrivning. Metod: En systematisk litteraturstudie. 
Databassökning har gjorts i PubMed och Cinahl. Sju artiklar inkluderades efter 
kvalitetsgranskning. Resultat: Tre teman framträdde; kommunikation, organisation och 
kulturella skillnader. Slutsats: För att främja god kommunikation mellan sjuksköterskorna 
inom kommun och landsting var det av vikt att de hade en god förståelse för varandras 
arbetssituationer.  
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INLEDNING 

Författarna är verksamma sjuksköterskor inom kommun och landsting. I sina arbeten har 

författarna observerat att det förekommer brister i kommunikation och samarbete mellan 

dessa olika organisationer. Sjöberg (2000) belyser vikten av att vilja samverka mellan 

yrkesgränser, och vikten av god och adekvat information för patientens bästa. Ansvaret för 

informationsöverföringen ligger på den behandlande enheten, men för att få en god och trygg 

vård krävs det att kommunikationen mellan landsting och primärvård/kommun fungerar väl. 

Landstinget bör så tidigt som möjligt för god kommunikation faxa berörd enhet, och det är 

mottagarna som ansvarar för att informationen ges till relevanta vårdgivare. Vid 

vårdplanering är det viktigt att övertagande vårdpersonal får tillräcklig information om 

patientens tillstånd och eventuellt få medicinsk-teknisk kännedom om det finns behov 

(Sjöberg, 2000).  

 

BAKGRUND 
Enligt 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) har varje kommun ansvaret att ge god 

hälso- och sjukvård till de som behöver. En kommun har även ansvaret för att de som är i 

behov utav hemsjukvård (hälso- och sjukvård i hemmet) får detta. Landstinget har rätt att 

efter överenskommelse låta kommunen ta över denna skyldighet . Målet enligt 2§ är att kunna 

erbjuda lika god vård som övriga vårdgivare (HSL:1982:763).   

 

 I Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och 

sjukvården (SOSFS 2008:14) påtalas vikten utav att vissa uppgifter är lättillgängliga för olika 

yrkesgrupper. Inom äldrevården är det särskilt viktigt att kunna ta del av 

omvårdnadsdokumentationen såsom epikris och liknande sammanfattningar om patientens 

tidigare vård. Omvårdnadsdokumentationen är sjuksköterskans ansvar även fast omvårdnaden 

i sig inkluderar flera andra vårdgivare (SOSFS:2008:14).  

 

I socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 

(SOSFS 2005:27) benämns i kapitel 3 att landsting och kommun tillsammans ska utarbeta 

rutiner för vårdplaneringen.  Det nämns att det är den behandlande läkaren som i samråd med 

patient och anhöriga ska bestämma hur vårdplanering ska ske. I själva vårdplaneringen ska 

kompetent personal från berörda enheter delta för att bäst bestämma patientens behov utav   

insatser efter utskrivning, detta med visad respekt för patientens integritet. Vårdplanen ska 
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vara tydlig och innehålla alla relevanta uppgifter (SOSFS 2005:27). Enligt 

Nationalencyklopedin är vårdplan en skriftlig plan för patientens omvårdnad, oftast vid 

sjukhusvård. Den fungerar som ett arbetsredskap och beskriver patientens resurser, behov och 

problem, den innefattar också läkarordinationer, omvårdnadsdiagnoser, åtgärder, mål och 

resultat (http://www.ne.se). Vid utskrivning ska viktig information rörande patientens 

omvårdnad föras över senast samma dag till berörda enheter. Där ska bland annat nämnas 

intagningsorsak, sammanfattning och utvärdering utav vården inklusive eventuella 

komplikationer och patientens aktuella status (SOSFS 2005:27). Enligt SFS 1990:1404, som 

är lagen om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) har en 

kommun betalningsansvar för patienter som ligger inskrivna på enheter för somatisk 

akutsjukvård, geriatrisk och psykiatrisk vård så länge de är utskrivningsklara och har en 

vårdplan. Senast ett dygn före en patient är utskrivningsklar ska ett utskrivningsmeddelande 

skickas till berörda enheter för att detta ska gälla (SFS 1990:1404). 

 

Vårdkommunikation är det ämne som fokuserar på de olika villkor och förutsättningar som 

finns när människor möts och bildar relation i samband med vård. Det som spelar roll hur 

mötet eller kommunikation blir, grundar sig på flera punkter såsom roller, makt, resurser, 

olika miljöer och människors egna personliga erfarenheter och förväntningar. 

Interprofessionell kommunikation (IPK) är ett behov som ökar inom vården. Att kunna 

samarbeta inom vården ställer krav på kommunikationen mellan olika professioner. Vid ett 

IPK- förlopp handlar det för det mesta om utbyte av information. Hur något ska diskuteras 

kan det råda delade meningar om, men det är alltid något som är syftet med samtalet och IPK 

handlar om att kommunicera om just något specifikt. Grunden för kommunikation handlar om 

att den ena parten vill göra sig förstådd och att samtalet är meningsfullt för den andre (Stål, 

2008). 

 

Problemformulering 
Omvårdnad är ett förhållningssätt; att bry sig om. Men omvårdnad innefattar även vissa 

handlingar eller verksamheter; att ta hand om. Omvårdnad som förhållningssätt behandlar 

människors relation, inte bara med patienter utan också medarbetare emellan. Möjligheterna 

för vårdarna att ge god omvårdnad har bland annat med vårdens organisation att göra 

(Norberg, Engström & Nilsson, 1994). I författarnas arbeten som yrkesverksamma 

sjuksköterskor inom landstinget (sjukhuset) och kommunen (hemsjukvården) har det 
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observerats att det ibland föreligger kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskan på 

sjukhuset och sjuksköterskan inom hemsjukvården. Sjuksköterskorna kommer oftast i kontakt 

med varandra inför att patienten ska skrivas ut från sjukhuset men även efter utskrivning till 

hemmet t.ex. för konsultation. Problemen som kan uppstå är bristande förståelse för varandras 

arbetssituation, inkorrekt information om patienten såsom patientens Aktivitet i Dagliga Livet 

(ADL), anamnes, status, felaktiga läkemedelslistor, att man brustit i att ge information till 

anhöriga och otillräckliga kunskaper i medicinsk-tekniska moment. Enligt Davidsson (1998) 

är det för patienten av stor betydelse att vårdkedjan d.v.s. samverkan för patientens bästa 

mellan vårdinstanser, fungerar bra och att personalen inom de olika vårdinstanserna är 

medvetna om sitt ansvarsområde.  

 

SYFTE 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

kommunikation mellan den somatiska vården och hemsjukvården vid utskrivning. 

Frågeställningar: 

– Hur ser samarbete och kommunikation ut mellan sjuksköterskorna i den somatiska vården 

och hemsjukvården? 

– Vilka svårigheter beträffande kommunikation upplever sjuksköterskor i hemsjukvården 

respektive inom den somatiska vården? 

