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Sammanfattning  

Bakgrund 

Första januari 2018 kom en ny lag om samverkan vid utskrivning från sjukhuset till 

Primärvård, där Primärvården har huvudansvaret för utskrivningsplaneringen. Då 

samverkanslagen är ny, var det svårt att finna studier om hur 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever att vara ansvariga vid 

utskrivningsplaneringen. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor upplevde att arbeta 

med utskrivningsplanering från sjukhus till primärvård och hur de upplevde att vara ansvariga 

för denna planering utifrån den nya samverkanslagen. 

 Metod 

Studien använde en kvalitativ ansats och deskriptiv design. Semistrukturerade intervjuer med 

elva distriktssköterskor/sjuksköterskor användes som datainsamlingsmetod. Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys 

Huvudresultat 

Resultatet visade att det som påverkade distriktssköterskorna/sjuksköterskorna mest i arbetet 

med utskrivningsplanering var bristen på kommunikation och information från sjukhuset. Att 

få information om patientens tillstånd och behov av insatser efter hemgång, var en stor 

utmaning. Sökandet efter information var mycket tidskrävande och innefattade flera olika 

sökvägar. Samtliga distriktssköterskor/sjuksköterskor uppgav att de ofta ringde sjukhuset och 

anhöriga till patienten för att få information. När sjukhuset hade en vårdplanerare med 

erfarenhet och kompetens, upplevde deltagarna att information gällande patientens status och 

planerade åtgärder var tydligare, vilket bidrog till en tryggare hemgång för patienten.   

Slutsats 

Studien har visat att distriktssköterskor/sjuksköterskor i Primärvården tyckte det var svårt att 

vara ansvariga vid utskrivningsplanering. Problem med att få information från sjukhuset, 

avsaknad av rätt kompetens hos vårdplaneraren på sjukhuset, utbildning i 

kommunikationssystemet Lifecare, samt tidsbrist var bekymmersamt. 

 

Nyckelord Kommunikation, samverkan, utskrivningsplanering. 

 



 

 

 

Abstract 

Background 

January first 2018, a new law came into force on discharge from the hospital to primary 

healthcare, where primary healthcare was responsible for the discharge planning. When the 

collaboration law is new, there were difficulties finding studies of how the 

districtnurses/registered nurses find themselves responsible for the discharge planning. 

Aim 

The aim of the study was to describe how districtnurses/registered nurses experienced 

working with discharge planning from hospital to primary healthcare and how they felt 

responsible for this planning based on the new collaboration law. 

Method 

The study used a qualitative approach and descriptive design. Semi-structured interviews with 

eleven districtnurses/nurses were used as a data collection method. Data was analyzed with 

qualitative content analysis. 

Main findings 

The result showed that what influenced the districtnurses/nurses most in the work on 

dischargeplanning was the lack of communication and information from the hospital. Getting 

information about the patient's condition and the need for intervention after the return home 

was a great challenge. The search for information was very timeconsuming and included 

several different paths. All districtnurses/nurses stated that they often called the hospital and 

relatives to the patient for information. When the hospital had a dischargeplanning nurse with 

experience and expertise, the participants experienced that information regarding the patient's 

status and planned measures was clearer, which contributed to a safer homecoming for the 

patient. 

Conclusion 

The study has shown that districtnurses/nurses in primary health care felt it was difficult to be 

responsible for dischargeplanning. Problems with getting information from the hospital, lack 

of proper competence of the dischargeplanning nurse at the hospital, training in the 

communication system Lifecare, and time shortage were worrying. 

 

Keywords Communication, discharge planning, discharge planning conference.  
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1.0 Introduktion 
 

Första januari 2018 kom en ny lag, Lag 2017:612 om samverkan vid utskrivning från 

sluten hälso- och sjukvård till primärvård Svensk författningssamling(SFS 2017:612). 

Denna lag syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för 

enskilda vårdtagare som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från 

socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den 

landstingsfinansierade öppna vården. I korta drag betyder lagen att när primärvården tar 

emot ett inskrivningsmeddelande från slutenvården att patienten är inlagd på sjukhus, 

ska en fast vårdkontakt inom primärvården utses, vilket oftast är distriktssköterskor. 

