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Introduktion: Äldre bor idag kvar längre i sina hem vilket ofta medför ökade 

vårdbehov och kraven på sjukvård, speciellt hemsjukvård ökar med detta. För att 

hemsjukvårdens sjuksköterskor ska kunna ge en optimal vård krävs en väl utförd 

vårdplanering där informationsöverföringen mellan de olika leden fungerar så ingen 

viktig information faller bort under vägen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka 

distriktssköterskors erfarenhet av informationsöverföring till hemsjukvården i samband 

med samordnad vårdplanering. Metod: Studien ingick i forskningsprojektet ”Äldre och 

samordnad vårdplanering”. En kvalitativ metod men en induktiv ansats användes. 

Femton intervjuer genomfördes med distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetat 

inom kommunal hemsjukvård i minst ett år samt har tagit del av samordnad 

vårdplanering. Materialet analyserades utifrån konventionell kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier Överrapporteringens innehåll och 

Organisation av överrapportering. Resultatet visade att många upplevde brister i 

informationsöverföringen, viktig information föll bort eller var felaktig samt rutiner om 

informationsöverföring både på individ- samt organisationsnivå borde förbättras. 

Slutsats: De flesta sjuksköterskorna kände samstämmighet mellan informationsleden 

men att det var skillnad i informationsmängd. Resultatet som framkom kan ligga till 

grund för framtida förändring om förbättrade rutiner kring överrapportering samt dess 

innehåll.  

 



 

 

ABSTRACT  

Title:  District Nurse experience in information transfer from inpatient 
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Introduction: The elderly now live longer in their homes which often results in 

increased healthcare needs and demands for health care, especially home care is 

increased by that. For home care nurses to be able to provide optimal care they require a 

well-made care planning where the transfer of information between the various stages 

works so no important information is lost along the way. Objective: The aim of this 

study was to investigate the district nurses' experience of information transfer to home 

care in the context of coordinated care. Method: The study was part of a research 

project "Older and coordinated care planning" a qualitative method with an inductive 

approach was used. Fifteen interviews were conducted with district nurses and nurses 

who worked in the municipal home care for at least one year and have taken part of 

coordinated care. The material was analyzed on the basis of conventional qualitative 

content analysis. Results: The results revealed two main categories The over-reporting 

content and The organization of over-reporting. The results showed that many 

experienced shortcomings in the transfer of information, important information fell 

away or was incorrect, and procedures on transfer of information both at the individual 

and organizational level should be improved. Conclusion: Most nurses felt consistency 

of information trail but there was a difference in the amount of information. The result 

that emerged gives hope to future change that result in improved procedures regarding 

over-reporting and its contents.  
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INTRODUKTION 
I ett globalt perspektiv blir människan äldre, medellivslängden ökar konstant, där 

Europa är den regionen i världen som har den äldsta befolkningen. Gränsen från vilken 

ålder som anses inleda ålderdomen är idag svår att definiera enligt World Health 

Organisation (WHO 2013). Vid jämförelser av medellivslängd internationellt ligger 

Sverige högt på listan av de länder som har flest gamla. En långsam ökning av 

medellivslängden visar på normal utveckling men variationen mellan länder är stor 

enligt Statistiska centralbyrån (SCB 2013). Enligt FN (2013) är andelen äldre över 65 år 

högre i de mer utvecklade länderna och förväntas öka ytterligare, samtidigt väntas 

andelen äldre även öka i utvecklingsländerna vilket kommer att få stora konsekvenser 

för både individen och samhället. I Statens folkhälsoinstituts rapport Hälsosamt 

åldrande hela livet (2012) framgår det att medellivslängden i Sverige har stigit från 55 

år till 80 det senaste seklet, där männens medellivslängd visar tendens att öka mer. 

Enligt SCB;s befolkningsprognos (2013) kommer medellivslängden att öka fram till år 

2060 med sju år för män och fem år för kvinnor. 

 

De äldre blir fler men även friskare samt klarar sig bättre i samhället än tidigare ända 

upp till 80 års ålder, beroende på den mer utvecklade äldrevården men också 

sjukvården. Trots detta upplever de sig själva utveckla sämre hälsa med ökande ålder. 

En stor förväntad ökning av antalet 80-åringar och äldre inom de närmsta 20 åren 

kommer att innebära kraftigt ökad belastning och förväntning på vård och omsorg 

(Regeringskansliet 2014).  

 

Många äldre bor kvar hemma trots att de har svårigheter att klara sig själva. För att klara 

detta krävs det att berörd personal ser till behoven utifrån den äldres egen kapacitet samt 

är lyhörda för deras önskningar och för öppna samtal med vårdtagaren om framtida 

förväntningar (Bragstad, Kirkevold, Hofoss & Foss 2011). Äldres livssituation och 

vårdbehov kan se mycket olika ut utifrån deras sociala, funktionella, kognitiva samt 

medicinska behov (Kiessling & Kjellgren 2004). Kiessling och Kjellgren (2004) 

poängterade vikten av att ansvarig personal inför en samordnad vårdplanering och gör 

vårdtagaren delaktig för att på bästa sätt tillgodose alla behov utifrån de medicinska, 

funktionella, kognitions- och/eller kommunikationsproblem som vårdtagaren innehar. 

Mc Garry (2003) fann i sin studie att kraven på hemsjukvård ökar allt mer då 

vårdinsatserna blir allt mer avancerade. Samtidigt kommer det ökade krav på att 

vårdpersonal ska finnas tillgänglig dygnet runt samt inneha en hög kompetens. 

  

Vården antas bygga på respekt för vårdtagarens självbestämmande enligt FN´s 

deklaration om mänskliga rättigheter samt utformas och utföras så långt det är möjligt i 

samråd med denne och vårdtagarens önskemål och förväntningar måste mötas enligt 

Bragstad et al. (2011) och Mc Garry (2003).  En stor förståelse för vårdtagarens 

utsatthet och sårbarhet finns med när information och planering genomförs, detta för att 

ge möjlighet för vårdtagaren att förstå innebörden och konsekvenserna av olika beslut. 

Andra insatser samordnas vidare på lämpligt sätt (Rydeman & Törnkvist 2006). 

Kiessling och Kjellgren (2004) och Mc Garry (2003) menar båda att om den äldres vård 

och omsorg är personcentrerad och att personalen ser personen bakom åldrandet och 

sjukdomen samt främjar den äldres deltagande i planeringen av stöd och vård ger det en 

ökad delaktighet. 
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Hemsjukvård  
Hemvård och andra välfärdstjänster i Sverige kännetecknas av att de är allmänna, 

omfattande, offentligt finansierade och huvudsakligen offentligt tillhandahållna 

(Szebehely & Trydegård 2011). Tjänsterna är tillgängliga för alla medborgare efter 

behov snarare än betalningsförmåga, vilket innefattar att sträva efter en resonabelt 

rimlig levnadsnivå, tillgodose individens behov av preventiva insatser och åtgärder efter 

utskrivning från sjukhus, detta för att sträva mot vårdtagarens oberoende (Szebehely & 

Trydegård 2011; Thomé, Dykes & Hallberg 2003). Vidare beskriver Meleis (1997) att 

hemsjukvård är olika vårdområden vilka sträcker sig från förebyggande vård till vård i 

livets slutskede, där enligt Meleis (1997) ett viktigt begrepp för sjuksköterskor är 

Transition, vilket innebär en förändring av hälsostatus, relation, roll förväntning och 

förmåga hos individen. Då förhållandet mellan hälsa och sjukdom förändras när en 

allvarlig rubbning av hälsostatus leder till en omställning för individen och där personen 

måste ta till sig ny kunskap för att kunna hantera situationen är enligt Meleis (1997) 

grundläggande frågor för omvårdnaden och sjuksköterskan.  

 

Statens styrmedel är lagstiftning, politiska deklarationer, statsbidrag och handledning. 

På regional nivå är landstingen ansvariga för sjukhusvården och den största delen av 

primärvården (Szebehely & Trydegård 2011). På lokal nivå är det kommunerna som är 

rättsligt skyldiga att tillhandahålla sociala tjänster för personer i alla åldrar antingen i 

hemmet om det är bästa alternativet för en person att uppnå livskvalité eller på särskilt 

boende (Szebehely & Trydegård 2011; Thomé et al. 2003). Hemsjukvård i Sverige 

regleras av socialtjänstlagen (SFS 2001:453), som även reglerar de flesta vårdtjänster 

för äldre och funktionshindrade personer. Socialtjänstlagen reglerar även äldreboenden, 

vilka flyttats till kommunal lokal nivå från den regionala nivån. Behovsbedömning görs 

av en biståndsbedömare på uppdrag av lokalt valda politiker (Szebehely & Trydegård 

2011). 

 

Tjänsterna är inkomstbaserade samt uträknade på behovsinsatser och användaravgifter 

täcker endast en bråkdel av kostnaden. De allra flesta av äldreomsorgens utgifter 

kommer från kommunalskatt, medan de resterande utgifterna täcks av nationella skatter 

(Szebehely & Trydegård 2011). Kommunens ekonomi belastas hårt av dessa utgifter 

och äldrevården får ofta stå tillbaka för andra gruppers behov. Dessutom har 

neddragningen av sjukvårdsplatser under 90-talet medfört stora effekter på 

hemsjukvården. Kommunen måste tillhandahålla vårdmöjligheter utanför sjukhuset 

dessutom betala för dyra vårdplatsen när en vårdtagare är färdigbehandlad på sjukhuset. 

Tillgängligheten och nivån på hemsjukvård har därför skärpts upp (Szebehely & 

Trydegård 2011; Thomé et al. 2003). Vidare fann Thomé et al. (2003) och Popejoy 

(2011) i sina studier att vård i hemmet många gånger förhindrade sjukhusinläggning, 

vilket kan ses som en paradox till de skärpta reglerna som framlagts för att erhålla 

hemsjukvård.  

 

Szebehely och Trydegård (2011) fann i sin studie att det var mer vanligt med kommunal 

hemsjukvård än vård utförd av närstående i slutet av 80-talet. Hjälp från familj och 

anhöriga har ökat de senaste tio åren. De med lägre inkomst ses ta hjälp av 

familjemedlemmar i större utsträckning än de med högre inkomst trots att de flesta 

egentligen inte vill be anhöriga om hjälp alls. Popejoy (2011) fann i sin studie att 

familjer i USA fortfarande står för den större delen av vården av sina anhöriga i 
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hemmen. Popejoy (2011) menar vidare att en diskussion om hur vård efter 

sjukhusvistelse skall bedrivas måste föras då familjesituationen förändrats med mindre 

familjer, ensamstående och fler kvinnor som gör yrkeskarriär. Szebehely och Trydegård 

(2011) fann att de med hög inkomst genom skatteavdrag på hushållsnära tjänster 

upplevde det både billigare och mer effektivt att köpa privata tjänster, speciellt om man 

hade mindre behov av hjälp, än att förlita sig på den kommunala hemsjukvården. De 

menar vidare att risken med en sådan utveckling kan leda till försämrad kvalitet på den 

kommunala hemsjukvården då efterfrågan på den privata blir större.  

 

Sedan andra halvan av 1980-talet har den svenska äldreomsorgssektorn kraftigt 

påverkats av den globala utvecklingsvågen, då kommunerna införde en köp och 

leverantörsmodell (Szebehely & Trydegård 2011). Modellen gav kommunerna rätt att 

införa en uppdelning mellan köpare och leverantör samt att lägga ut vård och omsorg 

till privata vårdgivare både vinst- och icke vinstgivande. Risken för kvantitet istället för 

kvalitet ökar där stora vårdleverantörer nu lättare kan bjuda under kommunerna 

(Szebehely & Trydegård 2011). Under år 2009 infördes fritt vårdvalssystem där privata 

och offentliga sektorer får samma ersättning och köparen betalar samma taxa, 

leverantörerna tävlar endast om vårdkvaliteten inte kostnaden. Regeringen upplever att 

införandet går för sakta och kommer att lagstadga systemet under 2014 (Szebehely & 

Trydegård 2011). 

Samordnad vårdplanering  
Innan en vårdtagare blir utskriven från slutenvård till kommunalvård är tanken att 

aktörerna som varit inblandade i vården sammankallar till ett samordnat 

vårdplaneringsmöte. Mötet sker då i samråd med vårdtagaren, närstående samt 

företrädare för berörda enheter som tar över vård- och omvårdnaden utanför 

slutenvården. Respekt för den enskildes integritet och värdighet samt att personal som 

deltar i mötet innehar rätt kompetens för att kunna tillgodose vårdtagarens behov av 

insatser efter utskrivning är av vikt (Bull & Roberts 2001;Grönroos & Perälä 2005).  

När den (kommunala) distriktssköterskan tar över ansvaret för en person som varit 

inskriven i slutenvården önskas en innehållsrik och bra överrapportering angående 

vårdtagarens behov av vård från den distriktssköterska som varit på det samordnade 

vårdplaneringsmötet (VPL) (Bull & Roberts 2001). Information om vårdtagarens behov 

av hälso- och sjukvård samt socialtjänst överförs från slutenvården till de berörda 

enheterna. Ett professionellt övertagande underlättas om informationen kan lämnas 

samma dag som personen skrivs ut och innehåller en vårdplan samt andra väsentliga 

uppgifter som krävs för en fortsatt vård och omvårdnad (Bull & Roberts 2001; 

Szebehely & Trydegård 2011). Rydeman och Törnkvist (2006) menar att brister i 

informationen och samarbetet mellan olika sjukvårdsinstanser angående vårdtagarens 

behov av hälso- och sjukvård ökar risken för negativa påföljder för denne. Rydeman, 

Törnkvist, Agreus och Dahlberg (2012) fann i sin studie att den äldres upplevelse av att 

inte känna sig sjuk men heller inte vara tillräckligt frisk för att få komma hem byggde 

upp en känsla av osäkerhet. Enligt en studie av Mc Garry (2008) underlättar det om 

distriktssköterskan möter vårdtagaren och blir en bro mellan sjukhuset och hemmet, för 

att ett fortsatt värdigt liv för vårdtagaren skall kunna uppnås. Bauer, Fitzgerald, Haesler 

och Manfrin (2008) fann i sin studie att en vårdplan sammanlänkar vården inom 

sjukhuset och omsorgen ute i samhället efter en akut sjukhusinläggning. För att det ska 

lyckas krävs utveckling av en övergripande och effektiv plan för att möta behoven hos 
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patienten efter utskrivning med målet att bibehålla eller förbättra hälsoresultatet samt 

för att få dem stärkta i sin roll inför övergången.  