 

METOD 
Författarna har gjort en systematisk litteraturstudie. En systematisk litteraturstudie har sin 

grund i en väl formulerad och tydlig frågeställning som besvaras systematiskt via relevant 

forskning som identifieras, värderas och slutligen analyseras. Denna urvalsprocess beskrivs i 

olika steg. Ett intresseområde identifieras och sökord formas. Kriterier bestäms och sökningen 

påbörjas i adekvata databaser. Lämpliga artiklar identifieras genom titlar och abstracts för att 

sedan läsas igenom i sin helhet och kvalitetsgranskas (Forsberg & Wengström, 2003). 

Inklusions - och exklusionskriterier 
Kriterierna för exklusion samt inklusion är bestämda utifrån litteraturstudiens 

problemformulering och syfte. Exklusion innebär att en studie väljs bort då den inte hör  

samman med syftet medan uppfyllda inklusionskriterier innebär att en artikel kan användas  

(Friberg, 2006). Inklusionskriterier var de artiklar som inbegriper vuxna patienter och skrivs 
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ut från sluten somatisk vård och över till hemsjukvård. Artiklarna skulle vara 

kvalitativa/kvantitativa och författade på svenska eller engelska för att det är de språken 

författarna behärskar. Exklusionskriterier var artiklar som var äldre än tio år, artiklar som 

behandlar psykiatrisk vård samt medicinskt inriktade artiklar. Den psykiatriska vården 

regleras under andra lagar och har oftast en organisation som skiljer sig en del från övrig 

somatisk vård.  

Sökord 
Författarna diskuterade och enades kring lämpliga sökord; såsom Nursing, home 

care,(hemsjukvård) cooperation (samarbete), county council (landsting), hospital (sjukhus), 

Hospital Communication Systems, discharge process (utskrivningsplanering), participation 

(deltagande), communication, Continuity of patient care, transition (överföring). Dessa sökord 

användes i olika kombinationer i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga är databaser som 

behandlar både medicinska - och omvårdnadstermer. Vid databassökningarna användes 

Booleska sökoperatorer, AND, OR och NOT. Genom att använda dessa ord mellan sina 

sökord utökas eller förminskas sökningen (Willman & Stoltz, 2002).  

 

Databassökning 
Vi genomförde sökningar i Cinahl och PubMed (januari, april och september 2009) (se Bilaga 

1).  Efter databassökning påbörjades en manuell sökning. Forsberg och Wengström (2003) 

anser att när en intresseväckande artikel som behandlar problemområdet ska första steget vara 

att granska referenslistan (Forsberg & Wengström, 2003) . Detta gjordes genom att granska 

igenom alla funna artiklarnas referenslistor och en artikel nämndes flera gånger. När denna 

lästes passade den bra i syftet och fick inkluderas i studien.  

Kvalitetsgranskning 
En systematisk litteraturstudies värde beror på hur väl relevanta studier identifieras och 

värderas. Metoder har utvecklats för att bedöma en studies vetenskaplighet i flera steg, såsom 

bedömningsmallar. En korrekt kvalitetsbedömning bör ifrågasätta syfte, frågeställning, 

design, urval, mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna 

har valt både kvantitativ och kvalitativ granskningsmall utav Willman och Stoltz (2002), dock 

är inte mallarna använda i sin helhet då författarna modifierat dem något eftersom alla 

kriterier inte tycktes relevanta för kvalitetsgranskningen (se Bilaga 3 och 4). Vid 

kvalitetsgranskningen uteslöts en artikel då resultatet inte var trovärdigt. Slutligen 
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inkluderades sju artiklar i studien.                                                                                                                        

 

Dataanalys 
I en dataanalys är målet att skapa förståelse utav stora mängder data, att identifiera saklig 

information samt finna mönster. Detta för att lättare kunna presentera kärnan i resultatet. 

Arbetssättet är att på ett systematiskt och successivt sätt klassificera data i mönster och teman. 

Målet är att finna specifika fenomen (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna började med 

att var för sig läsa igenom de utvalda artiklarna. Artiklarna lästes igenom individuellt flera 

gånger och då användes olikfärgade överstrykningspennor för att markera text med liknande 

innehåll. Författarna diskuterade vad de kommit fram till och liknande innehåll samlades i 

kategorier.  Artiklarna lästes igenom en andra gång och författarna kunde enskilt urskilja 

teman i de återkommande kategorierna: kommunikation, organisation och kulturella 

skillnader. De tre teman författarna kom fram till utgör rubrikerna i resultatet.   

 

Etiska aspekter 
Etik är den delen utav filosofin som talar om det som är rätt och bra (Willman & Stoltz, 

2002). Enligt Forsberg och Wengström (2003) ska det tas hänsyn till etiska aspekter vid en 

systematisk litteraturstudie. Det är viktigt att se över hur artiklarna presenterar sitt urval och 

resultat. Författarna ska endast använda sig utav artiklar som blivit godkända utav en etisk 

kommitté, eller där andra relevanta etiska överväganden gjorts. Författarna ska redovisa alla 

resultat som kommer fram, och inte enbart de som passar till författarnas hypotes och 

personliga åsikter (Forsberg & Wengström, 2003).  

 

RESULTAT 

Kommunikation  

Samarbete 
Bjuresäter, Larsson, Nordström & Athlin (2008) beskriver i sin artikel om hur planeringen 

och uppföljningen kring patienter med enteral sondmat i hemmet fungerar i vårdkedjan, ur 

kommunsjuksköterskans samt sjuksköterskan på sjukhusets perspektiv. Ett tillfredsställande 

samarbete var när det förekom att sjuksköterskan i kommunen erhöll relevant kunskap om 

enteral sondmatning samt utskrivningsplanering, när hon visste hur långt hennes ansvar 
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sträckte sig och att hon kände sig "förpliktigad" att ge god vård till sina patienter. Det var 

också viktigt att sjuksköterskorna hade en ömsesidig förståelse för varandras arbete och att de 

kunde hålla en regelbunden kontakt för att tillgodose patientens individuella behov och för att 

förebygga avbrott i vårdkedjan. Etablerade muntliga eller skriftliga rutiner var grundläggande, 

att utskrivningsplaneringen startade i god tid och att kommunsjuksköterskan fick tillräcklig 

tid för planering och förberedelse med sina kollegor. Likaså att relevant information gavs och 

att man planerade för uppföljning av behandlingen med sondmat, detta resulterade i en lugn 

och säker miljö kring patienten och dennes anhöriga (Bjuresäter et al., 2008).   

 

När sjuksköterskan på sjukhuset fastslog att tillräcklig muntlig och skriftlig information var 

given, tyckte kommunsjuksköterskan att de ofta gick miste om viktig och relevant 

information. Rutiner för informationsöverföring saknades och att sjuksköterskorna hade olika 

uppfattning om vad informationen skulle bestå av. Sjuksköterskorna på sjukhuset tyckte att 

tiden för samarbete och kommunikation var tillräcklig medan kommunsjuksköterskorna 

tyckte att tiden för detta var otillräcklig (Bjuresäter et al., 2008). Edgren, Lagercrantz & 

Ovretveit (2005) beskriver att personal från kommunen upplevde att vårdplaneringarna ofta 

var oförberedda, ett exempel var när de kom till vårdplaneringarna på avtalad tid för att hålla 

en vårdplanering; den ansvariga sjuksköterskan blev då överraskad ”att det redan var dags”, 

jagade ifatt patienten och försökte hitta ett rum som var ledigt, men vårdplaneringen fick 

hållas i en tvåbäddssal där sänggrannen låg bredvid och kunde lyssna. Allt detta skapade en 

ängslig och stressande atmosfär (Edgren et al., 2005). Distriktssköterskor och sjuksköterskor i 

öppenvård och kommun kände att de sällan blev involverade i utskrivningsprocessen och att 

de först fick informationen i samband med att patienten skulle skrivas ut. Deras uppfattning 

var också att för många patienter existerade ingen vårdplanering, fast att det hade behövts 

(Rydeman & Törnkvist, 2006). 