Den ska påbörja planering av de insatser som är nödvändiga för att patienten på ett 

tryggt sätt ska kunna lämna slutenvården och få sina behov tillgodosedda av 

primärvården efter hemkomst. Förseningar och brister i kommunikationen mellan 

sjukhus och primärvård, likväl som dålig dokumentation kan påverka 

utskrivningsplaneringen negativt (Nordmark, Söderberg & Skär 2005). I 

kompensbeskrivningen för distriktssköterskor (2008) beskrivs professionen att ha 

fördjupade kunskaper inom omvårdnad, leda omvårdnadsarbetet, att arbeta självständigt 

och i team, att tillgodose patientens omvårdnadsbehov och arbeta hälsofrämjande Att 

använda evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsvetenskapen i sitt arbete, samt har 

relationer för att leda verksamheter (Distriktssköterskeföreningen 2008). Då 

samverkanslagen är ny, är det svårt att finna studier om hur 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna upplever att vara ansvariga vid 

utskrivningsplaneringen från sjukhus, att kalla till Särskild individuell planering (SIP) 

och sköta utskrivningsplaneringen.  

 
1.1 Bakgrund 

Samverkan och samverkansplanering 

Samverkan definieras enligt Danemark (2000) som ett arbetssätt där handlingar utförs i 

av en avgränsad grupp som har ett gemensamt mål, där det finns en klar och tydlig 

ledning. Eliasson (2010) skriver i sin avhandling att det är oftast uppifrån i 

organisationen som idén om samverkan kommer och att det är också där beslutet tas hur 

samverkan i praktiken ska fungera. Processen att införa samverkan i olika 

organisationer kan ta olika lång tid. Danemark (2000), Eliasson (2010) beskriver att 

relationen mellan de som ska samverka underlättas om det finns ett förtroende mellan 
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varandra i samverkansgruppen, för att få en bra homogenisering underlättas det om det 

finns gemensamma träffar för att utbyta kompetens och erfarenhet, utbildning och 

integrering av verksamheten. Begränsningarna för samverkan kan bero på skillnader i 

organisationernas sätt att arbeta och deras ansvar (Danemark (2000). Enligt Eliasson 

(2010) är det viktigt att de som ingår i samverkansarbetet tar ett gemensamt ansvar för 

individen och att resurserna ska användas mer effektivt. I den studien framkom att det 

måste finnas samverkansformer så att inte patienten kommer i kläm. Ett revirtänkande 

försvårar samverkan. Tidsbrist skapar svårigheter att få samverkan att fungera i det 

praktiska arbetet mellan olika aktörer (Eliasson 2010). Enligt samverkanslagen (Svensk 

författningssamling 2017:612) ska distriktssköterskor/sjuksköterskor i öppenvården 

samverka med olika enheter för att planera för patientens hemgång, när ett 

inskrivningsmeddelande når Primärvården.   

 

1.2 Utskrivningsplanering 

Utskrivningsplanering beskrivs som en dynamisk process vilken involverar varierande 

specifika kunskaper och kräver att alla medlemmar av sjukvårdsteamet arbetar 

tillsammans på ett koordinerat sätt för att uppnå överenskomna mål och slutligen en 

fortsatt god vård för patienten (Watts & Gardner 2005). Till exempel, 

sjukhuspersonalen övervakar patientens medicinska status och prognos, fysioterapeuten 

utvärderar mobiliteten, arbetsterapeuten utvärderar de fysiska aspekterna av hemmiljön i 

relation till patientens status, biståndshandläggaren utvärderar behovet av stöd i hemmet 

och sjuksköterskan koordinerade teamet och fokuserar på vad patienten klarar av att 

göra på avdelningen, samt diskuterar tillsammans med patienten och anhöriga 

funderingar kring hur patienten ska klara sig efter hemkomst.  Även om varje 

yrkeskategori har sina egna perspektiv, kan alla lära sig av varandra och lita på 

varandras bedömning (Bull & Roberts 2001). Faktorer som påverkade utskrivningen 

positivt var tidsenlig information om patientens hemgång, adekvat information om 

funktionell status, kognitiva förmåga och medicinsk behandling. Utskrivningsplanering 