Noggrann planering av utskrivningen där alla instanser är delaktiga och genomförandet 

sker i steg kan underlätta hemgången för den äldre. Dels för att lära känna vårdtagaren 

dels för att denne ska få en möjlighet att vänja sig inför hemgång samt de förändringar 

som det kan medföra med ett nytillkommet eller större vårdbehov (Bull & Roberts 

2001). Coleman, et al (2004) fann i sin studie att om distriktssköterskan gjorde tidiga 

och kontinuerliga besök för att utvärdera behoven, skapades trygghet i det fortsatta livet 

för vårdtagaren och dennes anhöriga. Ett väl anpassat samarbete för att stödja 

interventioner som syftar till att integrera omsorg över gränserna kan leda till en 

minskning av akuta tjänster så som sjukhusvistelser. Vidare menar Coleman et al. 

(2004) att prioritering av avancerad patientcentrerad vård i samarbete med vårdtagaren 

och anhöriga är av stor vikt för patientsäkerheten, speciellt avseende 

läkemedelsanvändandet men också för vårdtagarens säkerhet samt kostnadseffektivt för 

samhället. 

Övergång från slutenvård till kommunalvård  
Kommunen tillsammans med landstinget och den enskilde och/eller närstående 

upprättar en plan där den enskildes olika behov tillgodoses. Kommunen ansvarar för att 

socialtjänsten tillgodoser den enskildes olika behov av stöd och hjälp (Szebehely & 

Trydegård 2011). Bull och Roberts (2001) menar att vårdplanering berör i stor 

utsträckning äldre personer som är inneliggande på sjukhus och vid utskrivning är i 

behov av fortsatt vård i hemmet. De fann vidare att det är viktigt att vårdtagarens behov 

bedömdes på ett sådant sätt att personal inom kommunal hemsjukvård kunde utföra den 

vård som vårdtagarens tillstånd krävde på ett säkert sätt. Enligt Grönroos och Perälä 

(2005) innehåller en vårdplan både aktuella omvårdnadsbehov samt medicinska behov 

för en vårdtagare. Annan väsentlig information som kan beröra vård och omsorgen skall 

också finnas dokumenterad. Slatyer et al. (2013) fann i sin studie att bättre 

kommunikation angående framtida behov och den förväntade vården samt hur detta ska 

kunna uppfyllas förhindrar både besvikna vårdtagare och personal men även 

återinläggning på sjukhus. 

Distriktssköterskans funktion i hemsjukvården  
Mc Garry (2003) visar i sin studie att distriktssköterskans roll har förändrats genom 

åren. Distriktssköterskor ser sig idag mer som gäst i hemmen, där det är vårdtagaren 

som bestämmer över sin vård. Vårdtagaren har rätt att neka vård och behandling vilket 

ska respekteras av distriktssköterskan och kanske även är ett krav för att hon ska får 

komma in i hemmet. Enligt Mc Garry (2008) var en viktig roll att bygga broar och fylla 

luckorna i vården för att bevara vårdtagarens och familjens självbestämmande samt 

uppmuntra familjen till deltagande. Mc Garry (2008) betonar också behovet av att 

upprätthålla professionell distans till vårdtagaren men såg också svårigheter i hur långt 

detta är möjligt i en miljö som hemmet, där gränserna mellan det professionella och det 

personliga är svåra att definiera. Vidare menar Mc Garry (2003) att platsen för vård 

påverkade kvalitén på vården och sjukhusbaserad vård sågs som forcerad eller 

opersonlig då sjuksköterskor inom slutenvården inte hinner bygga relationer med 

vårdtagarna på grund av tidsbrist. Samtidigt fann Mc Garry (2003) i sin studie att de 

ökande arbetsuppgifterna för hemsjukvården och införandet av mera avancerade 

medicinska tekniska åtgärder verkar leda till att omvårdnadsinterventioner minskar. 
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Distriktssköterskans huvudsakliga funktioner i hemsjukvården är enligt Nilsson, 

Lundgren och Furuåker (2009) bedömning av vårdtagarens hälsa, kommunikation med 

både vårdtagaren och dennes anhöriga, att hjälpa vårdtagaren känna sig lugn och trygg 

motverka rädslor och bygga upp ett förtroende dem emellan. Dessutom ingår 

omvårdnad och sjukvård där både omläggningar, medicinsk tekniska behandlingar och 

läkemedel finns med. Vidare fann Nilsson et al. (2009) att distriktssköterskan 

kontinuerligt följer upp vårdtagarens hälsotillstånd och arbetar med både interventioner 

och prevention. Läkemedel sågs som ett stort ansvarsområde, både att få tag på 

läkemedel, kontrollera läkemedelslistor, signera listorna men också vara utbildad för att 

kunna preparera och administrera olika preparat och olika administreringssätt. Nilsson 

et al. (2009) fann också att distriktssköterskor handleder och utbildar både vårdtagaren, 

dess anhöriga samt hemsjukvårdspersonalen i hygien och omvårdnad samt vägleder nya 

sjuksköterskor och studenter inom detta speciellt i samband med förändringar i 

vårdtagarens hälsostatus. Kirsebom, Wadensten och Hedström (2012) såg i sin studie att 

sjuksköterskor hade önskemål om utbildning och träning i specialiserade uppgifter som 

sonder och parenterala infusionen från sjukhusets personal. 

Mc Garry (2008) fann i sin studie att en stor del av distriktssköterskans tid gick åt till 

administrativt arbete, dokumentation och informationsöverföring, vilket ledde till extra 

arbetsbelastning. Distriktssköterskan fick ofta utföra dessa sysslor utanför arbetstiden 

för att inte behöva dra ner på vårdtiden. Vidare såg Mc Garry (2008) att kollegor från 

andra områden inom sjukvården misstolkade distriktssköterskornas arbetsinsats. 

Sjuksköterskor beskrev hur de upplevde att deras roll ofta misstolkas av kollegor från 

andra områden och sjuksköterskor i studien introducerade termen ”pop in”(titta in) 

vilket de menade var det slutenvårdens sjuksköterskor ville att de skulle göra med en 

vårdtagare. Nilsson et al. (2009) fann i sin studie att distriktssköterskorna oftast 

arbetade ensamma och/eller hade få kollegor att konferera med eller få stöttning av. I 

Mc Garry (2008) studie framkom att en stor del av distriktssköterskans arbete är att 

skapa relationer. De första mötena användes för att lyssna in vårdtagaren och eventuella 

anhöriga. Samtidigt ansågs vårdtagarens historia och levnadsberättelse vara ett lärande 

tillfälle som skapade en större förståelse vilket underlättade fortsatt omvårdnad (Mc 

Garry 2008). 

När distriktssköterskan tar emot en vårdtagare från slutenvården och fortsätter den 

medicinska behandlingen underlättar det om kommunikationen i överrapporteringen 

från vårdplaneringsmötet fungerar väl (Grönroos & Perälä 2005). Payne, Kerr, Hawker, 

Hardey och Powell (2002) fann att kommunikationen mellan slutenvården och 

hemsjukvården ofta fallerade, där sjuksköterskorna inom slutenvården sällan kände till 

vilken information distriktssköterskorna behövde eller önskade, inte heller vilka 

vårdtekniker de hade erfarenhet av och kunskap om.  

Informationsöverföring inom hälso- och sjukvården  
Kommunikationen mellan olika professioner och parter i vårdkedjan är viktig för en 

effektiv informationsöverföring (Bull & Roberts 2001). Tydliga riktlinjer om vilka som 

skall delta i vårdplaneringsteamen underlättar ett säkrare informationsflöde inom teamet 

samt till vårdtagarna. Ett formulär med tydliga punkter som avhandlas kan vara ett bra 

underlag för att säkerställa kommunikationen (Bull & Roberts 2001; Day, McCarthy & 

Coffey 2009; Siegler, Murtaugh, Rosati, Schwarts, Razzano, Sobolewski & Callahan 
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2007). Viktig information kan lätt försvinna på vägen likt ”viskningsleken” om inte 

informationsöverföringen genomförs på rätt sätt. Eftersom många olika professioner 

deltar i teamarbetet kring vårdtagaren behövs förståelse för och insikt i för hur de olika 

arbetar och uttrycker sig (Atwal 2002). Vidare redogör Atwal (2002) i sin studie att en 

huvudansvarig i vårdplaneringsteamet som såg till att alla professioner i teamet blev och 

kände sig delaktiga kunde leda till ett större egenansvar. Om alla i teamet involverades 

och kunde ta vid om någon person i kedjan försvann förhindras att information 

förändras eller blir felaktig när den lämnas mellan de olika leden (Atwal 2002; Bull & 

Roberts 2001). Bull och Roberts (2001) fann dessutom att vikten av att lära känna 

vårdtagaren är stor för en bra informationsöverföring. Detta för att förhindra ”fel miljö” 

där vårdtagaren ofta ansåg sig klara av den praktiska hemsituationen lika bra som 

tidigare. Vårdtagaren upplevde inte att vårdtiden på sjukhuset förändrat deras förmåga, 

speciellt om vårdtiden dessutom varit lång. 

Enbart muntlig informationsöverföring kan bli bristfällig då viktig information lätt 

tappas bort (Meum, Wangensteen, Soleng & Wynn 2011). Dataskrivna journaler eller 

informationsblad ger säkrare informationsöverföring då ansvarig vårdgivare kan läsa in 

sig på sin egen vårdtagare samt avgöra vilken information de själva upplevde sig 

behöva (Meum et al. 2011). Meum et al. (2011) visade att datoriserade dokument som 

innehöll både planerad samt given vård gav en större säkerhet även om de flesta inte 

litade helt på systemen. Sjuksköterskorna upplevde att de teoretiska och reella 

kunskaperna var svåra att förmedla skriftligt och därför önskade kontakt ansikte mot 

ansikte i exempelvis morgonmöten. Vårdplanering via videolänk sågs positivt då den 

upplevdes socialisera samt kunna ge möjlighet till emotionell support (Meum et al. 

2011). Mahler, Ammenwerth, Wagner, Tautz, Happek, Hoppe och Eichstädter (2007) 

fann i sin studie att elektroniska överrapporteringssystem kunde vara tidssparande och 

säkra men problem sågs uppstå framförallt inom personalens olika datavanor, 

terminologikunskaper och kunskaper i skrivregler men också viljan att lära sig 

systemen. Några upplevde att elektronisk dokumentation istället tog alldeles för mycket 

tid från den planerade patientvården (Mahler et al. 2007).  

Informationsöverföring i primärvården  
Atwal (2002) fann i sin studie att personal från slutenvården sällan fick någon närmare 

kännedom om vare sig patient eller anhöriga vilket personal inom hemsjukvården oftast 

hade, då de träffade samma vårdtagaren med varierande mellanrum. I en studie av 

Payne et al (2002) upplevde distriktssköterskor i hemsjukvården att sjuksköterskor inom 

slutenvården inte var tillräckligt insatta eller hade tillräckliga kunskaper om hur 

distriktssköterskan arbetade eller vilka omvårdnadsmöjligheter de kunde erbjuda. 

Distriktssköterskorna upplevde dessutom att de inte fick tillräcklig eller rätt information 

om vårdtagaren från slutenvården. Detaljerad information om specifika vårdområden 

som omläggningar eller sjukdomsprognoser saknades (Atwal 2002; Payne et al 2002). 

Enligt Rydeman (2006) upplevde distriktssköterskorna att de ofta fick informationen 

först när allt redan var klart samt att det var oklart från de olika professionerna som 

deltagit i vårdplaneringen vad de skulle ansvara för i den kommande omvårdnaden. De 

upplevde dessutom att de genom detta blev tvungna att lösa andras problem för att 

vården skulle fungera. Payne et al. (2002) fann att distriktssköterskor upplevde brister i 

informationsöverföringen då sjukhusen ofta skrev ut patienter till hemsjukvården före 

veckoslut när det fanns mindre personal i tjänst och mindre möjligheter att uppnå 

vårdkraven. Kirsebom, et al (2012) fann i sin studie att distriktssköterskorna ofta 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Mahler%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Mahler%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Mahler%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Mahler%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Wagner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Wagner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Wagner%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Happek%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Happek%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed?term=Eichst%C3%A4dter%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17685151
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saknade medicinlistor, förnyade recept eller medskickade läkemedel vilket skapade 

problem då de inte har tillgång till läkemedel i samma utsträckning som sjukhusen. 

Vidare fann Kirsebom et al. (2012) att flera distriktssköterskor upplevde det bättre att 

skicka in vårdtagaren till sjukhus för rådfrågning, vägledning och bedömning när de 

hade svårt att få tag på läkare eller sjuksköterska inom slutenvården. Detta orsakade 

onödig förflyttning, oro och sjukhusinläggning för vårdtagaren men också oro för 

anhöriga. I en studie av Preyde, Macaulay och Dingwall (2009) framkom vikten av att 

ansvarig distriktssköterska kunde förklara och vägleda i besluten som tagits gällande 

den fortsatta omvårdnaden samt att de var insatta i vårdtagarens omvårdnads– och 

sjukvårds bakgrund för att skapa trygghet hos vårdtagaren. Kirsebom et al. (2012) såg i 

sin studie att patientsäkerheten kunde äventyras om en otillfredsställande vårdplanering 

genomförts då överflyttningar skedde även om vårdtagaren ej verkade vara 

färdigbehandlad. Sjuksköterskorna önskade att ett större ansvar togs för 

utskrivningsprocessen så att inte vårdtagaren skickades hem för tidigt även att 

kommunikationen gällande informationsöverföringen blev bättre eventuellt med 

diskussionsplattformar, gemensamma journalsystem och hospitering inom de olika 

vårdområdena. 