 

 Dunnion & Kelly (2004) frågade i sin artikel sjuksköterskor och läkare på sjukhus samt 

medicinsk personal och distriktssköterskor inom primärvård hur man skulle kunna förbättra 

kommunikationen dem sinsemellan då patienter från akutavdelning skrivs ut till primärvård. 

Distriktssköterskorna tyckte att användningen av brev, telefonkontakt, skyndande kontakter 

behövde förbättras samt att de skulle bli informerade om alla utskrivningar, speciellt 

utskrivningar av de äldre patienterna som bor ensamma hemma. Användningen av fax och e-

post skulle också kunna bli bättre. Sjuksköterskor och läkare inom primärvården ville ha mer 

information om provsvar, röntgensvar och vårdplaner. Läkarna på sjukhuset ville ha 
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standardiserade likriktade rutiner för utskrivning samt att de kunde skriva brev för icke akuta 

problem och telefonsamtal för akuta problem. Sjuksköterskorna på sjukhuset tyckte att 

överföringssystemet borde ses över och förbättras så att det blev lättare att använda, att det 

fanns en policy till vem och när man skulle överföra patienten. De ville också ha rutiner för 

hur man följer upp de äldre patienterna genom dokumentationen, att det ska nå primärvården 

inom 24 timmar efter avslutad behandling på akutavdelningen. Många av respondenterna från 

de olika professionerna betonade det stora behovet av att öppna en enhet för 

utskrivningsservice på akutvårdsavdelningen (Dunnion & Kelly, 2004).   

Skriftlig kommunikation 
Behandling av patienten är högsta prioritet på ett sjukhus enligt Pateman, Wilson, McHugh & 

Luker (2003). Utskrivning av patienten är en lägre prioritet som sjuksköterskeuppgift. Det är 

nämningsvärt att vården ges av flera vårdgivare under patientens vistelse på sjukhuset. En 

sjuksköterska har hand om inskrivningen, en annan utför vården och en tredje skriver ut 

patienten. Sjuksköterskorna på sjukhuset menar att en omvårdnadsepikris bör skrivas 

kontinuerligt under patientens sjukhusvistelse då det var kort om tid för detta på 

utskrivningsdagen. Enligt distriktssköterskorna var det ofta som omvårdnadsepikriser var 

slarviga och ej kompletta. Enligt distriktssköterskan borde epikrisen minst innehålla 

information som patientens diagnos, vilken fortsatt vård patienten är i behov av och vid vilket 

datum distriktssköterskan bör göra sitt första hembesök. Det var också viktigt att patientens 

adress samt namnet på patientens läkare är korrekt och att epikrisen skickades till rätt 

distriktssköterska. Distriktssköterskorna tyckte också att det var viktigt att det stod mer 

ingående om patientens prognos och om diagnosen var bekräftad eller preliminär. Något som 

distriktssköterskorna tyckte missades ofta var de sociala och psykosociala omständigheterna 

runt patienten. Sådan information är viktig för distriktssköterskorna då de ska göra besök i 

patientens hemmiljö. Det kan t.ex. handla om suicidrisk, att patienten/anhörig är kriminell 

eller använder droger. I sådana fall kändes det tryggt att veta innan så distriktssköterskan 

kunde ta med sig en kollega vid hembesöket. När sjuksköterskan på sjukhuset gav 

information angående detta kände distriktssköterskan att det var en empatisk handling mot 

henne (Pateman et al., 2003).    

   

 Organisation 
Ofta tyckte sjuksköterskorna på vårdavdelningen att det var oklart vilket ansvar de hade kring 

utskrivningsplaneringen, detta var inte tydligt definierat på sjukhusavdelningen. Detta 
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påtvingade dem till att själva bedöma vad som utgjorde deras ansvar. Denna otydlighet i 

ansvar kunde ha både organisatoriska och personala orsaker. Bristen på rutiner var en 

organisatorisk orsak men det kunde också vara personala orsaker relaterade till individens 

attityd och ansvarskänsla. Sjuksköterskorna på sjukhuset tyckte att tiden för samarbete och 

kommunikation var tillräcklig medan kommunsjuksköterskorna tyckte att tiden för detta var 

otillräcklig. Kommunsjuksköterskorna kände en ökad press att kunna ta mot patienten tidigare 

än de egentligen hade velat p.g.a. av den höga arbetsbelastningen på sjukhusavdelningen. 

Detta resulterade i att kommunsjuksköterskan hade kort tid på sig att informera och utbilda 

annan vårdpersonal om t.ex. enteral sondmatning, vilket hade en negativ effekt på 

vårdkvalitén (Bjuresäter et al., 2008). En relation kunde bli ansträngd mellan sjukhusets och 

kommunens representanter när sjukhuset behövde sina sängplatser och kommunen saknade 

platser på äldreboende (Edgren et al., 2005). Sjukhuset ville få nya sängplatser fortast möjligt 

för att kunna erbjuda andra behövande sängplats och därmed kunna få behandling (Pateman et 

al., 2003).  

 

 Sjuksköterskorna fann sig själva i situationer där de var tvungna att lösa problem och 

tvetydigheter som de egentligen ansåg vara beslutfattarnas ansvar i de olika organisationerna 

att klargöra. Sjuksköterskorna tyckte att oklarheterna runt vilken organisation som var 

ansvarig för vad försvårade samarbetet och planeringen mellan kommun och landsting, vilket 

kunde ge konsekvenser för patienten (Rydeman & Törnkvist, 2006).  I artikeln av Atwal 

(2002) tyckte sjuksköterskorna att de inte erhöll kunskaper om utskrivningsprocessen under 

tiden de var studenter, utan det fick de först när de varit färdiga sjuksköterskor och arbetat ett 

tag. För unga oerfarna sjuksköterskor var utskrivningsprocessen en utmaning och det var först 

när sjuksköterskan varit med om en riktigt problematisk utskrivning som hon ansåg sig ha 

färdigheter i det (Atwal, 2002).  

 

Kulturella skillnader 

Oförståelse 
 Otillfredsställande samarbete förekom när informationsöverföringen och kommunikationen 

mellan sjuksköterskor på sjukhus och kommun var bristfällig samt när sjuksköterskorna 

visade bristande förståelse för varandras arbetssituationer (Bjuresäter et al., 2008). 