är ett teamarbete mellan utskrivande avdelning, hemtjänst och distriktssköterska och det 

är viktigt att påbörja detta i tid, så samtliga kan planera sitt arbete inför patientens 

hemgång (Grönroos & Perala 2005). Att i god tid påbörja utskrivningsplaneringen är av 

största vikt, då oplanerad utskrivning bidrog till att försena en effektiv 

utskrivningsplanering. Deltagare i Watts och Gardner´s (2005) studie uttryckte att 

mindre än 24 timmars notifiering av patientens utskrivning hindrade 
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utskrivningsplaneringen. Utifrån sitt verksamhetsområde har distriktssköterskan ett 

ansvar att tillgodose/förstå patientens och anhörigas resurser i ett hälsofrämjande 

perspektiv, stödja patienten med nedsatt hälsa i dennes dagliga liv och skapa en relation 

som stödjer patientens delaktighet, integritet och autonomi. Det är även viktigt att möta 

patientens familj med lyhördhet, närvaro och bekräftelse (Distriktssköterskeföreningen 

2008). Patientens och anhörigas medverkan i utskrivningsplaneringen, samt att de blir 

förberedda inför den, leder till en ökad förståelse för utskrivningsplaneringen och en 

större förmåga att klara sig själv efter utskrivning från sjukhuset visar ett flertal studier 

(Bångsbo, Lidén & Dunér, 2014; Peterson, Sprinkett & Blomqvist 2009; Tomura, 

Mitani, Nagata, Murashima & Suzuki, 2011; Rydeman & Törnkvist 2006). Äldre 

människor vill ha förtroendet att fatta sina egna beslut gällande livsförändrade 

situationer inom till exempel sjukvård och utskrivning från sjukhus, även om de är 

kroniskt sjuka (Hedman, Pöder, Mamhidir, Nilsson, Kristofferzon & Häggström, 2015). 

Släktingar till äldre personer ses av sjuksköterskor som en resurs gällande att fatta 

beslut kring deras vård, då sjuksköterskor är medvetna om att äldre personers risk för 

minskad autonomi och medverkan kring sin vård relaterat till sjukdom (Hedman, 

Häggström, Mamhidir & Pöder, 2017).  Däremot är det inte säkert att 

utskrivningsplanering ökar livskvalitén hos patienten, minskar antalet återinläggningar 

på sjukhus eller antalet dagar patienten är inlagd på sjukhus (Mabire, Dwyer, Garnier & 

Pellet 2017; Mistien, Francke & Poot 2007). Dock är kommunikationsbrist mellan olika 

vårdgivare en vanlig anledning till återinläggning på sjukhus (Romanogli, Handler, 

Ligons & Hochheiser 2013). En Italiensk studie (Damiani, Federico,Venditti,  Sicuro, 

Rinaldi, Cirio, Pregno  & Ricciardi 2009) visade att användandet av 

utskrivningsplanering som lutar sig mot en hemvårdsmodell, leder till minskad 

dödlighet hos patienterna, men endast när den följs upp av en långsiktig hälsoplanering. 

Likaså Rytter, Jakobsen, Rønholt, Hammer, Andreasen, Nissen, & Kjellberg´s (2010) 

studie från Danmark, visade att om allmänläkare och distriktssköterska följer upp 

patienten efter hemkomst från sjukhus leder detta till minskad återinläggning på sjukhus 

och säkrare läkemedelshantering. Svårigheter med kommunikationen mellan sjukhus 

och primärvård leder till stress och ökad arbetsbelastning, både för patienter, anhöriga 

och personal. (Nordmark, Söderberg & Skär 2015; Petersson, Springett & Blomqvist 

2009; Damiani et al.2009). 

 Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2018) behöver en Särskild 

individuell planering (SIP) göras när den enskilde personen har behov av insatser från 
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både socialtjänsten och hälso-och sjukvården, kompetens behövs från flera 

verksamheter. Det förenklar för personen själv och dess anhöriga då de själva inte 

behöver lägga ner tid och energi på att samordna olika insatser som ges av kommunen 

eller hälso-och sjukvården. Planen behövs för att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda och den enskilde måste själv samtycka till planen. Arbetet med planen ska 

påbörjas omgående och ihop med patienten. Planen ska även tydliggöra vem som gör 

vad och när.  En fast vårdkontakt ska utses om patienten har behov av att någon annan 

tillgodoser dennes behov av samordning, säkerhet, kontinuitet och trygghet. Begreppet 

fast vårdkontakt ersatte det tidigare begreppet patient-ansvarig-läkare, (PAL) och ska 

vara någon ur hälso- och sjukvårdspersonalen, t.ex. läkare eller sjuksköterska, men kan 

även vara annan administrativ personal som samordnar patientens vård. Detta gäller i 

vårdformerna slutenvård, öppenvård, primärvård och kommunal hälso-och sjukvård. I 

lagen om samverkan, (SFS 2017:612) framgår det att det alltid är den fasta 

vårdkontakten som kallar till SIP, vilket ska ske senast tre dagar efter att sjukhuset har 

meddelat utskrivningsdatum. Detta gäller dock endast patienter som varit inlagda på 

sjukhus och har behov av SIP.  När det är dags för utskrivning, kallar fast vårdkontakt 

till SIP och innan dess ska alla ha fått information från sjukhuset om vad patienten 

behöver (SKL 2018), se figur 1. 

  

  

 

Figur 1. Beskrivning av utskrivningsplaneringen från sjukhus till primärvård 
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1.3 Distriktssköterskans roll och ansvar vid utskrivningsplanering 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) skriver i sin kompetensbeskrivning att 

distriktssköterskan har en specialistutbildning med kompetens att arbeta som 

specialiserad sjuksköterska inom öppen hälso- och sjukvård i landsting, kommun eller i 

privat regi. Distriktssköterskan har ett brett verksamhetsfält som ställer höga krav på 

kompetens. Distriktssköterskan kan arbeta på en vårdcentral med egen 

mottagningsverksamhet. I arbetet ingår bedömning av behovet av hälso- och sjukvård, 

att göra insatser utifrån behovet av omvårdnad och medicinsk behandling. 

Distriktssköterskan kan även arbeta med hemsjukvård, vård av äldre eller 

funktionshindrade i särskilt boende, specialmottagning riktad mot olika sjukdomar. I 

distriktssköterskans profession ingår även att ha fördjupade kunskaper inom 

omvårdnad, att tillgodose patientens omvårdnadsbehov och arbeta hälsofrämjande. 

Distriktssköterskan använder evidensbaserad kunskap inom omvårdnadsvetenskapen i 

sitt arbete, samt har fördjupade kunskaper i ledarskap. I professionen ingår även 

kunskaper hur arbetet organiseras och utvecklas samt att bygga relationer, för att leda 

verksamheter (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Dessutom krävs att 

distriktssköterskan kan använda teknik och informations- och kommunikationsteknologi 

(Kageyama & Asano 2017). Utskrivningsplanering kräver bra planering, koordination 

och utbyte av patientrelaterad information, såsom nödvändig information om vårdtiden i 

slutenvården och distriktssköterskan har en central roll i det (Bökberg & Drevenhorn 

2010). Förseningar och brister i kommunikationen, likväl som dålig dokumentation 

mellan sjukhus och primärvård, kan påverka utskrivningsplaneringen negativt i form av 

minskad kvalitét enligt Nordmark, Söderberg och Skär (2015). Enligt patientlagen 

(Svensk författningssamling 2014:821) ska patienten även få uppgifter om vem som är 

patientens fasta vårdkontakt i samband med utskrivning från sjukhuset. För patientens 

säkerhet, trygghet och samordning kan det vara till nytta för patienter med stort 

vårdbehov, att ha en fast vårdkontakt vid hemgång från sjukhuset, för att skapa en 

kontinuitet. Distriktssköterskan är ofta patientens fasta vårdkontakt (SKL 2018). Vidare 

visar att erfarenhet hos distriktssköterskor, god kännedom om utskrivningsplanering och 

rutiner, liksom goda kommunikationskvalitéer skapar en säker atmosfär vid SIP-möte. 