Problemformulering  
Distriktssköterskan tillsammans med annan vårdpersonal inom kommunen har ett 

viktigt arbete när det kommer till att tillgodose den äldres vårdbehov. Då många äldre 

bor kvar i sina hem trots ett ökat vårdbehov krävs hög kompetens av personalen men 

även lyhördhet, samverkan med vårdtagaren och de anhöriga samt samarbete 

professionerna emellan. Det är därför viktigt att informationsöverföringen mellan 

slutenvård och kommunal vård är väl fungerande. Forskningsstudier har tidigare gjorts 

både nationellt och internationellt om vårdplaneringsprocessen men då har forskarna 

inriktat sig på att studera vissa delar. Brister i kommunikationen mellan slutenvård och 

den kommunala hemsjukvården framkommer tydligt. Information om vårdtagarens 

behov av hälso- och sjukvård såväl som socialtjänst behöver överföras från slutenvården 

till berörd enhet på ett väl fungerande sätt där alla instanser är delaktiga och 

utskrivningen sker i steg. 

Tidigare forskning visar att andra områden inom sjukvården ibland misstolkar 

kommunsjukvårdens arbetsinsatser, möjligheter och kunskap. Det är av stor vikt att 

studera hur informationsöverföringen går till för att bidra till viktig kunskap om hur den 

kan utvecklas och förbättras för framtida aktörer och för att patientsäkerheten ska kunna 

upprätthållas. 

Syfte 
Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av 

informationsöverföring till hemsjukvården i samband med samordnad vårdplanering.  
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METOD 

Design 
Studien ingår i projektet ”Äldre och samordnad vårdplanering” som genomfördes vid 

Karlstads universitet. Ett större forskningsprojekt pågår i Mellansverige där forskarna 

vill undersöka de sammansatta förhållandena i den samordnade vårdplaneringen och få 

en helhetsbild av vårdplaneringsprocessen. Den aktuella studien, är en del i 

forskningsprojektet och undersökte vårdgivarnas erfarenhet av hur 

informationsöverföringen fungerade mellan slutenvård och kommunal vård. Deltagarna 

i studien var distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård i en 

större kommun i Mellansverige. Intervjuer är en lämplig metod för att studera 

personliga erfarenheter (Hsieh & Shannon 2005) och en kvalitativ beskrivande design 

med induktiv ansats användes. 

Studiens kontext  
Hemsjukvård i Sverige regleras av socialtjänstlagen som också reglerar kommunens 

äldreboende. Processen av behovsbedömning görs av biståndsbedömare på uppdrag av 

lokalt valda politiker. Sjukhusvården styrs av landstingen som också styr över största 

delen av primärvården (SOSFS 2005:27). Sjuksköterskor och distriktssköterskor styrs 

av ett flertal lagar och författningar som ligger till grund för sjuksköterskans profession 

och yrkesutövande men även som hjälpmedel för dokumentation samt kvalitetsarbete. 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och Patientjournallagen (1985:562), lag och 

förordning om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:531; 

1998:1513) är lagar som reglerar yrkesutövandet samt Socialstyrelsens föreskrifter om 

allmänna råd om läkemedelshantering inom hälso- och sjukvård (SOSFS 2000:1; 

1985:562). Allmänna råd om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- 

och sjukvården (SOSFS 2008:14; SOSFS 2005:12) är hjälpmedel och styrdokument 

inom sjuksköterskornas profession.  

För att kunna dokumentera och överföra information om en vårdtagare används 

datoriserade dokumentationssystem förutom omvårdnadsepikris och medicinsk epikris 

samt muntlig rapport. Den aktuella kommunen i studien använde sig av två datoriserade 

dokumentationssystem, Treseva och Meddix, beroende på vilket område de tillhörde 

inom kommunen. Treserva är ett datasystem som baseras på vårdåtaganden inom 

hemsjukvård. I systemet kan patientjournaler skapas, aktuella bevakningar sker samt 

vård- och rehabiliteringsplaner dokumenteras i systemet. Via olika sökord kan 

omvårdnadsstatus, funktionsstatus och aktivitetsstatus handläggas. Det finns även 

information om samtycke, överkänslighet, smitta, riskbedömning i samband med 

egenvård och skyddsåtgärder för patienten. Meddix som är ett gemensamt 

dokumentationssystem för kommun och landsting, innehåller en patientöversikt där 

inskrivningsmeddelanden ses, inneliggande vårdtagare kan bevakas, kallelse till 

vårdplanering, dokumentation om själva vårdplaneringen efter att den är utförd och 

utskrivningsprocess. 

Vid varje VPL medverkar olika professioner som biståndsbedömare, sjuksköterska, 

arbetsterapeut och/eller sjukgymnast. Alla dessa professioner deltar inte samtidigt vilket 

medför att fokus i vårdplaneringen hamnar på den yrkeskategori som deltagit.  
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Undersökningsgrupp och urval  
Enhetschefer i en större kommun i Mellansverige kontaktades och informerades om 

studiens syfte (Bilaga 1) samt för att få listor på vilka distriktssköterskor och 

sjuksköterskor som kunde kontaktas för intervjuer. Inklusionskriterier var 

distriktssköterskor och sjuksköterskor med minst ett års yrkesvana inom kommunal 

hemsjukvård samt varit delaktiga i samordnad vårdplanering. Exklusionskriterier var 

timvikarier. Enhetscheferna skickade ut informationsblanketten till personalen i de olika 

områdena inom kommunen för att de skulle vara förberedda på att bli kontaktade.  

Personallistorna som skickades över distriktssköterskor och sjuksköterskor som 

arbetade inom kommunens hemsjukvård var avidentifierade. Det stod endast vilket 

område samt telefonnummer, inga namn eller titlar. Utifrån detta gjordes ett strategiskt 

urval och det ringdes förutsättningslöst från telefonlistorna. Då olika personal använder 

samma telefon och andra gånger samma personal kunde ha flera telefoner samtidigt blev 

det vid flera tillfällen att samma personal blev kontaktad mer än en gång men 

personalen hade förståelse för problemet. Slutligen var det sju distriktssköterskor och 

åtta sjuksköterskor som gav sitt samtycke till att delta i studien. Alla var kvinnor i 

åldern 34 till 65 år, distriktssköterskornas yrkeserfarenhet sträckte sig från ett till 26 år, 

sjuksköterskornas från fyra till 42 år. Informationsblankett samt samtyckesblankett 

delades ut till informanterna vid intervjutillfället som då skrevs under (Bilaga 2 och 3). 

Samtycke från enhetscheferna fanns redan via forskningsprojektet.  

Datainsamling 
Semistrukturerad intervju är enligt Gillham (2008) en forskningsintervju som inger en 

flexibilitet vilket balanseras av struktur vilket ger data av god kvalitet. Vidare beskriver 

Gillham (2008) att stegen i utförandet av semistrukturerade intervjuer är tydliga samt att 

några genvägar som regel inte finns. Samma frågor ställs till alla informanter, frågorna 

är öppna vilket ger möjlighet för alla att uttrycka sina egna åsikter. Vid 

semistrukturerade intervjuer uppmuntrar intervjuaren informanten att utifrån frågorna, 

uttrycka sig fritt med egna ord, angående de olika frågeställningarna som intervjuaren 

ställer (Polit & Beck, 2012) 

Intervju är lämplig som datainsamlingsmetod när forskaren vill ha en beskrivning och 

en förståelse av ett fenomen eller en situation (Gillham, 2008). Ett frågeformulär med 

13 öppna frågor med uppföljande stödfrågor användes där informanterna fick berätta 

om sina upplevelser/erfarenheter av ämnet (Bilaga 4). Två pilotintervjuer genomfördes 

med två sjuksköterskor inom hemsjukvården för att testa utfallet av frågorna.  

Intervjuguiden ändrades efter provintervjuerna för att bättre svara mot syftet och därför 

inkluderades inte pilotintervjuerna i studien. 

Intervjuerna gjordes var för sig och tog 30-40 minuter vardera. Intervjuerna och 

pilotintervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats och spelades in på diktafon 

och transkriberades ordagrant. För att det inte ska gå att spåra eller identifiera någon 

enskild person som deltagit i studien, behandlades intervjumaterialet konfidentiellt samt 

förvaras så det inte sprids bland obehöriga (Northern Nurses Federation 2013). 

Intervjumaterialet förvaras i låsta skåp. Intervjuerna genomfördes under hösten 2013. 
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Dataanalys 
Enligt Elo och Kyngäs (2008) används konventionell kvalitativ innehållsanalys inom 

både kvantitativ och kvalitativ data med ett induktivt eller deduktivt utförande. Studiens 

syfte bestämmer vilket utförande som används. En induktiv ansats rör sig från det 

specifika mot det generella, där de speciella instanserna blir observerade och sen blir 

kombinerade till ett större och generellt budskap. Induktiv ansats rekommenderas där 

ingen eller endast fragment av tidigare forskning gjorts. Kvalitativ innehållsanalys med 

en induktiv ansats utifrån Elo och Kyngäs (2008) har används i studien. 

Konventionell kvalitativ innehållsanalys används ofta inom omvårdnadsforskning och 

fungera bra när olika upplevelser och erfarenheter ska undersökas, texter ska tolkas och 

beskrivas samt även för att beskriva det uppenbara eller dolda som framkommer ur 

olika samtal eller texter (Elo & Kyngäs, 2008). Intervjuer är en lämplig metod när 

personliga erfarenheter ska studeras, analysen blir induktiv när forskaren utgår från 

innehållet i intervjutexter samt när analysen görs förutsättningslös enligt Hsieh och 

Shannon (2005)  

 

   

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Innehållsanalysens olika faser enligt Elo och Kyngäs (2008).  

Vidare framkommer det i Elo och Kyngäs (2008) att analysprocessen delas in i tre olika 

huvudfaser, förberedandefas, organisations- och rapporteringsfas vilket tydliggörs i 

figur 1. Den första förberedande fasen innehåller en beskrivning av textens manifesta 

innehåll. Materialet analyserades, därefter lyftes meningsbärande enheter ut ur texterna 

som sedan delades in i olika analysenheter vilka överensstämde med studiens syfte (Elo 

& Kyngäs 2008). I den här studien ingår femton intervjuer där sju av de intervjuade är 

distriktssköterskor och åtta sjuksköterskor, vilka i det här arbetet kommer att benämnas 

FAS 1 

Förberedande fas 

FAS 2  

Organiserande 

fas 

FAS 3 

Rapporterande 

fas 

 Materialet läses igenom flertalet gånger och 

meningsbärande enheter plockas ut så en helhet 

uppnås. 

 Texten delas in i olika analysenheter vilka är 

relevanta för studiens syfte. 

 

  Analysenheterna kondenseras och kodas till 

gemensamma nämnare genom att separera 

likheter och skillnader.  

 Likheterna och skillnaderna abstraherades och 

delades in i subkategorier och kategorier. 

 Huvudkategorier bestäms utifrån tolkning av 

kategoriernas innehåll och återspeglar det 

centrala i texterna. 
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som sjuksköterskor. Intervjumaterialet transkriberades ordagrant, 102 sidor text skrevs 

ut och lästes igenom av författarna var och en för sig, åtskilliga gånger, för att uppnå en 

känsla för helheten samt för att se samband, mönster och variationer i texterna. 

Analysenheter bestående av ord eller meningsbärande enheter som stämde med studiens 

syfte markerades i texterna.  

I den andra fasen (fig 1) organisationsfasen beskriver Elo och Kyngäs (2008) hur data 

organiseras genom öppen kodning, kodningsscheman skapas, grupperingar görs, 

kategorier skapas och abstraktioner utförs utan att essensen i materialet går förlorad. 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) innebär öppen kodning att anteckna och rubriker skrivs 

ned under tiden texterna läses. Kodningsschema är en tabell där meningsbärande 

enheter från texten förs in samt grupperingar bestående av subkategorier med likheter 

grupperas tillsammans som kategorier. Abstraktion innebär att formulera en generell 

beskrivning av syftet med studien genom att generera olika kategorier. Syftet med att 

gruppera kategorierna är enligt Elo och Kyngäs (2008) att minska antalet kategorier 

genom att slå samman de som har likheter med varandra under bredare kategorier. Det 

gör att data som liknar varandra eller är relaterade till varandra kommer under samma 

kategori vilket betyder att likheter och skillnader kan tydas (Elo & Kyngäs, 2008).  

Analysen genomfördes av författarna var för sig fram till kodningen, därefter jämförde 

de gemensamt analysmaterialet samt kondenseringen. Ur analysen synliggjordes 20 

subkategorier, nio kategorier och två huvudkategorier vilket tydliggörs i Tabell 3 och 4. 

I den tredje rapporteringsfasen (fig 1) bildas huvudkategorier utifrån tolkningen av 

kategoriernas innehåll, vilket ska återspegla det centrala i texterna (Elo & Kyngäs 

2008).  
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Tabell 1. Beskrivning och exempel på hur meningsbärande enheter har kodats, 

abstraherats och kategoriserats till två huvudkategorier.  

Analysenheter Koder Subkategorier Kategorier Huvudkategorier 

Intervj.1) Det 

kan hända men 

det är inte ofta, 

det mest 

stämmer 

Sällan fel, 

stämmer 

för det 

mesta 

Överens-

stämmelse 

mellan 

informationsgiva

re 

Rapporter-

ingens status 
Över-

rapporteringens 

innehåll 

Intervju 3) Man 

kan ju alltid 

ringa tillbaka då 

till avdelningen 

för att få en 

kompletterad 

bild så// Det här 

med sår, hur har 

ni lagt om på 

avdelningen och 

med vad?  

Ringer 

tillbaka till 

avd. för 

kompletter

ing. 