Sjukhusmiljön och det medicinska språket kunde influera negativt på patientens egna 

möjligheter att delta vid en utskrivningsprocess men även för andra professioner inom 
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kommunen som deltog i vårdplaneringen. Problem uppstod när informationen kändes oklar 

och främmande (Rydeman & Törnqvist, 2006). En sjuksköterska på sjukhuset kunde inte 

förstå att en utskrivningsklar patient fick stanna kvar på sjukhuset och uppta en vårdplats i tre 

veckor endast för att vänta på en lift som skulle installeras i hemmet av kommunen, då det 

kostade mer pengar för kommunen att ha patienten kvarliggande på sjukhus än vad liften i sig 

kostade att få hem. Fler liknande konflikter mellan landstinget och kommunen var 

förekommande (Atwal, 2002). Båda parter bör ha kännedom om varandras organisationer  

och arbetsvardag för att mötet med patienten på vårdplaneringen ska bli bra. Sjuksköterskorna  

i båda organisationerna tyckte att hospitering var en god idé för att öka förståelsen för 

varandras verksamheter (Edgren et. al., 2005).   

 

Känsla av ansvar 
Uppföljningen utav vården kunde många gånger vara oklar huruvida vem som var ansvarig 

(Grönroos & Perälä, 2005). Det framkom ibland att kommunsjuksköterskorna antog att det 

var sjukhuset som var den ansvarige för uppföljningen såsom i detta fall sondmatning då det 

var de som startat behandlingen. Känslan utav ensamhet och osäkerhet kunde vara vanlig när 

det förelåg osäkerhet om vem som var ansvarig (Bjuresäter et al., 2008). Kommunikation och 

samarbete vid utskrivningsplanering blev svårare när de olika professionerna var osäkra på 

vem som var ansvarig för den fortsatta vården. (Rydeman & Törnkvist, 2006). 

Distriktssköterskor tyckte det var irriterande när sjukhuset begärde att distriktssköterskan 

skulle åka hem till patienten för att göra en bedömning "i onödan". Distriktssköterskan 

upplevde att sjukhuset ibland ville skydda sig själva genom att någon annan såg till patienten 

och att ansvaret därmed lades över på distriktssköterskan. Distriktssköterskan kände att hon 

var sårbar i sin yrkesroll eftersom hon blev ansvarig för eventuella konsekvenser om hon inte 

följde sjukhusets uppmaningar. Sjuksköterskan på sjukhuset tyckte det var svårt att be 

distriktssköterskan att åka hem till patienten och göra en generell bedömning då detta ofta 

avfärdades av distriktssköterskan att det inte var hennes ansvar, men om hon gav 

distriktssköterskan något mer konkret att utföra gick det bra (Pateman et al., 2003).     

 

I artikeln av Bjuresäter et al. (2007) framkom att det händer att sjuksköterskor som arbetade 

på sjukhuset antog att sjuksköterskor i kommunen hade adekvat kunskap angående sondmat. 

Detta kunde leda till oklarheter vid informationsöverföringen och risk för fel skötsel utav 

patients PEG eller knapp. Enteral sondmatning brukar i Sverige oftast påbörjas under en 
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sjukhusvistelse för att sedan följas upp av kommunen efter en utskrivningsplanering. 

Kunskaper om denna behandling varierade ofta bland kommunens sjuksköterskor. De 

sjuksköterskor som var medvetna om sin bristande kunskap letade upp den genom exempelvis 

ett telefonsamtal eller litteratur. De sjuksköterskor som däremot var omedvetna om sin 

avsaknad av rätt kunskap kunde därför missa viktiga uppföljningsmoment. Ibland framkom 

det även att sjuksköterskor inte letade ny kunskap då de ansåg det ovanligt med sondmat eller 

oviktigt (Bjuresäter et. al, 2007). Distriktssköterskor tyckte en bra patientöverföring från 

sjukhuset var när de i förväg kunde fylla igen kunskapshål med hjälp från personal på 

sjukhuset (Pateman et. al, 2003).   

Attityd/Olika traditioner 
Biståndshandläggarna tyckte att sjukhusets personal såsom läkare och sjuksköterskor ofta 

lovade patienten mycket som de inte hade befogenhet att lova innan vårdplaneringen, t.ex. 

plats på korttidsboende. Ibland skickades patienter hem med kort varsel trots att de behövde 

mycket hjälp. Sjuksköterskor från hemsjukvården tyckte att biståndshandläggarna många 

gånger ansåg att de flesta äldre kunde klara sig själva med lite hjälp, till skillnad från deras 

egna åsikt. Sjuksköterskan från sjukhuset ansåg att riktlinjerna för en vårdplanering var oklara 

och att hon hade för lite inflytande (Rydeman & Törnkvist, 2006). Distriktssköterskor tyckte 

att svårt cancersjuka patienter ibland blev utskrivna med för kort varsel (Pateman et al, 2003). 

Det betonades hur viktigt det var att de olika professionerna hade en gemensam holistisk bild 

utav patienten och att det inte förekom några rivaliteter (Grönroos & Perälä, 2005). Edgren et 

al. (2005) upptäckte när det gällde patients utskrivningsplanering att kommunens 

representanter ofta kände sig åsidosatta utav sjukhuset. De tyckte inte att de fick den tid och 

prioritet som de skulle ha för att göra vårdplaneringen så bra som möjligt. Ofta upplevdes 

planeringen vara sämre från sjukhusets sida och det kunde saknas både tid, engagemang och 

plats att vara på. I denna studie framkom att patienterna ibland blev lovade saker utav 

sjukhuset som sedan inte kunde hållas när biståndshandläggarna gjorde sin bedömning. Innan 

en vårdplanering äger rum ska de olika professionerna ha diskuterat för att inte förvirra 

patienten. Att ha samma attityd är utav största vikt (Edgren et al., 2005). När det saknas 

riktlinjer och kriterier vid utskrivningsplanering kan detta leda till motsägelser mellan de olika 

sidorna (Dunnion & Kelly, 2004). Det finns en rivalitet mellan de sociala och medicinska 

aspekterna, då de vilar på olika vetenskaper. Enligt en sjuksköterska från sjukhuset var 

planering inför hemgång inte första prioritet på ett sjukhus "kanske har vi inte förstått eller 

vill vi inte förstå syftet med att lägga tid på det, och sen är det så att vi har andra saker som 
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också måste prioriteras"(Edgren et al., 2005). Prioriteringen på sjukhuset låg främst på 

medicinsk behandling och utskrivningsplaneringen var lägre prioriterad (Pateman et al., 

2003).  

 

Roller 
När det fanns en motsägelse i sjuksköterskans roll, när utskrivningsplaneringen och rollen 

som patients representant kolliderade på grund av att de egna värderingarna inte går att förena 

med vad som bestämdes på utskrivningsplaneringen, kunde detta leda till etisk stress. Etisk  

stress minskade möjligheten till empati. De olika professionerna hade olika värderingar samt 

prioriteringar och detta kunde leda till onödiga konflikter. Problemet kunde härledas till såväl  

utbildning såsom olika kulturella skillnader mellan systemen (Edgren et al., 2005). Det kunde 

ibland vara svårt med rollerna vid en utskrivningsplanering då det var många olika aktörer 

inblandade, och det fanns risk att patienten fick minst möjlighet till deltagande.  