Enligt Petersson, Springett och Blomqvist (2009) studie är det nödvändigt för att ha 

kraft och ambition kvar att orka lyssna till patienterna, även självtilliten hos 

sjuksköterskorna är en central fråga. Sjuksköterskor med självtillit är mer ämnade och 

kan ge olika förslag, samt vara patientens talesperson utifrån patientens perspektiv. De 
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är mer ämnade att läsa mellan raderna och förstå patientens outtalade behov och ger 

aldrig upp, utan försöker göra det lilla extra. Flexibilitet och ödmjukhet är nödvändigt 

för att kunna ge patienten bästa förutsättningar för en bra hemgång (Petersson, Springett 

& Blomqvist 2009). Eftersom sjukvård och socialtjänst regleras av olika huvudmän, är 

detta ibland ett hinder för samarbete (Danemark 2000, Eliasson 2010). Författarna 

menar att ledningen måste ha en klar och tydlig, aktiv roll, speciellt om flera huvudmän 

är inblandade, att samverkan har ett klart uttalat mål och att tillräckliga resurser finns 

(Eliasson, 2010; Danemark, 2000). Ett flertal studier (Atwall, 2002; Suzuki, Nagata, 

Zerwekh, Yamaguchi, Tomura,Takemura & Murashima 2012 ; Watts & Gardner (2005) 

visar att vårdpersonal som arbetar med utskrivningsplanering bör få utbildning gällande 

detta, då detta är mycket viktigt. Utan utbildning känns det svårare att arbeta med 

utskrivningsplanering, upplever distriktssköterskor/sjuksköterskor. (Atwall, 2002; 

Suzuki, Nagata, Zerwekh, Yamaguchi, Tomura,Takemura & Murashima 2012 ; Watts 

& Gardner (2005).  

 

1.4 Problemformulering 

Flertalet studier har visat att det kan finnas svårigheter med kommunikationen mellan 

slutenvård och primärvård (Nordmark, Söderberg & Skär 2015; Petersson Springett & 

Blomqvist 2009; Damiani et al. 2009). Detta kan leda till förseningar och brister i 

kommunikationen mellan dessa parter, likväl som dålig dokumentation, vilket i sin tur 

också kan påverka u utskrivningsplaneringen negativt. Risken finns att patienten då inte 

får den hjälp den behöver efter hemkomst och blir åter inlagd på sjukhus. Då 

samverkanslagen är ny, är det svårt att finna studier om hur 

distriktssköterskor/sjuksköterskor upplever att vara ansvariga utskrivningsplaneringen 

från sjukhus, att kalla till SIP och sköta utskrivningsplaneringen. Eftersom tidigare 

studier visat patientsäkerheten kan påverkas om utskrivningsplaneringen inte fungerar, 

är det av största vikt att undersöka hur utskrivningsplanering fungerar i praktiken, så 

arbetssättet kan utvecklas, vilket leder till en trygg och säker hemgång för patienten. 

 

1.5 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor upplever att 

arbeta med utskrivningsplanering från sjukhus till primärvård och hur de upplever att 

vara ansvariga för denna planering utifrån den nya samverkanslagen. 
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2.0 Metod 

 

2.1 Design  

Studien använde en kvalitativ ansats och deskriptiv design (Polit & Beck 2017).  

2.2 Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalsmetod som användes var ändamålsenligt urval (Polit & Beck, 2017). Förfrågan 

om deltagande i studien skickades till tolv hälsocentraler i en utvald kommun i mellersta 

Sverige. E-post skickades till tjugo tilltänkta respondenter. De första responderande 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna från de tillfrågade hälsocentralerna inkluderades 

i studien. Inklusionskriterierna var distriktssköterska/sjuksköterska som arbetade med 

Lifecare systemet och har gjort det före och efter den nya samverkanslagen´s inträde, så 

de kunde jämföra hur det var innan och efter lagen trädde i kraft. Exklusionskriterier var 

distriktssköterska/sjuksköterska som inte arbetade med utskrivningsplanering (Polit & 