Tydligare 

informations 

riktlinjer krävs 

Otillräcklighet 

i muntliga och 

skriftliga 

rapporterings-

system  

 

Organisation av 

överrapportering 

 

Forskningsetiska övervägande  
Projektet äldre och samordnad vårdplanering hade sedan tidigare ett skriftligt 

godkännande av socialcheferna i kommunerna och därtill hade projektet genomgått en 

forskningsetisk prövning via Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala (EPN Dnr 

2012/028). Vid Avdelningen för omvårdnad diariefördes tillstånden efter inlämnade till 

handledaren för studien. De mellansvenska kommunernas enhetschefer och 

områdeschefer gav sitt samtycke till att genomföra studien samt att de informerade sina 

anställda sjuksköterskor angående denna. Intervjudeltagarna informerades via ett 

informationsbrev vid intervjutillfället samt gav sitt skriftliga medgivande (Bilaga 2 och 

3).  

Intervjufrågorna syftade till att undersöka hur informationsöverföringen fungerar mellan 

samordnad vårdplanering och kommunens sjuksköterskor, vilket kunde medföra både 

positiva och negativa tankeprocesser hos informanterna. Då informanterna ombads att 

redogöra för både hur kollegor och arbetsgivaren/organisationen utförde sina 

arbetsuppgifter gällande informationsöverföringen, kunde det orsaka en oro om 

igenkännande som kunde hindra dem att svara ärligt på frågorna. Frågorna kunde även 

få igång tankar till ett förbättringsarbete, för ett mer välfungerande informationssystem 

där fel och brister kan minimeras. Informanterna blev både skriftligt och muntligt 

informerade av intervjuarna att informationen som framkommit i intervjuerna hanteras 

konfidentiellt och inte kan härledas till vare sig person eller plats. De informerades 

ytterligare om att deltagandet var helt frivilligt och kunde avbrytas när som informanten 

så önskade, vilket stärks enligt lag om etisk prövning (SFS 2003:460). Intervjuerna 

gjordes på informanternas arbetsplats, spelades in, avidentifierades, behandlades 

konfidentiellt och intervjuerna hade avbrutits omgående om informanten så önskat. 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant och förvaras säkert i låst utrymme. Enligt lag om 

etisk prövning (SFS 2003:460) beskrivs det att forskning på människor endast får 

utföras då personen samtycker till forskningen samt det ska vara frivilligt, tydligt och 

preciserat till en bestämd forskning och den skall dokumenteras. Deltagarna kunde när 

som helst avbryta sitt deltagande. De forskningsetiska riktlinjerna i Norden 

(Vetenskapsrådet 2003) beaktades vid genomförandet av studien. 

 

Enligt FNs deklaration och i Helsingforsdeklarationen beskrivs de forskningsetiska 

kraven vilka bygger på mänskliga rättigheter och etiska principer. Information, 

samtycke, konfidentiellitet och säkerhetskrav för deltagarna ses som etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i Norden (Northern Nurses Federation 2003). Forskarna är 

ansvariga för att säkerställa deltagarnas integritet samt skydda deras värdighet. De ska 

handla efter godkända yrkesetiska principer samt normer som ska iakttas vid all 

forskning som involverar försökspersoner (Northern Nurses Federation 2003). 

Omvårdnadsforskning har en humanistisk inriktning som forskar på mötespunkten 

mellan humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap. En förutsättning för att 

bedriva forskning med en humanistisk inriktning som inkluderar aspekter av mänsklig 

utsatthet är god kunskap och förståelse för grundläggande etiska principer (Northern 

Nurses Federation 2003).  

Nyttan med studien hoppades kunna vara att resultatet skulle ge en möjlighet till 

framtida delaktighet mellan alla professioner som är involverade i omvårdnaden av en 

vårdtagare. Risker med ett deltagande i studien kunde vara att informanterna upplevde 

osäkerhet på hur materialet skulle presenteras och att deras svar skulle kunna upplevas 

som kritik mot ansvarig arbetsledning. Informanterna försäkrades om att allt 

intervjumaterial skulle avidentifierades och inte kunde härledas till person samt skulle 

behandlades konfidentiellt av forskarna. 
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RESULTAT  
Resultatet från studiens analys trädde fram via femton intervjuer. Intervjuerna gjordes 

med sju distriktssköterskor och åtta sjuksköterskor i en kommun i Mellansverige. Syftet 

var att undersöka erfarenheter av informationsöverföring från slutenvård till 

hemsjukvårdens distriktssköterskor och sjuksköterskor i samband med samordnad 

vårdplanering. Ur analysen framkom två huvudkategorier, Överrapporteringens 

innehåll och Organisation av överrapportering samt nio kategorier och 20 

subkategorier vilka kommer att redovisas i tabell och text. Under första huvudkategorin 

framkom fem kategorier och elva subkategorier under den andra huvudkategorin 

framkom fyra kategorier och nio subkategorier, vilket förtydligas i Tabell 3 och 4. Citat 

från intervjuerna används för att belysa olika variationer i resultatet. I fortsättningen av 

resultatredovisningen kommer distriktssköterskor och sjuksköterskor att benämnas 

sjuksköterskor eller informanter. 

I intervjuerna framkom att både den muntliga och skriftliga informationen ifrån 

slutenvård till hemsjukvård genomfördes via olika informationskällor, se Tabell 2. 

Sjuksköterskor kunde genom dessa olika informationskällor både söka samt ta emot 

information angående patienten.  

 

Tabell 2. Olika informationskällor som används vid informationsöverföring från 

slutenvården till hemsjukvården.  

 
Informant Meddix/ 

Treserva 

Vårdplaner-

ing/Vård-

begäran 

Patient-

journal 

Tidigare 

PAS* 

Kontakt 

med 

sjukhus 

Omvård-

nads 

epikris 

Medicinsk 

epikris 

1 X X   X X X 

2 X X X  X X  

3 X X   X X  

4 X X X  X X X  

5  X X X  X X  

6 X X X X X X X 

7 X X X  X X  

8 X X X X X   

9 X X    X  

10 X X  X X X X 

11 X X   X   

12 X X  X X X X 

13 X X X X X X X 

14     X X X 

15 X X  X X X  

Totalt antal n=13 n=14 n=7 n=7 n=14 n=13 n=7 

 86,6% 93,3% 46,6% 46,6% 93,3% 86,6% 46,6% 

*Patientansvarig sjuksköterska 

Tabell 2 visar hur frekvent de olika informationssystemen som används. De flesta (93 

%) använde sig av kontakt med sjukhus samt vårdplaneringen/vårdbegäran. Alla 

informanter kombinerade flera olika informationskällor, de flesta fem olika per 

vårdtagare. I ett fall kombinerades alla sju informationskällorna. 
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Överrapporteringens innehåll 
I resultatet framkom att sjuksköterskor inom kommunen frånsett utbildning upplevde att 

det fanns många brister i överrapporteringen, både i innehållet och bedömningen av en 

vårdtagare. De upplevde frustration över tiden det tog att kontrollera och söka korrekta 

uppgifter om vårdtagaren på grund av felaktigheter i överrapporteringen. Det framkom 

att sjuksköterskorna såg en tydlig skillnad i överrapporteringen beroende på vilken 

profession som deltagit i VPL, samt att samstämmigheten mellan informationsgivarna 

ibland inte överrenstämde. I nedanstående text redovisas fem kategorier samt 

tillhörande subkategorier som framkommit genom analysen. 

Tabell 3. Beskrivning av huvudkategori 1 med kategorier och subkategorier 

Huvudkategori 1: Överrapporteringens innehåll 

Kategori Subkategori 

1) Rapporteringens status 1. Överensstämmelse mellan 

informationsgivarna 

2. Bristande rapportering 

3. Skiljaktigheter och brister mellan 

informationsgivare 

2) Avsaknad av överenskommelse i 

beslut 

1. Utlovar för mycket 

2. Ej överenskommen åtgärd med patient 

3. Brist på sjuksköterskekompetens från den 

kommunala sjukvården 

 

3) Brister i bedömning av patientens 

behov och status 

1. Missvisande information om patientens 

vårdbehov 

2. Bristande kunskap om patienten 

4) Brister rutiner för 

läkemedelshantering 

1. Brister från slutenvården 

2. Bristfälliga vanor vid läkemedelshantering 

och ordinationer 

5) Bristande rapportering om 

erforderliga interventioner 

1. Ytlig och bristfällig information om 

omvårdnadsåtgärder 

 

 

Rapporteringens status 

De flesta sjuksköterskor kände samstämmighet mellan de olika leden (VPL-teamet, 

sjuksköterska i slutenvården och skriftlig information via epikriser), överensstämmelse 

mellan informationsgivarna, men att det var stor skillnad i informationsmängden. Från 

VPL kom endast kortfattad information om vilka insatser vårdtagaren var i behov av 

medan sjuksköterskan i slutenvården gav en mer utförlig muntlig rapportering, speciellt 

om samma sjuksköterska dessutom deltagit i VPL. Om en annan sjuksköterska än den 

som medverkat vid VPL gav den muntliga rapporten sågs skillnader i bedömningen av 

patientens status. Vidare visar resultatet att sjuksköterskorna i kommunen upplevde en 

bristande rapportering mellan de olika informationskällorna, Meddix, Treserva, 

omvårdnadsepikris, medicinsk epikris och den muntliga rapporten. Det gällde oftast 



21 

 

information gällande vårtagarens status, läkemedel, ordinationer eller 

omvårdnadsåtgärder. De upplevde stora skillnader mellan den skriftliga och muntliga 

rapporteringen och fick själva börja söka information angående vårdtagaren för att reda 

ut vilket som var korrekt. Sjuksköterskorna önskade att VPL-teamets beslut skulle vara 

mer utförligt antingen skriftligt eller muntligt och inte bara ett kort statusmeddelande i 

Meddix till sjuksköterskan i kommunen och att patienten är vårdplanerad och kommer 

hem, detta för att kunna förbereda sig på att ta emot vårdtagaren.  

”jag får ju en utökad info ifrån ssk och det är ju där jag får min 

info..inte från VPL-teamet. Det enda jag vet ifrån VPL det är om 

patienten är på väg hem och när..” (Intervju.11) 

 

 Skiljaktigheter och brister mellan informationsgivare framkom då överrapporteringen 

upplevdes allt för kortfattad gällande patientens status och behov jämfört med de andra 

informationsleden. Dessutom sågs det tydliga skillnader i vem som deltagit i VPL, 

sjuksköterska eller inte sjuksköterska. Informanterna upplevde att de fick den mest 

omfattande och utförligaste informationen via den muntliga rapporten eller 

omvårdnadsepikrisen. Det framkom att utifrån de olika informationskällorna, var 

omvårdnadsepikrisen den som sjuksköterskan beskrev som mest tillförlitlig. I den 

framkom det viktigaste och det var oftast det som stämde bäst med patientens status.  

 ”Ja, fast med, som sagt med VPL-teamet får jag får ingen 

information ifrån, sjuksköterskan ska ju mer fokusera på 

omvårdnad, fast det har nog, det har hänt att jag vid tillfälle har 

fått mer utförligt i omvårdnadsepikrisen även när det gäller 

medicinskt..” (intervju 14) 

Avsaknad av överenskommelse i beslut 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdplaneringsteamet utlovar för mycket. Flera gånger 

blev vårdtagare i den skriftliga informationen från antingen sjukgymnast eller 

arbetsterapeut lovad hjälpmedel och andra åtgärder som inte hann genomföras i tid 

innan vårdtagaren kom hem och som sen inte var genomförbara i hemmet eller ens 

indicerade. 

”det känns som om vpl de lovar lite för mycket ibland, det här 

och där kommer du att få hjälp med och så och så och sen så 

stämmer ju inte det alltid när man kommer hem.” (Intervju 3).  

Det visade sig även när sjuksköterskan kom till vårdtagaren för att utföra de beslut som 

fattats på VPL, att dessa inte alltid stämde utan vårdtagaren och de anhöriga upplevde 

att de inte kommit överens om vissa delar, en ej överrenskommen åtgärd med patient, 

till exempel när läkemedelsövertagande beslutats var detta inte alltid överrenskommet 

med eller införstått hos vårdtagaren. Problem uppstod senare när distriktssköterskan 

skulle utföra åtgärden i hemmet och vårdtagaren inte ville ta del av eller hade förstått 

innebörden av detta. 

”för ibland kommer vi och nu ska vi ha hand om läkemedlen och 

börja ge, det vill de (vårdtagaren) inte alls, så jag upplever att 

många inte förstår.” (intervju 9) 
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En annan subkategori som framkom i analysen var brist på sjuksköterskekompetens från 

den kommunala sjukvården. När sjuksköterska från kommunen inte deltar i VPL 

framkom det tydliga brister i de beslut som togs angående omvårdnads- och/eller 

medicinska insatser. Informanterna förstod att varje profession utgår från sina egna 

specifika kunskaper vid vårdplaneringstillfället för vårdtagaren och detta kan vara 

grunden till att brister uppstod i de beslut som togs. De påtalade också att det alltid 

borde finnas en sjuksköterska med på VPL.  

 

”vad det gäller VPL-teamet och deras anteckningar, så beror 

det ju lite på vem som varit med, om det varit en sjukgymnast, 

arbetsterapeut eller sjuksköterska, för har det vart en 

(kommunal) sjuksköterska då tycker ju jag för min del då att det 

blir väldigt heltäckande..” (intervju 15) 

Brister i bedömning av patientens behov och status 

Många felaktigheter i överrapporteringen uppdagades när sjuksköterskan träffade 

vårdtagaren efter att hon tagit del av vårdbegäran via Meddix samt rapport från 

slutenvården. Sjuksköterskan planerade sina vårdåtagande utifrån informationen men 

när hon kom hem till vårdtagaren var denne ibland friskare men också ibland mycket 

sjukare än vad som framkommit via informationen, missvisande information om 

patientens vårdbehov. Sjuksköterskorna i kommunen upplevde många gånger att de 

hade betydligt mer kunskap om vårdtagarens olika behov än VPL-teamet och den 

sjuksköterska som rapporterade över vårdtagaren. Svårigheter visade sig när det gällde 

nya vårdtagare som inte tidigare haft hemsjukvård. Där kunde avvikelser ses i vad 

sjuksköterskan fått rapporterat till sig och hur behovet sedan var när hon kom hem till 

vårdtagaren första gången.  