En sjuksköterska på vårdavdelning berättar att som sjuksköterska har hon en viktig roll att 

prata med patienten redan innan vårdplaneringen om hur denne känner för hemgången och 

hur denne tror att det kommer fungera hemma, då har sjuksköterskan ett försprång sen när 

vårdplaneringen äger rum. En kommunsjuksköterska beskriver att hennes viktigaste uppgift 

var att representera och skydda sin patient, som en advokat och att etablera en känsla av 

trygghet och förtroende mellan henne och patienten (Edgren et. al., 2005).   

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 I denna studie har författarna valt systematisk litteraturstudie som metod. Fördelen med 

denna metod är att man inom ett område sammanställer alla tillgängliga artiklar, som på ett 

systematiskt sätt och med dokumenterad sökstrategi har sökts, analyserats och sammanställts 

(Willman & Stoltz, 2002). Nackdelen med metoden är att författarna kan dra felaktiga 

slutsatser då de endast lägger fram begränsade delar av forskningen som är tillgänglig 

(Forsberg & Wengström, 2003). En annan nackdel kan vara att artiklarna är författade på 

engelska då viss information kan vara svår att förstå och översätta för författarna och därmed 

gå förlorad. 
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Enligt Polit & Beck (2008) handlar överförbarhet i vilken omfattning ett resultat kan 

generaliseras och att ett resultat kan jämföras med ett annat (Polit & Beck, 2008). Resultaten 

kunde ibland vara svåra att jämföra då artiklarna kommer från olika länder och därmed 

grundar sig på olika system för utskrivning och för hemsjukvård. Även resultatet av de 

svenska artiklarna är ej helt överförbara då hemsjukvården nyligen har genomgått en stor 

förändring, detta kan anses som en svaghet i denna studie. Samtidigt anser författarna att det 

är en styrka med litteraturstudien då det ändå är gemensamma problem som presenteras i 

artiklarna. Enligt Forsberg och Wengström (2008) är reabilitet det mätvärdet som anger en 

studies tillförlitlighet. Validitet är att mäta det som är avsett att mätas. Författarna anser det 

föreligger hög reabilitet och validitet då resultatet svarar på författarnas frågeställningar och 

att resultatet inte skiljer sig åt.    

 
En systematisk litteraturstudie bör syfta till att upptäcka beslutsunderlag för den kliniska 

verksamheten (Forsberg & Wengström, 2003). Författarna ville skriva om ett 

omvårdnadsproblem från sin egen arbetsvardag, det valda ämnet var något som var påtagligt 

för båda författarna i deras arbetsliv och som båda önskade klarhet och förbättring kring.        

 

Syftet ska förklara för författarna och för läsarna vad som är det övergripande målet med 

litteraturstudien. Det är värt att lägga ner mycket arbete på att formulera frågeställningarna i 

syftet. En frågeställning ska bl.a. beskriva vilken population frågeställningen gäller (Forsberg 

& Wengström, 2008). Författarna har i denna studie inriktat sig på ett sjuksköterskeperspektiv 

men även tagit med andra typer av professioner ibland då detta bedömdes aktuellt för studiens 

syfte. Vid en utskrivningsplanering är det många gånger flera olika professioner som deltar 

och har samarbete och därför har författarna ansett detta relevant för resultatet. I resultatet har 

författarna använt sig av olika benämningar på sjuksköterskan i hemsjukvården; 

sjuksköterskan i kommunen samt distriktssköterskan. Författarna har använt den benämning 

som funnits i den aktuella artikeln för att ge den lästa artikeln mest rättvisa. Länderna som 

artiklarna kommer ifrån har olika vårdsystem och benämner därför sjuksköterskan i 

hemsjukvården olika. Författarna är medvetna om att det kan göra resultatet rörigt och 

svårläst men har försökt balansera detta med en tydlig beskrivning av artiklarna i 

artikelmatrisen (Bilaga 2) och i resultatet. 

 

Det finns inga regler för hur många studier som bör ingå i en litteraturstudie.  Det antal studier 

som väljs beror dels på vad författarna kan hitta, dels på de inklusionskrav författarna ställer 
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(Forsberg & Wengström, 2008). Författarna är medvetna om att studien använder sig utav få 

artiklar men anser att det föreligger datamättnad. Datamättnad innebär när det inte kommer 

fram något nytt resultat trots fler funna artiklar (Polit & Beck, 2008). Författarna sökte vid  

flera tillfällen i de två stora databaserna som inriktar sig på omvårdnadsforskning; Cinahl och 

PubMed med olika sökord och kombinationer. Det hade kunnat vara en svaghet att 

artikelsökningen pågick under nio månaders tid då de artiklar författarna fann i januari 2009 

kanske hunnit bli inaktuella i september 2009. Men vid artikelsökningen i september 

uppdaterade författarna sina sökningar och samma artiklar återkom. Därför anser författarna 

att resultatet är trovärdigt. Det fanns artiklar som uteslöts som handlade om utskrivningar, 

dels för att de sällan inriktade sig ur ett sjuksköterskeperspektiv och dels för att de var diffusa 

och inte passade till syftet.  

 

Författarna valde Willman & Stoltz (2002) granskningsmallar både för kvalitativ och 

kvantitativ metod. Detta var granskningsmallar som författarna var bekanta med och hade 

arbetat med tidigare. Granskningsmallarna innefattar inte poängsättning vilket gjorde att 

arbetet kvalitetsbedömdes subjektivt.  

 

Det som kan vara negativt är att författarna har en förförståelse runt problemet vilket kan ge 

en alternativ tolkning till sanningen. Därför behöver en forskare öka trovärdigheten genom att 

ta till olika åtgärder (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). Författarna har som åtgärder haft 

en medvetenhet om detta från början för att inte låta sina föreställningar färga av sig på 

litteraturstudien. En fördel har varit att författarna arbetat inom de två vårdinstanserna och 

därmed har olika föreställningar. En kontinuerlig diskussion om de olika personliga åsikterna 

och föreställningar hölls för att bibehålla en objektiv syn på arbetet.  Författarna fick i 

samband med dessa diskussioner samtidigt som resultatet arbetades fram en ökad förståelse 

för varandras arbetssituationer vilket gjorde resultatet lätt att ta till sig. 

Resultatdiskussion 
Författarna som själva är yrkesverksamma sjuksköterskor och dagligen möter någon form av 

problem har ofta känt igen sig i resultatet. Det är intressant att trots alla länders olika system 

och trots att utskrivningar från sjukhus till hemsjukvård pågått under lång tid så framkommer 

ändå samma typ av problem. 

Kommunikation 
En positiv kommunikation inträffade när sjuksköterskorna i kommunen hade erhållit adekvat 
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kunskap, visste hur långt hennes ansvarsområde sträckte sig, kunde ha en regelbunden kontakt 

där en utskrivningsplanering startade i god tid med tydliga rutiner (Bjuresäter et, al., 2008). 

En negativ kommunikation skedde när relevant information saknades, vårdplaneringar var 

oförberedda och kommunsjuksköterskor hade för lite inflytande vid utskrivningsprocessen 

(Bjuresäter et, al., 2008; Edgren et, al., 2005; Rydeman & Törnkvist, 2006).  