Beck, 2017). Elva respondenter från sju hälsocentraler inkluderades i studien efter 

upprepade påminnelser via e-post och telefonsamtal. Alla respondenter var kvinnor 

mellan 28 och 64 år, medelåldern var 45 år. Respondenterna hade varit grundutbildade 

sjuksköterskor i 5 till 40 år, medelvärdet 21 år.  En av respondenterna var grundutbildad 

sjuksköterska med många års erfarenhet av utskrivningsplanering. De övriga 

respondenterna var utbildade distriktssköterskor med yrkeserfarenhet mellan 1½ år och 

30 år, medelvärdet 13 år. Alla respondenter hade arbetat med utskrivningsplanering i 

minst 1½ år. Flertalet hade arbetat med utskrivningsplanering i mer än 10 år. 

 

 2.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom individuella semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck 

2017). En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte. Intervjuguiden bestod av 

bakgrundsvariabler såsom kön, ålder, arbetslivserfarenhet, hur länge de arbetat med 

utskrivningsplanering, samt eventuell specialistsjuksköterskeexamen. Sju öppna frågor 

ställdes under intervjun, vilket gav deltagarna möjlighet att berätta fritt om sina 

erfarenheter av utskrivningsplanering. Till exempel: ”Vilka erfarenheter har du av att 

arbeta med utskrivningsplanering från sjukhuset till Primärvård?” ”Hur upplever du att 

vara ansvarig för denna planering utifrån nya samverkanslagen?” ”Kan du beskriva hur 

du får tillräckligt med information för att utskrivningsplaneringen ska bli så bra som 

möjligt för patienten vid hemgång från sjukhuset i Lifecare?” ”Hur tycker du 
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kommunikationen med sjukhuset fungerar via Lifecaresystemet?” Följdfrågor ställdes, 

såsom t ex, “berätta mer”, “kan du utveckla?”, “på vilket sätt”, kan du förtydliga? för att 

få utförligare svar på frågan. Datainsamlingen gjordes under mars-april 2019. En 

pilotintervju gjordes först, där båda författarna deltog. Den transkriberades och 

godkändes av handledare. Då pilotintervjun svarade mot syftet och intervjuguiden 

förblev intakt, inkluderades även den i studien. Författarna deltog tillsammans vid 

ytterligare två av de första intervjuerna som gjordes. Sedan delades de åtta återstående 

intervjuerna mellan författarna, så att de gjorde fyra intervjuer var. Vid de första 

intervjuerna ställde den ena författaren frågor enligt intervjuguiden och den andra 

författaren ansvarade för teknisk utrustning, ljudinspelning, samt stämde av mot 

intervjuguiden (Polit & Beck 2017). Platsen för intervjuerna skedde på samtliga 

respondenters arbetsplats under arbetstid, på en lugn och avskild plats (Polit & Beck 

2017). 

  

 2.4 Tillvägagångssätt 

Begäran om tillstånd att få genomföra studien skickades via e-post för godkännande till 

Verksamhetschefen i den region där studien genomfördes. Tillståndet returnerades till 

författarna med skriftligt godkännande. Därefter skickades med e-post, begäran om 

tillstånd att få genomföra studien, till vårdenhetscheferna på hälsocentralerna i regionen. 

Efter cirka en vecka kontaktades vårdenhetscheferna åter per e-post för godkännande 

och e-postadresser till presumtiva respondenter. Per e-post skickade författarna en fråga 

om deltagande och ett följebrev med presentation av studien. De respondenter som 

tackade ja först, per e-post inkluderades i studien. Respondenterna fick bestämma tid 

och plats för intervjun, i samråd med författarna, eller om de önskade bli intervjuade via 

telefon. Samtliga intervjuer genomfördes genom personmöte, ingen telefonintervju.  

Intervjuerna spelades in med en inspelningsfunktion på mobiltelefon. Ingen av 

respondenterna valde att avbryta intervjun, utan alla intervjuer genomfördes och 

transkriberades sedan inom två dygn.  

 

2.5 Dataanalys 

Det inspelade intervjumaterialet analyserades med konventionell innehållsanalys. 