”Det är ju så olika, ibland så kan man ju få rapport att 

patienten är mycket piggare än de är, de är jättedåliga när de 

kommer hem, de kan ha sår som inte sjukhuset har rapporterat 

det kan vara tvärtom också..” (Intervju 9) 

Från sjuksköterskorna framkom även att slutenvården valde att skicka hem patienter 

trots att de egentligen inte var medicinskt färdigbehandlade. De fick rapporter om att 

vårdtagaren skulle vara mycket bättre men när de kom hem till vårdtagaren var den 

såpass dålig att sjuksköterskan måste skicka tillbaka vårdtagaren till akuten. 

Sjuksköterskorna upplevde att orsaken till att slutenvården skickar hem patienterna för 

tidigt är att överrapporteringen saknar viktig information och att slutenvården ibland 

antog att hemsjukvården alltid har tillräckliga resurser för att ta emot en vårdtagare som 

är svårt sjuk eller palliativ. Den höga arbetsbelastningen på avdelningarna sågs också 

som en källa till för tidig utskrivning.  

”Jag hade en i våras som dog 7 timmar efter hemkomst, frågade 

VPL vad de tänkte, han vakna till och ville hem.” (Intervju 1) 

Det visade sig också att rapporterande sjuksköterska ibland inte hade träffat vårdtagaren 

utan läste innantill ur de journalanteckningar som fanns vid överrapporteringen, 

bristande kunskap om patienten. Det framkom dessutom i analysen att det ibland 

begicks misstag angående patientens behov samt status då den överrapporterande 

sjuksköterskan inte själv gjorde bedömningen av patienten vid hemgång.  
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”inte sällan är en sjuksköterska som säger att den här patienten 

har jag inte träffat men jag läser utan och innantill och det 

tycker jag också, det tycker jag är lite synd..”(intervju 15) 

Bristande rutiner för läkemedelshantering 

Vidare i analysen framkom det att sjuksköterskorna i hemsjukvården ansåg att det mest 

tidskrävande i deras arbete samt de största felkällorna, gällde läkemedel. Det framkom 

även att när sjuksköterskorna blev ordinerade att ta över läkemedelsansvaret saknades 

det allt för ofta en aktuell läkemedelslista, brister från slutenvården. När vårdtagaren 

endast skulle ha hjälp med läkemedel och inga andra insatser, kunde personal från 

slutenvården ringa samma dag vårdtagaren skulle hem eller inte lämna någon rapport 

alls. Upplevelsen från sjuksköterskorna var att många fel uppkom vid utskrivningen 

från slutenvården och rapporteringen därifrån. 

”Å visst har det varit bristfälligt, för att två gånger har jag inte 

fått läkemedelslistor och det står att sköterskan ska ha 

läkemedelsansvaret och vi ska dela dosett och jag har inte ens 

fått ut läkemedelslistor..jag har fått gjort mig ovän med 

avdelningen och de säger att vi lämnar inte ut det men jag måste 

ju veta vad de har..”(intervju 9) 

Sjuksköterskorna upplevde att allt för mycket tid gick åt till att ordna upp frågetecken 

kring läkemedel och ordinationer. Läkemedel som utlovats att skickas med från 

slutenvården, skickades inte med. Felaktiga ordinationer överrapporterades, där inget 

start- eller slutdatum på till exempel antibiotika lämnades och läkemedel föll 

oförklarligt bort från läkemedelslistorna trots att vårdtagaren haft läkemedlet en längre 

tid. När sjuksköterskan kontaktade avdelningen fanns ingen förklaring till hur det 

kunnat ske. Sjuksköterskan i slutenvården rapporterade läkemedelsordinationer muntligt 

till mottagande sjuksköterska, men efter den rapporten kunde ibland läkaren ändra 

ordinationen, vilket inte framkom förrän den medicinska epikrisen anlände, vilket 

upplevdes som bristfälliga vanor vid läkemedelshantering och ordinationer. Den 

medicinska epikrisen kom oftast inte förrän flera dagar efter vårdtagaren skrivits ut om 

den kom alls, vilket gjorde att sjuksköterskan var tvungen att eftersöka den. I 

medicinska epikrisen står ändringar av läkemedel, ordinationer samt medicinska 

uppföljningar. Enligt sjuksköterskorna i kommunen ska slutenvården skicka med 

läkemedel för tre dagar för att säkerställa att vårdtagaren har läkemedel fram tills recept 

kan hämtas ut. Ofta fungerade inte detta och ibland fanns inga recept skrivna eller så var 

inte apodosen uppdaterad efter gjorda läkemedelsändringar från slutenvården. 

Sjuksköterskorna såg detta som en fara för vårdtagaren då det kunde vara viktiga 

läkemedel som saknades eller var felaktiga.  

”de säger att det inte är några nytillkomna läkemedel så när de 

kommer hem så upptäcker vi att de har massor med nytillkomna 

läkemedel, det kan saknas recept, ordinationer..” (Intervju 12) 

”Sköterskan rapporterar läkemedlet och sen så ändrar doktorn 

i, på den sista ronden också, som inte sköterskan vet om ja”. 

(Intervju 9) 
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Bristande rapportering om erforderliga interventioner  

Inte sällan saknades en sjuksköterska från kommunen i vårdplaneringen, vilket 

medförde att hälso- och sjukvårdsinsatser kunde bli bristfälliga. Något krav på en 

sjuksköterskas medverkan vid VPL- mötet finns inte. Det framkom även i analysen att 

rapporten sjuksköterskorna fick angående de omvårdnadsåtgärder vårdtagaren var i 

behov av, inte bara var bristfälliga utan även felaktiga. Vårdtagare blev utskrivna från 

slutenvården med sår som skulle läggas om men det framkom inte hur såromläggning 

skulle utföras eller med vad. Det ordinerades att sjuksköterskan skulle utföra 

medicinska åtgärden men inte hur, ytlig och bristfällig information om 

omvårdnadsåtgärder. Prover ordinerades, men inga ordinationer fanns att tillgå, 

patienten hade KAD men ingen beskrivning om vad som skulle åtgärdas, utföras eller 

om omvårdnadsåtgärderna krävde uppföljning. Vårdtagaren har haft och har behov av 

näringstillägg under vårdtiden men ingen rapport om detta.  

”Det är ju egentligen bara ett meddelande att jag ska ta över 

läkemedelsansvar eller att patienten behöver hjälp med sin KAD 

eller omläggning så mycket detaljerat är det inte” (Intervju 3). 

Organisation av överrapportering 
Resultatet visade att informationen angående en vårdtagare övervägande sker via 

datoriserade informationssystem och att brister ses i hur informationsöverföringen går 

till. Tydligare riktlinjer och rutiner önskades. En del av informanterna önskade mer 

delaktighet i VPL och säkrare överrapporteringsrutiner till exempel signerade 

läkarepikriser. 
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Tabell 4. Beskrivning av huvudkategori 2 med kategorier och subkategorier 

 

Huvudkategori 2: Organisation av överrapportering 

Kategori Subkategori 

1) Olika rapporteringssystem som 

används 

 

1. Bygger huvudsakligen på skriftlig 

information via dator eller fax och muntlig 

via telefon 

2 Informationsöverföring genom skriftlig 

utskrift 

2) Otillräcklighet i muntliga och 

skriftliga rapporteringssystem 

1. Tydligare informationsriktlinjer för att 

säkerställa vården 

2. Skriftliga rutiner i de olika 

överrapporteringsformerna 

3) Behov av bättre planerad 

rapportering  

1. Fasta rutiner vid överrapportering  

2. Bättre samverkan runt patienten 

3. Krav på signerade läkarepikriser  

 

4) Mer detaljerad- och förenklad åtkomst 

av information  

1. Mer tydliga och enklare informationssystem 

2. Krav att sjuksköterska från kommunen 

deltar vid VPL  

 

 

Olika rapporteringssystem som används  

Inom denna kategori framkom det att sjuksköterskorna startade arbetsdagen med att gå 

igenom de olika datoriserade informationssystemen som de hade tillgång till, Treserva 

eller Meddix. All information Bygger huvudsakligen på skriftlig information via dator 

eller fax och muntlig via telefon. Finns inte all information i systemen måste de ringa 

upp och begära en muntlig rapport för att säkerställa informationen. Dessutom upplevde 

en del informanter viss sårbarhet då datoriserade system kan fallera och startar inte 

datorn får de ingen information alls. Informationsöverföring genom skriftlig utskrift, i 

form av epikriser både omvårdnadsepikris och medicinsk epikris kommer via fax, men 

många gånger dröjer det innan dessa kommer och personalen får även här ringa och 

eftersöka dessa. 

”Jag söker information i Meddix dagligen, morgon och 

eftermiddag. Jag kan antingen gå in i Meddix och läsa 

vårdplaneringen eller så går jag in i patientjournalen i Treserva 

och läser vad vårdplaneringen har skrivit// 

Omvårdnadsepikrisen den får jag faxad” (Intervju 7) 

Otillräcklighet i muntliga och skriftliga rapporteringssystem  

Sjuksköterskorna i hemsjukvården upplevde ofta att de saknades tydliga riktlinjer och 

information angående vårdtagaren då den kom hem. Ofta handlade det om läkemedel, 

ordinationer men även omläggningar och tydligare informationsriktlinjer för att 

säkerställa vården krävs. Vårdplaneringsteamet upplevdes svåra att få tag på då de 

oftast var upptagna med patientärenden, närmaste kontakten blev slutenvården på 

sjukhuset. Men även där var det många gånger svårt att få tag på rätt person eller 
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information angående vårdtagaren. Enligt riktlinjer skulle sjuksköterskan på 

avdelningen kontakta hemsjukvården men det fallerade ofta och hemsjukvården fick ta 

kontakten istället, vilket upplevdes som frustrerande samt gav merarbete. Handhavandet 

runt vårdtagarens läkemedel framkom som det största problemet vid övertagandet och 

ledde ibland till konflikter med avdelningen. Distriktssköterskorna fick söka 

information allt från biståndsbedömare till ansvarig läkare på avdelningen vilket var 

tidsödande samt innebar problem då framförallt läkarna sällan var anträffbara. 

”Man får luska lite såhär, får ringa upp avdelningen. Har han 

legat inne på avdelning åtta kanske vad gjorde ni då? Och vad 

ska vi göra här? // Ja mediciner är ju inte ibland skrivna det är 

ju då man ringer upp igen och frågar” ( Intervju  5) 

Rapporteringen mellan sjukhuset och den kommunala hemsjukvården sågs som ett 

allmänt problem av personalen. Hemsjukvårdens personal upplevde att de inte bara fick 

bristfällig utan även helt felaktig information om vårdtagaren. Bättre kommunikation 

från slutenvården efterfrågades då distriktssköterskorna saknade den verbala 

kommunikationen där de kunde ”bolla” problem och frågeställningar runt vårdtagaren. 

Många upplevde ändå att de skriftliga överrapporteringsdokumenten i stort sett 

fungerade bra men att de ibland saknade skriftliga rutiner i de olika 

överrapporteringsformerna speciellt om vårdtagarens personliga status just för tillfället. 

Flera önskade ett telefonsamtal från slutenvården dagen innan eller ett par dagar innan 

vårdtagaren väntades komma hem. Detta för att hinna förbereda sig inför kommande 

vårduppdrag på ett professionellt sätt, kunna få lite tid till att iordningställa material, ta 

till sig interventioner för att kunna informera resterande personal runt vårdtagaren, få 

fram läkemedellistor och recept men även för att kunna fråga efter information som 

saknades tillexempel hur omläggningar utförts och med vilket material. 

”Får jag en liten rapport från sköterskan från avdelningen då 

kan vi ställa dom frågorna som fattas, som vi tycker fattas// 

Felaktiga uppgifter man ser att patienten är mycket piggare på 

lasarettet än när den kommer hem” (Intervju 1) 

Behov av bättre planerad rapportering 

Då många som vårdas i sina hem är svårt sjuka eller har stora omvårdnadsbehov, krävs 

specialistkunskaper samt att avancerad sjukvård ska kunna utföras. Sjuksköterskorna 

önskade mer fasta rutiner vid överrapportering och att informationen som kom via de 

olika kanalerna skulle specificeras mer. Bättre samverkan runt patienten med detaljerad 

beskrivning av hur och med vad sår skulle läggas om eller viken vårdnivå som skulle 

utföras, vilken information som delgetts vårdtagaren men också till de anhöriga, 

speciellt när det handlade om palliativ sjukvård i hemmiljö. Bristande tydlighet i 

informationen kunde ibland leda till att vårdtagaren fick ta del av beslut som de vare sig 

förstod eller uppfattade. Distriktssköterskorna upplevde då att vårdtagaren kände sig 

utsatt och ensam under dessa möten och att många olika personer talade över huvudet 

på dem.  Krav på signerade läkarepikriser önskades för att kunna vara säkra på att 

informationen verkligen var korrekt och säker. 

”Dom ska ha såromläggning för det och det men inte med vad 

eller hur eller så, det måste jag ta reda på// Det står inga 

detaljer så, utan det står om det stora hela// Vi kan ju känna lite 
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grann ibland att dom, alla parter skulle tjäna på att dom, om det 

vore bättre kommunikation, att dom pratade med oss innan då” 

(Intervju 2) 

Mer detaljerad- och förenklad åtkomst av information  

Sjuksköterskorna upplevde att om det var mer tydliga och enklare informationssystem 

skulle deras arbetssituation kännas både mindre tungarbetad men även bli säkrare samt 

att ansvaret heller inte skulle kännas alltför stort. Informationen som delgavs i 

vårdbegäran upplevdes som kortfattad och ospecifik, en mer utförlig information med 

mer lätthanterliga och regelmässiga informationssystem önskades. Informanterna i 

studien önskades också likartade system då de som inte använde sig av Meddix utan 

Treserva hade en känsla av att Meddix gav mer information än Treserva. 