Enligt Ehnfors & Ehrenberg (2009) är omvårdnadsdokumentation den typ av anteckningar 

som sjuksköterskan är ansvarig för och finns i patientens journal. Dokumentationen har en 

viktig roll i kvalitetsuppföljningen och ska vara strukturerad med lättåtkomliga och 

tillförlitliga uppgifter (Ehnfors et al., 2009) Bjuresäter et al. (2008) skrev också att 

informationsöverföringen mellan sjukhus och kommun sällan var tillfredställande (Bjuresäter 

et al, 2008). Enligt Ehnfors et al. (2009) är det en förutsättning att omvårdnadsdokumentation 

är korrekt och tillgänglig för att kunna ge patienten en god och säker vård med optimal 

kontinuitet. Kravet för detta är att varje sjuksköterska har kunskap om de aktuella 

föreskrifterna som reglerar arbetet såsom Patientjournallagen, som anbefaller den 

legitimerade sjuksköterskan att föra patientjournal vid utövande av hälso- och sjukvård. Även 

Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad samt Föreskrifter om samverkan vid in-och 

utskrivning av patienter i sluten vård bör sjuksköterskan ha kännedom om (Ehnfors et al., 

2009). I socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring inom hälso- 

och sjukvården (SOSFS 2008:14) betonas vikten utav att vissa uppgifter är lättillgängliga för 

olika yrkesgrupper (SOSFS 2008:14). I artikeln av Pateman et al. (2003) beskriver 

distriktssköterskorna tryggheten av att ha viktig information om patienten inför de ska göra 

hembesök både när det gäller sociala omständigheter samt patientens diagnos och fortsatta 

behandling. Där nämndes även förslag på att epikrisen skulle skrivas kontinuerligt under 

patientens sjukhusvistelse då de många gånger ansågs okompletta och slarviga.  Dunnion och 

Kelly (2004) skrev också om hur överföringssystemet borde förbättras och införas mer 

likartade rutiner mellan de olika organisationerna.       

 

Organisation 
Det fanns en rivalitet mellan olika professioner som har sin grund i olika vetenskaper och 

detta leder till att det kan bli svårt att förstå varandra (Rydeman & Törnkvist, 2006) (Edgren 

et al, 2005). Vem som var ansvarig för den fortsatta vården kunde också många gånger anses 

som oklar (Grönroos & Perälä, 2005) Bjuresäter et al, 2008) Rydeman & Törnkvist, 2006). 

Det fanns dessutom en brist på tydliga rutiner (Bjuresäter et, al., 2008). Platsbristen kunde 

influera negativt, då sjukhuset ville ha sängplatser fortast möjligt samtidigt som kommunen 
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inte hade några platser att erbjuda t.ex. på ett äldreboende, vilket också kunde leda till en 

ansträngd relation (Pateman et al, 2003) (Edgren et al, 2005). En ökad press på 

kommunsjuksköterskan att ta emot en patient tidigare än önskat på grund av den tunga 

arbetsbelastningen på sjukhuset, kunde resultera i för kort tid att hinna informera och utbilda  

annan vårdpersonal (Bjuresäter et, al., 2008). 

 

Atwal (2002) skrev i sin artikel om svårigheterna för en nyfärdig sjuksköterska på sjukhuset 

då hon ofta är oförberedd från studierna när det kommer till utskrivningsplaneringen (Atwal, 

2002). I kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (http://www.socialstyrelsen.se) betonas 

vikten av att en nyfärdig sjuksköterska ska få gott om tid för introduktion och förberedelse 

innan hon utsätts för de mest krävande uppgifterna. Inom rubriken yrkeskunnande är det 

indelat i tre olika typer utav kategorier såsom kunskaper i den direkta yrkesutövningen d.v.s. 

den arbetstekniska delen, och kunskap inom den yrkesteoretiska delen vilket innebär 

kunnighet inom områdena teknik, ekonomi, organisation, traditioner och sociala principer. Att 

även ha kunskap om områdena runt omkring vilket innebär att kunna tolka och förstå 

sammanhang samt kunna kommunicera räknas med till den allmänbildande delen. Alla dessa 

tre kategorier är en grundläggande förutsättning för yrkeslärande 

(http://www.socialstyrelsen.se). 

Kulturella skillnader 
Olika attityder påverkar en bristande kommunikation. Både Bjuresäter et al (2008) och 

Edgren et al (2005) beskriver hur kommunsjuksköterskan ofta kände sig missnöjd utav ett 

kommunikationsutbyte medan sjukhusets sjuksköterska ofta kände att informationen var 

tillräcklig. Enligt Pateman et al (2003) är utskrivning lägre prioriterat hos sjukhusets personal 

där det mer fokuseras på behandlig. Enligt Stål (2008) är det flera faktorer som inverkar hur 

ett möte eller hur framgångsrik en kommunikation blir. Sådana faktorer grundar sig på olika 

roller, makt, resurser, olika miljöer och de olika individuella förväntningarna samt tidigare 

erfarenheter (Stål, 2008).  I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor nämns flera gånger vikten av 

samarbete för den enskilde individens skull. Där står även att sjuksköterskan ska utveckla 

medvetenhet där det kan uppstå konflikter mellan yrkesgrupper (ICN, 2007). En 

sjuksköterska på sjukhuset tyckte det var positivt när kommunsjuksköterskor kom för att 

hospitera då det gav en ökad förståelse för hur hektiskt det var på avdelningen, liksom att en 

sjuksköterska följde med en distriktsjuksköterska en dag för att få en ökad förståelse för 

verksamheten och hennes verklighet (Edgren et. al., 2005).   
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Något som inverkade på en bristande kommunikation var också sjuksköterskornas personliga 

värderingar (Edgren et al., 2005). Enligt Virginia Henderson (Jahren Kristoffersen, 1998) är 

meningen med all omvårdnad att hjälpa individer, friska såväl som sjuka, att nå oberoende när 

det handlar om tillfredsställandet utav mänskliga primära behov (Jahren Kristoffersen, 1998).  

Enligt Dahn (1987) kunde emotionell utslitning drabba personal som ständigt har kontakt med 

människor som har det svårt. Detta gör att vårdare plötsligt kan drabbas av likgiltighet inför 

sina patienter och presterar mindre i sitt arbete, detta drabbar främst dem som är fyllda av 

entusiasm för att göra det bra för sina patienter. När de inte upplever att de lyckas drabbas de 

av skuldkänslor (Dahn, 1987).  Edgren et al. (2005) beskrev att sjuksköterskan ofta kände 

krav på sig själv i samband med utskrivningsplaneringen. Dessa krav innebar att hon skulle 

skydda och representera sin patient såsom en advokat. När dessa förväntningar kolliderade 

med vad som slutligen blev bestämt på vårdplaneringen kunde detta leda till etisk stress. 

Olika värderingar och prioriteringar ledde till onödiga konflikter (Edgren et al., 2005). En bra 

utskrivningsprocess enligt Bjuresäter et al. (2008) skedde när de olika sjuksköterskorna hade 

en ömsesidig förståelse för varandras arbeten och höll en regelbunden kontakt som även 

startade i god tid för att kommunsjuksköterskorna hade tillräckligt med tid för planering och 

förberedelse. Relevant information och en planering för uppföljning innebar en lugn och säker 

miljö för patienten och dess anhöriga (Bjuresäter et al, 2008).  

 

SLUTSATS  
Det finns klart organisatoriska orsaker till samarbetsproblem vid utskrivningen från somatisk 

vård som också är något som författarna känner igen sig i. Platsbristen kunde influera negativt 

på en bra kommunikation, då sjukhuset ville ha sängplatser fortast möjligt samtidigt som 

kommunen inte hade några platser att erbjuda t.ex. på ett äldreboende (Pateman et al, 2003) 

(Edgren et al, 2005). Detta kan enligt författarnas åsikt innebära en sämre 

utskrivningsplanering då det är stressigt på sjukhuset med överbeläggningar och pressen att 

skriva in flera patienter både från väntelistan och akutmottagningen. Olika värderingar och 

prioriteringar ledde till onödiga konflikter (Edgren et al., 2005). Författarna drar slutsatsen att 

detta kan ledas till organisatoriska problem. Skulle det finnas mer generella riktlinjer att gå 

efter skulle de egna förväntningarna minska och ens personliga värderingar och prioriteringar 

skulle ha mindre betydelse. 
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Ett problem som tas upp i resultatet är informationsöverföringen, samt bristen på denna. 

Författarna som arbetar inom både kommun och landsting önskar båda ett gemensamt 

journalsystem för ett bättre samarbete. Ett gemensamt journalsystem finns inte idag. Om 

sjuksköterskorna ska kunna ge en fortsatt god vård i hemmet är det en förutsättning att hon 

har tillgång till all dokumentation. Författarna anser att det många gånger kan vara svårt med 

helhetsbilden av en patient vid inläggning på sjukhuset samt vid utskrivning då tillgång till en 

gemensam journal saknas. Det kan upplevas onödigt och trist då det gäller att få fram 

information om sina patienter, onödigt mycket tid läggs på att ringa till sjukhusavdelningar 

och vårdcentraler för att få en helhetsbild om vad som händer med patienten.  

 

Enligt 18 $ Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är det kommunen som är ansvarig för 

hemsjukvården efter en överenskommelse med landstinget (HSL: 1982:763). Författarnas 

erfarenhet är att verkligheten inte är så enkel. Sjuksköterskor i kommunens hemsjukvård 

samarbetar mycket med vårdcentralerna och därmed landstinget då sjuksköterskorna inte har 

några egna läkare anställda i kommunen. Författarna anser att hemsjukvården inte fungerar 

svart eller vitt, utan att det finns många olika nyanser och att det därför är svårt att säga att 

kommunen är ensamma ansvariga för patientens fortsatta vård i hemmet.   

 

Edgren et al (2005) skriver att patienten kan ha minst inflytande över dess egen vårdplanering 

då det ofta är många olika professioner/aktörer inblandade (Edgren et al, 2005). Författarna 

till denna litteraturstudie har som inte tagit någon hänsyn till hur patienter samt anhöriga 

upplever en utskrivning samt de olika konflikterna kring denna. Ett antagande från 

författarnas sida innebär att de i allra högsta grad är mer eller mindre medvetna om att det 

faktiskt förekommer kommunikationsbrister mellan deras vårdgivare. Intressant vore därför 

att undersöka hur patienterna och deras anhöriga själva upplever problemen som är runt 

omkring. Fortsatta studier ur ett patientperspektiv uppmuntras därför. 

 

Slutligen skulle författarna önska mer studier och forskning om detta ämne då det är aktuellt 

dagligen för många sjuksköterskor, både inom landsting och inom kommun. Framförallt med 

inriktning på konkreta förslag på förbättringar. Detta problem måste kunna förenklas, både för 

sjuksköterskors samt patienters skull. Kanske behöver sjuksköterskornas ansvarsområden 

inom de olika organisationerna tydliggöras? Det borde verkligen vara av intresse även för 

arbetsgivarna då det är mycket av problemen som beror på olika grundläggande kulturer på 

arbetsplatserna och som organisation i sig. Ett förslag på forskning vore att se hur stort behov 
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det finns utav ett gemensamt journalsystem och hur det skulle fungera i verkligheten. Skulle 

de olika organisationerna förstå varandra bättre då? Författarna tror att det föreligger ett 

ekonomiskt problem till varför det inte finns, men kanske skulle det vara en ekonomisk 

vinning i det i alla fall?
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BILAGA 1 
Sökhistorik 

 
Cinahl, fritext, 
090121 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 

Home care* AND 
coop* AND county 
council 

1 1 1 

Home care* AND 
nursing report 
AND county 
council 

0   

 
 
 
Pubmed, fritext, 
090121 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 

Home care AND 
coop* AND hosp* 

2398   

Home care AND 
coop* AND hosp* 
AND nurs* 

2146 1 1 

Home care AND 
coop* AND hosp* 
AND nurs* AND 
old* 

109 11 0 

 
 
 
Cinahl, fritext, 
090128 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 

Home care AND 
coop* AND hosp* 

27 1 0 

Discharge planning 
AND nurs* AND 
home care 

108 6 0 

 
 



 
Cinahl, fritext, 
090419 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 

Discharge process 
AND home care 
AND nurs* 

5 1 1 

Discharge process 
AND nurs* AND 
participation 

77489 2 1 

Nurs* AND home 
care AND 
communication 
AND experience 

35 1 0 

 
 

Cinahl headings 
090923 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 

1. Hospitals 
Community  

2225   

2. Home Health 
Care  

11285   

3. Continuity of 
patient Care 

4024   

1 AND 2 9 9 0 

1 AND 3 26 10 0 

2 AND 3 167 13 0 

 
 

Cinahl fritext, 
limited 99-09 peer 
rewieved 090929 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 
 

1. Communication 19798   

2. Home Health 
Care 

11285   

3. Hospital 64373   

4. Nurs* 229251   

5. Transition 5375   

6. Discharge 
planning 

1339   



1 AND 2 259   

1 AND 2 AND 3 33 2 0 

1 AND 2 AND 4 151 11 0 

2 AND 5  73 5 0 

2 AND 6 95   

2 AND 6 AND 4 61 2 0 

 
 

PubMed fritext 
090929 

Träffar Lästa abstract Utvalda artiklar 
 

1. Home Care 
Services 

44274   

2. Hospitals 29367   

3. Hospital 
Communication 

Systems 

6148   

4. Communication 380665   

5. Nurses 144284   

6. Discharge 89806   

7. Continuity of 
patient Care 

12305   

1 AND 2 4309   

1 AND 2 AND 3 23 7 1 

1 AND 2 AND 4 292   

1 AND 2 AND 4 
AND 5 

50 9 2 

1 AND 2 AND 4 
AND 6 

45 5  

1 AND 2 AND 7 263   



 
BILAGA 2 

Artikelmatris 
 

Författare Titel/land, År Tidskrift Syfte  Metod/Urval/Analys Resultat Kvalitet 

Atwal, A. 

Nurses 
perceptions 
of discharge 
planning in 
acute health 
care: a case 
study in one 

British 
teaching 

hospital UK 
2002 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Att få en djupare 
förståelse för 

sjuksköterskors 
uppfattning om 

utskrivningsprocess 
på ett sjukhus I 

London. 