Arbetssituationen inne på sjukhuset sågs också påverka tiden att hinna dokumentera 

tillräckligt utförligt. Ett PM om hur själva utskrivningen ska genomföras önskades där 

alla involverade runt vårdtagaren fick lämna sin specifika del. 

”SSK inne i slutenvården är enormt stressad och överbelastade 

med arbete och inte riktigt hinner, säg skriva epikriser i tid och 

oftast så ringer de kanske inte utan man får själv ringa och ta 

kontakt och själv be om den här rapporten på pat. som man vill 

ha och det skulle man ju vilja att det skedde mer per automatik” 

(Intervju 13) 

Krav att sjuksköterska från kommunen deltar i vpl önskades för att kunna delge 

information om den aktuella vårdtagaren men också för att få tillfälle för ytterligare 

direkt information. Distriktssköterskorna önskade att få delta i dessa möten för att kunna 

vara en länk mellan vårdtagaren och vårdplaneringsteamet. 

” jag får ju försöka ta reda på fakta och det är ofta genom att 

vända mig till slutenvården och be dem om korrekta 

uppgifter..//via telefon.// jag får ju ringa till sjukhuset då och 

ifråga sätta vad det är som gäller” (Intervju 13) 
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DISKUSSION 
Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av 

informationsöverföring från slutenvård till hemsjukvård i samband med samordnad 

vårdplanering. I resultatet framkom det att informationsöverföringen från slutenvård till 

hemsjukvård varierade beroende på vilket område informationen kom ifrån, VPL-

teamet, muntlig kommunikation från sjuksköterska i slutenvården eller skriftligt i form 

av epikriser. Brister sågs både i rutiner kring kommunikation mellan de olika aktörerna 

gällande omvårdnadsinterventioner, hantering och ordinationer av läkemedel samt 

brister av rutiner gällande överrapporteringssystemen. Då VPL- teamet består av 

sjukgymnast, arbetsterapeut, biståndsbedömare ibland sjuksköterska från slutenvården 

och/eller hemsjukvården upplevde informanterna brister i informationen då de olika 

professionerna fokuserade på sitt eget område. I de fall en sjukgymnast deltog blev 

informationen och interventionerna mycket bra för vårdtagaren gällande träning och 

rörelseproblematik. Stora brister framkom då istället inom den medicinska 

omvårdnaden tillexempel såromläggningar, sonder och läkemedelsordinationer.  

Dessutom upplevde informanterna att genom det här systemupplägget fick de ingen 

direkt information, utan informationen gick genom flera led, vårdplaneringsteamet, 

muntlig rapport från sjuksköterska i slutenvården (men kanske inte den som var 

patientansvarig), medicinska epikriser och omvårdnadsepikriser. Risker upplevdes då de 

förlorade viktig information på vägen, en oro upplevdes att något kunde missas som var 

avgörande för vårdtagaren. Trots detta fanns det flera informanter (speciellt de som inte 

hade så lång erfarenhet av systemet med VPL-team) som upplevde att det fungerade bra 

och ansåg att den informationen de fick till sig måste vara tillräcklig just för att VPL-

teamet har vårdplaneringen som sin uppgift och att det då borde vara rätt och riktigt. 

Dessutom ansåg de sig inte kunna avsätta så mycket tid som det behövs för att delta i 

vårdplaneringar utan den tiden måste gå till vårdtagaren istället. 

Resultatdiskussion   
Resultatdiskussionen utgår från resultatets huvudkategorier Överrapporteringens 

innehåll och Organisation av överrapportering. I överrapporteringens innehåll 

framkom brister i rapporteringen samt stora skillnader i informationen beroende på om 

biståndsbedömaren, sjukgymnasten, arbetsterapeuten sjuksköterska från slutenvården 

och/eller sjuksköterska från kommunen gjorde överrapporteringen. När inte 

sjuksköterska deltog i VPL-teamet upplevde informanterna i studien att vårdtagarens 

omvårdnadsbehov blev bristfälligt dokumenterad och att rutiner saknades eller inte 

efterföljdes när det gällde läkemedelsordinationer. Organisationen runt 

överrapporteringssystemen saknade enligt informanterna enklare och likartade 

informationssystem där de gärna önskade en rutin eller mall att efterfölja för att alla 

delar gällande vårdtagaren ska komma med. Skillnader framkom mellan den muntliga 

och den skriftliga överrapporteringen. Informanterna upplevde att den var kortfattad och 

de saknade informationsdelar. Några av informanterna upplevde ändå att de skriftliga 

informationsdokumenten fungerade bra, att omvårdnadsepikriser var tillförlitliga och de 

kände samstämmighet från överrapporteringskällorna trots skillnader i 

informationsmängd. 

Vi har valt att diskutera de viktigaste resultaten med avseende på sjuksköterskornas 

erfarenheter från slutenvård till hemsjukvård i samband med överrapportering där de 
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största bristerna som informanterna upplevde visade sig vara inom kommunikation, 

läkemedelsordination och organisationsfrågor gällande överrapportering. Diskussionen 

utgår från informanternas erfarenhet av innehållet i samband med samordnad 

vårdplanering där kommunikationen brister mellan slutenvården och hemsjukvården i 

vissa delar speciellt kommunikation och läkemedelsordinationer i överrapporteringens 

innehåll.  

Överrapporteringens innehåll  

Kommunikation  

Kommunikation mellan de olika yrkeskategorierna som deltar i ett vårdplaneringsmöte 

framkommer som väsentlig, då informationen sågs avgörande för hur en vårdtagares 

omvårdnad läggs upp. Detta styrks även av Grönroos och Perälä (2005) där det 

framkom att kommunikationen många gånger brister mellan sjukvården och 

hemsjukvården. Sjuksköterskorna i kommunen upplevde stora skillnader i 

informationsöverföring och informationsmängd, på grund av vilka olika professioner 

som ingick i VPL-teamet.  

När det inte deltog en sjuksköterska från hemsjukvården var informanternas erfarenhet 

att informationen från VPL-teamet ibland var helt felaktig, när ansvarig sjuksköterska 

senare tog del av den inför sin fortsatta planering av omvårdnadsinterventioner. Stora 

brister framkom vilka kanske kunde ha rättats till om det alltid var förenat med fysisk 

närvaro av sjuksköterska vid vårdplaneringen.  

Vikten av korrekt information om patienten påpekas även i studien av Bull och Roberts 

(2001). Studien visar att olika besked från de som är inblandade i vårdplaneringen 

framkommer ofta när de olika professionerna fokuserar på sitt eget område och inte 

samverkar kring patientens behov inför utskrivning. Vidare beskrivs att olika 

information både i mängd och innehåll kan äventyra säkerheten, kontinuiteten och 

följsamheten till vårdtagaren och de anhöriga.  

I Kirsebom et al. (2012) studie framkom dessutom att sjuksköterskor ibland skickade 

tillbaka vårdtagaren till sjukhuset när de upplevde svårigheter att få tag på rätt person i 

vårdkedjan som kunde vägleda i beslut. Informanternas erfarenhet var att det var lättare 

och kändes tryggare att skicka tillbaka en vårdtagare som inte upplevdes tillräckligt 

frisk, eller hade kvarstående besvär istället för att försöka ”jaga” olika 

personalkategorier för vägledning. Ett system som gjorde det möjligt för vårdtagarens 

ansvariga sjuksköterska att alltid kunna kommunicera runt vårdtagaren innan 

utskrivning upplevdes av informanterna kunna leda till ett bättre och tryggare 

omhändertagande. Att diskutera kollegor emellan och kunna utbyta erfarenheter ger en 

bra vägledning och i förlängningen mer trygghet i de egna besluten.  

I resultatet framkom att vårdplaneringsteamens information till kommunen upplevdes 

alldeles för kortfattad. I den skriftliga informationen från vårdplaneringsmötet förekom 

endast information om att vårdplanering skett för vårdtagaren och att han/hon skulle 

skrivas ut till hemmet. Det kunde även stå ”har KAD” eller ”såromläggning” och om 

det någon gång fanns ytterligare information var det någonting som avvek stort ifrån 

den vanliga verksamheten tillexempel att en vårdtagare var i ett palliativt skede. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie önskade en utförligare rapport från VPL och 

rutinmässig muntlig kommunikation för att kunna skapa sig en bättre bild av 
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vårdtagarens vårdbehov och för vårdtagarens säkerhet. Motsvarande krav på innehåll i 

informationsöverföring till kommun beskrivs av Jefferies, Johnson och Nicholls (2012). 

De beskriver att dokumentation om vårdtagarens tillstånd och omsorg bör innehålla 

aktuellt status, om vårdtagarens tillstånd är stabilt, att han/hon klarar sig själv eller 

kanske behöver lättare hjälpinsatser eller om tillståndet har förändrats tillexempel 

orolig/agiterad, orkar inte ta sig ur sängen och där interventionerna måste omvärderas. 

När beskrivningar av vårdtagarens tillstånd och vård kombineras använder 

sjuksköterskan sina kunskaper för att få en förståelse för patienten för att utvärdera en 

vårdplan eller en serie av omvårdnadsinsatser (Jefferies et al. 2012). 

Det framkom i föreliggande studie stora skillnader framförallt mellan den skriftliga och 

den muntliga informationen. Sjuksköterskorna i kommunen upplevde att de först vid 

den muntliga rapporten fick en mer övergripande informationsbild angående 

vårdtagarens behov. Bristen på tillräcklig information om vårdtagaren ledde till att 

sjuksköterskan fick söka överrensstämmande information. Informanterna efterfrågade 

mer delaktighet och samstämmighet i vårdplaneringarna, vilket även påvisades i 

Jefferies et al. (2012) studie. De menade att specifika omvårdnadskunskaper krävs för 

att diagnostisera en vårdtagare men också för att bestämma vilken vård som krävs till 

detta samt att all information samlas ihop tillsammans med en anamnes att användas vid 

muntlig kommunikation. Om en sjuksköterska med sitt kunskapsområde inom både 

omvårdnad och sjukvård inte deltar i VPL- mötet kan detta leda till att informationen i 

överrapporteringen blir mindre utförlig. Vårdtagares sjukvårdshistoria tillsammans med 

sjuksköterskans kunskaper ger en mer utförlig bild och samstämmighet i 

överrapporteringen. En sammanfattning av en vårdtagares sjukdomshistoria tar tid att 

genomföra vilket informanterna såg som en brist vilket styrks av Manias (2010) som 

såg att brist på tid gav svårigheter att skapa förtroende och ömsesidig förståelse och att 

detta kan leda till att kommunikationen brister mellan personalkategorierna. 

Informanterna påpekade att olika ansvarsområden inom vårdplaneringsteamet ger olika 

vinster för vårdtagaren. Om inte sjuksköterskan är med i planeringen och själva 

utskrivningen faller viktig information om vårdtagaren bort både om 

omvårdnadsinterventioner men också om den medicinska vården som påverkas till det 

sämre, speciellt i de fall där sjuksköterskan kände till vårtagaren sedan tidigare. Det 

borde vara självklart att sjuksköterskan från hemsjukvården deltar i VPL. Den 

informationen som hon kan delge från ”fältet” måste anses vara av högsta intresse. 

Detta styrks i Jefferies et al. (2012) studie som beskriver att sjuksköterskan ”kartlägger” 

vårdtagarens tillstånd tillsammans med sina kunskaper för att utveckla en förståelse för 

vårdtagaren och sedan kunna utveckla en vårdplan eller en serie av 

omvårdnadsinterventioner.  

När ingen sjuksköterska från kommunen deltog i vårdplaneringsmötet fick 

informationen annat fokus. Rena felaktigheter i överrapporteringen sågs och flera av 

sjuksköterskorna upplevde att detta många gånger berodde på att de som vårdplanerade 

inte kände till vårdtagaren sedan tidigare Att få delta i vårdplaneringsmötet önskades av 

många sjuksköterskor, framförallt de som arbetat lite längre och dessutom fått delta 

tidigare i sin yrkeskarriär. De upplevde att all den information om vårdtagaren som de 

oftast hade då de många gånger träffat denne, kanske till och med dagligen, utgjorde en 

grund för fortsatt planering. VPL-teamets deltagare kände oftast inte vårdtagaren utan 

läste sig till det de upplevde sig behöva inför mötet. Var då vårdtagaren dement och 
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kanske inte riktigt kunde uttrycka sina önskemål upplevde sjuksköterskan att det kunde 

bli riktigt fel. Vårdtagaren deltar ofta ensam i mötet och det kan vara svårt att snabbt 

uppfatta och förstå vad som diskuteras och planeras. Finns ingen anhörig med skulle en 

sjuksköterska från hemsjukvården kunna stötta vårdtagaren även om hon inte träffat 

denne tidigare.  

Det framkom i studien att de nya och mindre erfarna sjuksköterskorna inte önskade 

delta i VPL. De ansåg sig inte ha tid med detta utan nöjde sig med den information de 

fick via vårdplaneringsteamet och det skriftliga, vilket kanske skulle vara tillräckligt om 

informationen var helt samstämmig men så upplevdes den inte alltid vara. Deras önskan 

överensstämmer heller inte med O´leary och Mhaolrúnaigh (2011) studie som visade att 

mindre erfarna sjuksköterskor sökte mer information och vägledning av erfarna 

sjuksköterskor än de som var erfarna. Vidare framkom i samma studie att 

sjuksköterskor oftast inte söker evidensbaserad information utan tar beslut efter egen 

kunskap och erfarenhet. Motsvarande erfarenheter har redovisats i en studie av Nilsson 

et al. (2009) där det framkom att sjuksköterskor i hemsjukvård oftast arbetar ensamma 

och har få kollegor att få stöttning och informationsutbyte av. Kan det vara så att nya 

sjuksköterskor i hemsjukvården upplever att de får klara sig själva med den information 

de får kanske just på grund av att de arbetar ensamma så ofta och inte kan få tag på 

kollegor att rådfråga, eller känner att de borde ”klara sig själva”? Motsatsen beskrivs i 

Jefferies, Johnson och Nicholls (2012) studie där det framkom att sjuksköterskan samlar 

information från andra kollegor och multiprofessionella team för att få vägledning i sina 

beslut. Ytterligare motsats till detta beskrivs i en tidigare studie av Manias (2010) som 

fann att inga detaljer om hur sjuksköterskorna kommunicerade omvårdnadsmål mellan 

varandra, vårdtagaren och familjen sågs. Utifrån redovisad problematik skulle kanske 

studiedagar om hur man söker evidensbaserad kunskap och vägledning i hur man 

handleder speciellt nya och oerfarna sjuksköterskor ge värdefull kunskap och förbättra 

förutsättningarna för informationsöverföringen. Erfarna sjuksköterskor får då tillfälle att 

tänka till och ”damma” av sina kunskaper vilket också stöds av O´leary och 

Mhaolrúnaighs (2011) som påvisade att just studiedagar ändrade praxis för många men 

att arbetsbelastningen oftast inte gav sjuksköterskorna möjligheter till att delta i dessa. 