Kvalitativ studie. 
Bekvämlighetsurval. 19 
sjuksköterskor från olika 

akutvårdsavdelningar 
intervjuades samt hade 

tvärprofessionella möten 
under videoinspelning. 

 

Hänseenden angående 
utskrivningsprocessen blev ofta 
ignorerade och bedömningarna 

var sällan samordnade. 
Kommunikationen brast ofta vid 
överlämning av patient. Brist på 

tid var också ett problem. 

Hög 

Bjuresäter, 
K., 

Larsson, 
M., 

Nordström
, G & 

Athlin, E. 

Cooperation 
in the care for 
patients with 
home enteral 
tube feeding 
throughout 

the care 
trajectory, 

nurse 
perspective. 

Sverige 2007 

Journal of 
Clinical 
Nursing 

Att genom 
sjuksköterskors 

perspektiv undersöka 
planeringen, den 

dagliga vården och 
hur uppföljningen 

fungerar på patienter 
med sondmat I 

hemmet. 

Kvalitativ studie ur ett 
fenomenografiskt 

perspektiv. Intervjuer 
med totalt tio 

sjuksköterskor från 
sjukhus och kommun 

som har haft kontakt med 
patienter som har 

sondmat de senaste sex 
månaderna. 

De påvisar sjuksköterskors 
erfarenheter av samarbete både ur 
positiv och ur negativ bemärkelse. 
Vården av patienter med sondmat 

influeras av sjuksköterskors 
kunskap, utskrivningsprocessen 
och huruvida sjuksköterskornas 

ansvarområden var tydliga. 

Hög 



Dunnion, 
M. & 

Kelly, B. 

From the 
emergency 

department to 
home. Irland. 

2004. 

Journal 
of 

Clinical 
Nursing

. 

Att utforska uppfattningar 
och attityder hos personal i 
akutvård samt primärvård 

när det gäller handhavandet 
av den äldre personen i 

vårdkedjan: Från akutvården 
och förberedelser för 

utskrivning till hemmet. 

Kvantitativ 
studie. 

Standardiserade 
frågeformulär. 

222 personer som 
var relevanta för 
syftet tillfrågades 
men endast 135 

deltog. 

Många från primärvården upplevde 
kommunikationen som 

otillfredsställande. Däremot upplevde 
många sjukhusanställda den som bättre. 
Båda parter tyckte det fanns behov utav 
en speciell utskrivningssjuksköterska 

inom akutvården. 

Medel 

Grönroos, 
E & 

Perälä, M-
L 

Home care 
personnel’s 

perspectives on 
successful 

discharge of 
elderly clients 

from hospital to 
home setting. 

Finland. 2005. 

Scandin
avian 

Journal 
of 

Caring 
science.

Syftet var att utforska 
hemsjukvårdens personals 
synpunkter på en lyckad 

utskrivning från sjukhuset. 

Kvantitativ 
studie. 

Hemsjukvårdsper
sonal från 22 
kommuner i 
Finland blev 

tillfrågade med 
hjälp utav 

frågeformulär. 63 
% deltog. 

Det viktigaste som utmärkte en lyckad 
utskrivning var adekvat information i 

tid om patienten samt ett gott samarbete 
mellan alla olika instanser. 

Medel 

Edgren, 
L., 

Lagercrant
z, K & 

Ovretveit, 
J. 

Inter-agency 
cooperation and 

discharge 
planning for older 
people in South 

Sweden. Sverige 
2005 

Vård i 
Norden 

Att spegla 
samarbetsproblem och 

kommunikationssvårigheter 
vid utskrivning av patienter 

från sjukhuset ur 
sjuksköterskors och 

biståndshandläggares 
perspektiv. 

Kvalitativ studie, 
strukturerade 

intervjuer med 
fem olika teman 
och nio deltagare 

Påvisar de olika kulturerna mellan 
kommun och landsting samt belyser de 

problem då det gäller förståelse och 
kommunikation. 

Hög/
Medel 

 



Pateman, 
B., 

Wilson, 
K., Mc 

Hugh, G 
& Luker, 

K. 

Continuing care 
after cancer 

treatment. UK. 
2003. 

Journal 
of 

Advanc
ed 

Nursing
. 

Att utforska 
utskrivningsprocessen vid 
vård utav cancersjuka med 

fokus på överförande 
patienten, ur 

sjuksköterskeperspektiv. 

Fördjupade 
intervjuer med 
sjuksköterskor 

som var 
involverade i 

utskrivningsproce
ssen, 20 st. från 

cancersjukvården 
och 20 st. 

distriktsskötersko
r. Intervjuerna 
transkriberades 

och analyserades 
och två 

huvudkategorier 
blev tydliga. 

Både parterna har förväntningar på 
varandra och på sig själva när det gäller 
utskrivningar vilket är en huvudfaktor 

för att komma fram till en lyckad 
utskrivningsprocess. 

Hög 

Rydeman, 
I & 

Törnkvist, 
L. 

The patients 
vulnerability 

dependence and 
exposed situation 
in the discharge 

process: 
experiences of 
district nurses, 
geriatric nurses 

and social 
workers Sverige 

2005 

Journal 
of 

Clinical 
Nursing

Få en djupare förståelse för 
de olika erfarenheter som de 
olika professionerna har vid 

utskrivningsprocessen. 

Kvalitativ studie ur ett 
fenomenologiskt perspektiv. 
31 personer (sjuksköterskor 
och biståndshandläggare) 
intervjuades i åtta olika 

fokusgrupper. 

Resultatet kategoriserades i 
tre faktorer; Organisation, 

värdegrund och 
patientresurser. 

Dessa tre faktorer 
tillsammans säkrar patientens 

vård. 

Hög 

 
 



BILAGA 3 
 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 
 
Forskningsmetod 

Randomisering/Antal center/Kontrollgrupp/er/Intervention: 

 

Patientkarakteristiska  

Antal/Ålder/Kön:  

 

Studiens syfte: 

   

Är urvalsförfarandet beskrivet?    Ja Nej                  

 

Är urvalet reperesentativt?   Ja Nej 

 

Är randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja Nej 

 

Är bortfallsanaylsen/bortfallsstorleken beskriven? Ja Nej 

 

Finns etiskt resonemang?                                           Ja Nej 

 

Är instrumenten valida/reliabla?  Ja Nej 

 

Är resultatet generaliserbart?  Ja Nej 

 

Huvudfynd/Kommentarer: 

 

                                      Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 Hög  Medel     Låg 

 



BILAGA 4 
 
Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 
 

Patientkarakteristiska  

Antal/Ålder/Kön:  

 

Finns en tydlig avgränsning/problemformulering?  Ja Nej 

 

Är kontexten presenterad?    Ja Nej                                           

 

Finns etiskt resonemang?  Ja Nej 

 

Är urvalet relevant?  Ja Nej 

 

Är metod för urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej 

 

Är metod för datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej 

 

Är metod för dataanalys tydligt beskriven? Ja Nej 

 

Är resultatet logiskt och begripligt?  Ja Nej 

 

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej 

 

Huvudfynd/Kommentarer: 

 

 

                                      Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

 Hög  Medel      Låg 
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