Läkemedelsordination 

Sjuksköterskorna i studien såg arbetet med läkemedelshanteringen som det absolut 

största och tidskrävande problemet och en stor källa till felaktigheter. De upplevde att 

det ofta saknades läkemedel samt ordinationer när vårdtagaren kom hem. Det tog 

mycket av sjuksköterskans tid att reda ut och kontrollera att ordinationerna och 

läkemedelslistor stämde, vilket de ofta inte gjorde. Dessutom skickades inte läkemedel 

med från avdelningarna och inga recept eller läkemedelslistor trots att sjuksköterskan 

inom kommunen skulle ta över ansvaret. Gamla ogiltiga listor kunde skickas med vilket 

gjorde det svårt och riskfyllt när dosetter skulle delas. Dessutom sågs felaktigheter i 

apodosen då ändringar inte var utförda vilket också skapade mertid för sjuksköterskan 

då hon måste göra extra kontroller. I en studie av Kirsebom et al. (2012) sågs samma 

problem. I Manias (2010) studie framkom att felaktigheter i medicineringen ansågs 

orsakas av luckor i kommunikationen mellan vårdgivarna. Där framkom att 

felaktigheterna oftast uppstod när läkemedel skrevs ut eller ordinerades samt i hur 

medicinering skulle doseras och utföras. Frågetecken uppstod också om recepten skulle 

hämtas från apotek till patienten av personal, anhörig eller vårdtagaren själv. Detta togs 

också upp av sjuksköterskorna i intervjuerna som en brist, där de också pekade på 
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vikten av familjemedlemmar eller informella vårdare i samarbetet runt vårdtagaren. 

Motsvarande problematik redovisas också av Manias (2010) som såg hur anhörigas 

förmåga att uppmuntra patienter att ta sina mediciner kunde minska och fel uppstod. 

Detta förekom speciellt då en patients beslut att ta eller inte ta sin medicin enligt 

ordination från vårdgivarna sågs som en orsak till felaktigheter. Om inte 

överrapporteringen angående ordinationer fungerar blir det ett riskfyllt åtagande för de 

kommunala sjuksköterskorna. Eftersom de inte deltar under läkarbesöket, 

sjukhusvistelsen eller VPL, kan de heller inte få någon inblick i hur ”tänket” varit. 

Sjuksköterskan ställs inför fakta och går det inte heller att konferera med vårdtagaren 

eller anhörig, startar ett många gånger svårt detektivarbete som dessutom kan ge en 

otrygg känsla för ansvarig sjuksköterska som vill göra rätt. Resultatet stöds av Manias 

(2010) som menar att rollerna och ansvaret i arbetet med medicinmetoder bör 

undersökas för att åstadkomma önskvärda behandlingsresultat samt att översyn av 

läkemedelsfrågor och information om läkemedel samt uppföljning och kontroll av svar 

och uppgifter måste ske 

Organisation av informationsöverföringssystemen 

Informanterna i studien upplevde att de webbaserade informationssystemen var sårbara 

och ett enklare men likartat system efterfrågades för att alla ska kunna få samma 

information. De upplevde också att det var svårt att få tag på ytterligare information om 

det krävdes och att felaktigheter mellan de olika skriftliga överrapporteringssystemen 

förekom.  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att vårdplaneringsteamet lovade för 

mycket många gånger. Svårigheter sågs i vem som ansvarade för vad inom 

professionerna i teamet, vilket gav konsekvenser både för själva planeringen men även i 

den fortsatta vården. Sjuksköterskor upplevde även att de ofta var tvungna att lösa 

andras felaktigheter. Detta påvisar vikten av att alla professioner deltar i och ansvarar 

för en gemensam vårdplanering vilket även framkom i Rydeman och Törnkvist (2006). 

Informationssystemen sågs som sårbara. De flesta dokumenterade på datorn via olika 

webbaserade system, men upplevde att dessa ofta krånglade vilket innebar att de varken 

kunde dokumentera eller ta till sig information. Meum et al. (2011) påvisade att 

datoriserade dokument var säkrare och mer tillförlitliga, där sjuksköterskan kunde ta till 

sig den informationen som hon ansåg sig behöva just för tillfället. Mahler et al. (2007) 

ansåg att elektroniska överrapporteringssystem är tidsbesparande. Sjuksköterskorna i 

studien använde sig i huvudsak av Meddix och Treserva som dokumentationssystem 

men många efterfrågade likvärdiga system för enklare och säkrare överrapportering, 

vilket påvisades i Mahler et al. (2007) studie som också menar att likadana 

organisatoriska system är enklare och säkrare samt minskar risken för missförstånd. 

Stora bitar i informationsöverföringen saknades och det var svårt för sjuksköterskan att 

få tag på någon ur vårdplaneringsteamet eller ansvarig sjuksköterska på sjukhuset. När 

det dessutom visade sig att informationen många gånger var helt olika från de olika 

aktörerna blev situationen besvärlig och tidskrävande för sjuksköterskan i 

hemsjukvården när hon måste ta reda på rätt fakta, ett onödigt arbete som dessutom var 

tidsslukande. Detta styrks också i Atwal (2002) och Payne et al. (2002) studier vilka 

beskrev vikten av detaljerad information och utförligt beskrivna vårdåtgärder för bästa 
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möjliga omvårdnad av vårdtagaren. Om ett likartat rapporteringsdokument skapades 

skulle risken minimeras för att information tappas bort. 

Mer samarbete och insyn önskades om interventioner och uppföljning för att säkerställa 

omvårdnaden samt den medicinska behandlingen till vårdtagaren. (Hur lång tid efter 

utskrivningen får medicinsk epikris komma med tanke på patientsäkerheten?) I studiens 

resultat framkom att det skilde sig i tid när muntlig rapportering gavs och när 

omvårdnadsepikris skickades ut jämfört med den medicinska epikrisen vilket kan vara 

en fara för patientsäkerheten. Sjuksköterskorna önskade att de fick den medicinska 

epikrisen och omvårdnadsepikrisen samtidigt men ibland kom den medicinska epikrisen 

inte alls, vilket gjorde att de var tvungna att ringa och efterfråga den. Ofta var den inte 

ens dikterad eller så dröjde den ytterligare någon vecka. En oro sågs i att läkaren 

dikterar medicinska epikriser, sekreteraren skriver ut dessa men de signeras inte av 

läkaren innan utskick. Hur vet man då att den stämmer? Sjuksköterskan har skrivit 

avvikelser men får ingen respons vilket styrks av Manias (2010) som menar att vårdens 

effektivitet måste bestämmas, samt hur dokumentationen av den kliniska statusen om en 

vårdtagare ska ske, för att befästa vårdtagarens säkerhet. 

Sjuksköterskor i hemsjukvården ansåg sig lägga mycket tid på att åtgärda och ordna upp 

oklarheter samt felaktigheter. De önskade en mer utförlig och strukturerad mall eller 

rapport inför vårdtagarens hemgång där all viktig information dokumenterades. Den ska 

tillexempel innehålla information om både hur och med vad ett sår ska läggas om, 

detaljer om provtagning samt om informationen delgetts vårdtagaren och dennes 

anhöriga. Detta styrks av Manias (2010) som menar att bedömning, utvecklingsplan, 

uppföljning och utvärdering, att sätta mål, att finna lämpliga läkemedelsinterventioner 

samt dessutom schemalagd framtida vård inför ett vårdövertagande bör finnas. Men 

beslut tas av rutinmässig karaktär, och informationen kommer huvudsakligen från 

kollegor. Formulär med fasta punkter som avhandlas en efter en i dokumentationen sågs 

som ett system för säkrare överrapportering och tas upp i flera studier (Bull & Roberts 

2011; Day et al. 2009; Siegler et al. 2007). Den information som används för att ta 

rutinmässiga beslut kom nästan utan undantag från bedömning av patienten och från 

egna erfarenheter vilket stämmer med O´leary och Mhaolrúnaigh (2011) studie. 

Samverkan runt vårdtagaren beskrivs i Jefferies et al. (2012) studie där det framkom att 

en tydlig och välformulerad överrapportering förbereder och ger en förståelse för 

sjuksköterskan om vilken vård som krävs för vårdtagaren i nästa skift. En sjuksköterska 

i studien uttryckte frustration över en vårdtagare som skickades hem och avled några 

timmar senare. Bättre rutiner i informationsöverföringssystemet kunde ha förberett en 

bättre omvårdnad då vårdtagaren var i ett palliativt skede vilket också stöds av Bull och 

Roberts (2001) samt Atwal (2002) studier. Större förberedelse krävs för vårdtagare i 

livets slutskede både för den drabbade men också för familjemedlemmar samt personal. 

I Rydeman (2006) framkom att sjuksköterskorna upplevde att de fick information först 

när allt var klart och färdigplanerat vilket inte ger någon möjlighet till delaktighet eller 

påverkan i besluten. 

Jefferies et al. (2012) såg också vikten av att överlämnandet startar med identifiering av 

vårdtagaren och följs av information om vårdtagarens kliniska historia samt anamnes. 

Kan sjuksköterskan ganska snart efter en vårdtagares hemgång göra ett besök, startar 

samarbetet, vårdtagaren får ett ”ansikte” och en relation skapas. Skapas rutiner för hur 
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vården ska läggas upp och att alla inblandade ges lika förutsättningar kan det leda till 

trygghet för båda vårdtagaren, familjen och sjukvårdpersonalen (Bull & Roberts 2001). 

Metoddiskussion 
Då syftet med den här studien var att undersöka distriktssköterskans erfarenhet av 

informationsöverföring från slutenvård till hemsjukvård i samband med samordnad 

vårdplanering, har studien genomförts med en kvalitativ metod med en induktiv ansats. 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) är det studiens syfte som avgör vilket metod som 

används, där en induktiv ansats rekommenderas när ingen eller endast delar av tidigare 

forskning gjorts, vilket också användes i denna studie. Konventionell kvalitativ 

innehållsanalys är enligt Elo och Kyngäs (2008) en användbar metod och som ofta 

används inom omvårdnadsforskning, där forskaren studerar olika fenomen så som olika 

upplevelser och erfarenheter samt när en ny förståelse och kunskap ska uppnås, därtill 

för att beskriva fakta för att komma fram till en tillförlitlig slutsats. I Gillham (2008) 

beskrivs att intervjuer är lämpligt som datainsamlingsmetod när forskaren vill beskriva 

såväl som förstå en situation eller ett fenomen.   Genom att forskaren gör en utförlig 

beskrivning av de olika stegen, så som urval, deltagare, resultat och analys ökar 

trovärdigheten och överförbarheten i studien enligt Elo och Kyngäs (2008). Vidare 

beskriver de vikten att även beskriva studiens styrkor och begränsningar. 

Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet gjordes utifrån de telefonlistor som verksamhetscheferna skickade ut över alla 

anställda distriktssköterskor och sjuksköterskor inom kommunen, och de var 

avidentifierade från namn och titel (distriktssköterska/sjuksköterska) på grund av etiska 

aspekter. Avsikten var att intervjua endast distriktssköterskor inom kommunal 

hemsjukvård, men då tillgången till distriktssköterskor i aktuell kommun inte var stor 

nog för att ge tillräckligt med material inkluderades även sjuksköterskor som arbetade i 

kommunal hemsjukvård. I studien använde forskarna sig av ett strategiskt urval, vilket 

innebar att sjuksköterskor med minst ett års arbetslivserfarenhet inom kommunal 

hemsjukvård samt varit delaktiga i vårdplanering inkluderades i studien, detta för att få 

ett så informationsrikt material som möjligt. Det är en metod som kan användas med 

fördel när en specifik grupp av människor ska undersökas (Polit & Beck 2012). Endast 

kvinnliga informanter deltog i studien, då inga män fanns att tillfråga. Forskarna ansåg 

det positivt att spridningen mellan informanternas skilde sig mycket åt med avseende på 

ålder, tidigare erfarenhet av vårdplanering, informationsöverföring samt även tidigare 

erfarenheter inom olika vårdenheter vilket merförde en bredare förståelse för problemen 

vid informationsöverföring. En styrka i urvalet av informanter var att de alla hade 

erfarenhet av delaktighet i samordnad vårdplanering. (Henricson 2012). 

Datainsamling 

Inför studien gjordes två provintervjuer gemensamt av forskarna. Därefter omarbetades 

intervjuguiden ihop med handledaren, och frågorna förtydligades utifrån de 

frågeställningar som skulle studeras (Gillham (2008). Det var inte helt utan svårigheter 

att finna informanter till studien. Detta på grund av att sjuksköterskor i kommunal 

hemsjukvård har en hög arbetsbelastning och som upplevde att de hade ont om tid. 

Forskarna ringde förutsättningslöst alla telefonnummer utifrån de listor 

verksamhetscheferna skickat, vilket slutade med att femton deltagare tackade ja till 

studien.  
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Intervju som metod är bra när personliga erfarenheter ska studeras (Hsieh & Shannon 

2005). Genom intervjuer gavs sjuksköterskorna möjlighet att med egna ord beskriva 

utifrån personliga erfarenheter hur informationsöverföring fungerar mellan slutenvård 

och kommunalvård. Vidare anses intervjuer bra då den inbringar mycket material samt 

att människan upplever det lättare att diskutera muntligt såväl som att förklara vad de 

känner och upplever än genom skrift (Gillham 2008). För att skapa en tillit hos 

informanterna var forskarna både flexibla och följsamma gentemot informanterna 

(Henricson 2012). Dessutom var det forskarnas uppgift att vara uppmuntrande under 

intervjuerna så att informanterna berättade fritt utifrån egna erfarenheter (Polit & Beck 

(2012).  

Intervjuerna genomfördes utifrån informanternas önskemål om tid och plats. Innan 

intervjuerna startade informerades informanterna både muntligt och skriftligt om att de 

när som helst fick avbryta intervjun. Intervjuerna tog mellan 30 och 40 minuter 

beroende på hur mycket information informanterna hade att delge forskarna. Alla 

intervjuer gjordes enskilt av båda författarna, vilket i sin tur kan ses som en svaghet då 

vare sig eftertanke eller iakttagelser görs angående den andres intervjuteknik . Under 

intervjuerna användes en intervjuguide med följdfrågor. Frågorna var öppna vilket gav 

informanten frihet att ge utförliga och informationsrika svar (Henricson 2012). Gillham 

(2008), anser att forskarna tillslut uppnår datamättnad när ingen ny information 

framkom ur intervjuerna och svaren gav snarlika resultat. Intervjuguiden kan anses vara 

lämplig för studien då intervjufrågorna fick informanterna att delge information som 

svarade mot studiens syfte. 

Dataanalys 

I studiens dataanalys användes konventionell kvalitativ innehållsanalys, som är baserad 

på Elo och Kyngäs (2008), och där beskrivs det att trovärdighet bedöms utifrån 

begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. I Gillham (2008) beskrivs att 

validitet avgörs av hur troget det som hände i intervjun återges. En studies giltighet 

menar Elo och Kyngäs (2008) att forskaren har studerat det som var tänkt att studeras 

samt att de kategorier som framkommit täcker in insamlad data. Forskarna har 

upprepade gånger avlyssnat bandinspelningarna för att på ett tillförlitligt sätt kunna 

återge intervjumaterialet så korrekt som möjligt. Samtliga intervjuer har ordagrant 

transkriberats av den som genomfört intervjun, vilket medför att resultatets pålitlighet 

stärks (Polit & Beck 2012). Dataanalysen påbörjades av forskarna var för sig där 

betydelsefulla analysenheter plockades ut. De analysenheter som framkom under 

analysarbetet placerades in under någon av kategorierna. Båda forskarna har 

tillsammans under arbetets gång analyserat samt granskat arbetet med kritiska ögon, 

vilket stärker trovärdigheten i arbetet (Henricson 2012). De analysenheter som framkom 

abstraherades ner till koder där informanternas egna ord behölls. Gradvis minskades 

texterna ner utan att innehållets betydelse försvann. Analysprocessens olika steg har 

beskrivits noggrant av forskarna, vilket gör att studien anses vara tillförlitlig (Elo & 

Kyngäs (2008). De har även redogjort för hur analysprocessen har genomförts genom 

text, tabeller samt figurer tidigare i arbetet. Överförbarheten i studien stärks av att 

forskarna beskriver studiens kontext, urval, informanter samt analysprocessen. Polit och 

Beck (2012) menar att överförbarheten ökar i en studie om möjligheten finns till att 

generalisera resultatet till andra grupper eller situationer.  För att påvisa 

samstämmigheten mellan insamlad data och kategorier stärker forskarna studiens 

trovärdighet med citat i resultatet (Elo & Kyngäs 2008). 
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Klinisk relevans 
Tidigare forskning visar samband mellan ökat antal återinläggningar till slutenvård och 

då överrapportering mellan enheterna ej skett tillfredställande. I studiens resultat 

framkom betydelsen av noggrann överrapportering mellan enheter för en säkrare och 

tryggare patientvård. Genom att ta del av hur överrapportering sker mellan slutenvård 

och öppenvård kanske en föreställning kan väckas om hur överrapportering från 

vårdplanerare till distriktssköterska/sjuksköterska i hemsjukvården kan göras säkrare 

och mer applicerbar för en tryggare patientvård samt minskad återinläggning till 

slutenvård 

Intervjustudien visar på både samstämmighet och missnöje med överrapportering 

mellan sjukvården och hemsjukvården. Då önskemål och förslag framkommer kan 

studien öka förståelsen för hälso- och sjukvårdspersonal att genom samarbete få fram en 

säkrare och mer patientfokuserad vårdplanering, för att säkerheten för en vårdtagare 

samt även för personalen ska kunna uppnås 

Slutsats 
Resultatet från studien visar att i informationsöverföringen mellan slutenvården och 

hemsjukvård/kommunal sjukvård saknas viktiga delar gällande kommunikation, 

läkemedelshantering och den organisatoriska informationsöverföringen. Trots detta 

upplevde en del informanter att den skriftliga överrapporteringen fungerade ganska bra. 

De kände att omvårdnadsepikrisen var tillförlitlig och kände även samstämmighet 

mellan informationsleden trots dessa brister. 

Önskemål om integrerade rapporteringssystem, utförligare informationsinnehåll samt 

säkrare rutiner kring läkemedelsordinationer framkom samt önskemål om att delta i 

vårdplaneringsteamet från den kommunala sjukvården. 

Fortsatt forskning 
Studiens informanter var sjuksköterskor och distriktssköterskor med minst ett års 

yrkesvana inom kommunal hemsjukvård samt att ha deltagit i samordnad vårdplanering. 

Det är viktigt att ta del av sjuksköterskornas erfarenheter av brister i överrapportering 

från samordnad vårdplanering och forskning visar på liknande resultat. Intressant vore 

att studera eventuella skillnader i resultat om jämförelser gjordes mellan de med lång 

yrkesvana och erfarenheter av samordnad vårdplanering och sjuksköterskor med mindre 

erfarenhet men även uppföljningsstudier om någon förändring skett inom 

överrapporteringens organisation. 
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Bilaga 1 – Brev till enhetschef/områdeschef 
 

Till dig som enhetschef/områdeschef inom hemsjukvård angående samtycke till 

studie samt förfrågan om hjälp med kontakt till informanter 

 

 

Samordnad vårdplanering är en gemensam planering mellan sjukhuset, kommunen och 

patienten och syftar till att göra utskrivning från sjukhuset så enkelt som möjligt, 

tillförsäkra kvalitet i hemsjukvården och ses som ett medel för att öka delaktigheten i 

vården. Utvecklingen av en minskad vårdtid inom sjukhusvården medför att det blir 

kortare tid för bedömning av patienten och ökade krav på en mer omfattande 

samordning av vården. Det är därför av vikt att studera personalens erfarenheter av 

samordnad vårdplanering. Forskningsprojektet ”Äldre och samordnad vårdplanering” 

består av fem olika delstudier och din personal tillfrågas att delta i en av delstudierna.  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av 

informationsöverföring till hemsjukvård i samband med samordnad vårdplanering. 

Datainsamling sker genom intervjuer och genomförs på överenskommen plats och tid. 

Intervjun kommer att ta ca 60 minuter och spelas in på band, för att sedan skrivas ut och 

analyseras. Intervjumaterialet kodas och kodlistan förvaras avskilt. 

Vi är intresserade av din personals erfarenheter för att utveckla samordnad 

vårdplanering. Det är frivilligt att delta i undersökningen och den kan när som helst 

avbrytas utan att någon anledning behöver ges. Uppgifterna kommer att förvaras så att 

ingen obehörig kommer att kunna ta del av dem. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt det vill säga att ingen förutom vi som utför studien samt våra handledare 

kommer att kunna ta del av materialet. Vår önskan är att enhetschefen är oss behjälplig 

med urvalet av informanter till studien det vill säga att vi önskar få ta del av en lista på 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som vi får kontakta inom ditt område. 

Inklusionskriterier för studien är distriktssköterskor och sjuksköterskor med minst ett 

års yrkes erfarenhet samt att ha deltagit i samordnat vårdplaneringsmöte. 

Forskningshuvudman för projektet är Karlstads universitet. Vi som ansvarar för 

forskningsprojektet heter Christina Sällström och Inger Johansson Avdelning för 

omvårdnad, Karlstads universitet.(Kan kontaktas via universitetsväxel 054/700 1000)  

Vi som genomför studien heter Helena Jörgensen och Pia Svensson och är studenter vid 

programmet för Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska 

Avdelningen för omvårdnad, Karlstads universitet. Om det är något du vill fråga kan du 

kontakta oss på nedanstående telefonnummer.) 

 

Pia Svensson                                             Helena Jörgensen 

Leg. Sjuksköterska VG regionen              Leg. Sjuksköterska VG regionen 

Tel: 070-3640786                                      Tel: 070-4103428 

E-post: pia.uc.svensson@vgregion.se  E-post: helena.i.jorgensen@vgregion.se  
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Bilaga 2 – Brev till distriktssköterskor/sjuksköterskor 
Förfrågan till distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemsjukvården om 

deltagande i en studie om hur de upplever huruvida informationsunderlaget från 

samordnad vårdplanering ät tillräcklig för den fortsatta planeringen av 

hemsjukvård till patienten. 

Bakgrund och syfte 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistutbildning till distriktssköterskor på Karlstads 

universitet och skriver en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad. Detta är en förfrågan 

till dig om du vill delta i vår studie angående din erfarenhet av överrapporteringen i 

samordnad vårdplanering och hur den fungerar i avseende på den fortsatta 

hemsjukvården. Genom att intervjua distriktssköterskor och/eller sjuksköterskor med 

erfarenhet av samordnad vårdplanering inom kommunens hemsjukvård hoppas vi få 

kunskap och inblick angående era erfarenheter om informationen i överrapporteringen 

är tillräcklig för den fortsatta planeringen av vården till patienter i hemsjukvård. 

Önskemålet är att få intervjua dig om vilka erfarenheter du har inom denna 

arbetsuppgift. Intervjun kommer att spelas in på band, den beräknas ta ca 30-60 

minuter. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Deltagandet i studien är frivilligt och du kan avstå från deltagande eller när som 

helst avbryta din medverkan i studien utan att ange orsak. 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans erfarenheter av 

informationsöverföring till hemsjukvård i samband med samordnad vårdplanering. 

Hantering av data 

Intervjun kommer att skrivas ut och användas till en examinationsuppgift i 

magisterkursen vid Karlstads universitet. Då resultatet från studien publiceras kommer 

enskilda individer inte att kunna identifieras. Efter godkänd magisteruppsats kommer 

allt inspelat material att raderas. 

Kontakt 

Kan du tänka dig att delta i studien? Vi kontaktar dig om två veckor efter att du fått 

brevet för mer information och planering för intervju. 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Med vänlig hälsning: 

Pia Svensson                                             Helena Jörgensen 

Leg. Sjuksköterska VG regionen              Leg. Sjuksköterska VG regionen 

Tel: 070-3640786                                      Tel: 070-4103428 

E-post: pia.uc.svensson@vgregion.se  E-post: helena.i.jorgensen@vgregion.se  

 

Handledare: Inger Johansson och Christina Sellström Karlstads universitet 
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 
 

Samtycke till deltagande i forskningsstudien  

 

Jag har mottagit skriftlig information om studien ”Äldre och samordnad vårdplanering” 

 
 

Jag ger tillåtelse till att bli intervjuad.   

 

 

Datum………………………………………………………………… 

 

 

Vårdavdelning:…………………………………………………………………. 

 

 

Namn (bokstaverat):...……….………………………………………… 



 

 

Bilaga 4 - Intervjuguide 
Intervjuguide 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur många år har du varit färdig sjuksköterska/distriktssköterska? 

3. Hur länge har du arbetat inom kommunal hemsjukvård? 

4. Hur många vårdtagare har du hand om ? Ca. 

 

5. Kan du berätta om hur du får information om en vårdtagare/patient som är 

vårdplanerad på sjukhuset (När ”ex tid före utskrivning”, Hur och Vad 

innehåller informationen ex. skriftlig information, det som kompletteras sker den 

muntligt?)?  

(Utifrån den berättelse ni får, se till att ni får veta hur det går till med informationen 

från: ) 

a. Vårdplaneringsteamet 

b. Ssk från slutenvården 

c. Omvårdnadsepikrisen 

d. Patienten i hemmet 

(På vilket sätt informationen är given, i vilken form, vad innehåller informationen 

generellt, när i utskrivningsprocessen. Be informanten beskriva utförligt) 

e. Får du information på annat sätt också (ex. anhöriga, kollega osv.) 

 

6. Ser du några problem med hur överrapporteringen är organiserad?  

7. Har du varit med om att det har saknats uppgifter om vårdtagaren/patienten som 

du har behövt för ditt arbete? Berätta. I vilket led (a-c) 

 Behöver du ofta söka egen information? 

8. Har du varit med om att den information du har fått, senare har visat sig att den 

inte stämmer, har varit felaktig eller innehållit brister? Berätta, I vilket led (a-c) 

har det inträffat flest gånger. (Har fel även inträffat i andra led?) 

9. Upplever du att informationen från (de olika leden a-c) stämmer överens med 

varandra?  

 Är det något i informationen som oftast inte stämmer eller saknas för ditt 

arbete (t.ex. medicinlistan) 

 Om informationen inte stämmer överens. Vad gör du då? 

 

10. Utifrån dina erfarenheter stämmer informationen du fått från (a-c) med den 

information du får vid hembesöket hos vårdtagaren/patienten? 

 Om det gör det, Vad kan det leda till? 

11. Är det något i överrapporteringen som du saknar (i allmänhet)? 

 Är du nöjd med överrapporteringen som det ser ut 

12. Om inte, hur skulle du vilja att det var organiserat? 

13. Är det något du vill tillägga? 



 

 

 

Som följdfrågor:  

Hur menade du – beskriv..? 

Kan du utveckla…? 

Berätta gärna mer om..? 

Kan du ge ytterligare exempel..? 

Du har ju tidigare sagt att det va så här…kan du fördjupa…? 

 

 