Innehållsanalysen började med att all text lästes vid upprepade tillfällen för att uppnå 

fördjupning av innehållet och få en känsla för helheten och att inget förbisågs som var 

betydande för studien. Därefter letades meningsbärande enheter, vilka svarade på 
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studiens syfte och/eller frågeställningar. Dessa meningsbärande enheter kondenserades 

genom att textstyckena kortades ner, men behöll sitt viktiga innehåll och säkerställde att 

betydelsen av de meningsbärande enheterna behållits. Därefter fick de kondenserade 

meningsbärande enheterna en kod, det vill säga en beskrivande etikett för dess innehåll. 

De koder som hörde ihop genom dess innehåll, likheter och skillnader sorterades 

därefter i subkategorier, därefter kategorier utifrån likheter och olikheter avseende 

innehåll, Tabell 1.(Hsieh & Shannon 2005). Utifrån att ha analyserat och tolkat 

kategorierna, framkom ett underliggande tema. 

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserad enhet, kod, subkategori och 

kategori 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategor

i 

Kategori 

Jag tycker det är 

klart bäst, ja då 

vet jag att jag kan 

få mycket bra 

information som 

inte står i 

Lifecare, så 

telefonen är det 

bästa tycker jag. 

jag kan få mycket 

bra information 

som inte står i 

Lifecare, så 

telefonen är det 

bästa 

Det saknas 

aktuell 

information 

i Lifecare 

  

Flödet sker 

inte 

automatiskt 

Brister i 

kommunikation 

och information 

mellan 

vårdgivare ger 

ökad 

arbetsbelastnin

g 

Man kan ha en 

kommunikation 

med HC, varför, 

då har vi en annan 

förståelse, det är 

ju alltid 

kommunikationen

, brister den 

brister hela 

planeringen kan 

man ju äga, 

kommunikationen 

är viktig 

varför, då har vi 

en annan 

förståelse, det är 

ju alltid 

kommunikationen

, brister den 

brister hela 

planeringen 

Meddeland

e utan 

fullständig 

information 

finns i 

Lifecare 

Distrikts-

sköterskan 

får lägga 

mycket tid 

på att söka 

information 

och hålla 

sig 

uppdaterad 

i Lifecare 

  

  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Förfrågan att få genomföra studien har gjorts och blivit godkänd av forskningsetiska 

rådet på Högskolan i Gävle i februari 2019. Hänsyn till forskningsetiska principer 

(CODEX-forskarens etik 2019) enligt informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav togs innan studiens början. För att tillgodose 
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informationskravet fick respondenterna innan intervjuns start information om studiens 

syfte och vad ett deltagande innebar. Information gavs både via missivbrev och muntligt 

inför intervjustart om att deltagande i studien var helt frivilligt och kunde avbrytas 

närsomhelst utan förklaring. Gällande samtyckeskravet fick respondenterna lämna ett 

skriftligt samtycke på att delta i studien. För att tillgodose konfidentialitetskravet 

behandlades allt material konfidentiellt utan åtkomst för obehöriga, för att skydda deras 

integritet. Inga personuppgifter eller intervjusvar kunde härledas till respondenterna, då 

intervjuerna var avkodade. Detta för att ta hänsyn till deltagarnas värdighet, hälsa och 

självbestämmanderätt. Det insamlade materialet har endast använts i denna studie, samt 

makulerats efter godkänt examensarbete, enligt nyttjandekravet (CODEX 2019; 

Helsingforsdeklarationen 2013). Efter godkännande från examinator publicerades 

uppsatsen på DIVA, så att andra personer kan ta del av den. De forskningsetiska 

problem som hade kunnat uppstå var risken att respondenterna inte svarade 

sanningsenligt för att de kände sig i underläge. Detta var störst i de tre första 

intervjuerna då båda författarna närvarade. Även att författarna kände några av 

respondenterna personligen kan ha påverkat deras svar och en känsla av att 

respondenterna kände sig obekväma. Om detta skulle inträffa, skulle personen som 

kände respondenten inte medverka vid den intervjun, detta inträffade dock inte.  
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3.0 Resultat  

Distriktssköterskornas/sjuksköterskornas upplevelse av att vara ansvariga vid 

utskrivningsplanering från sjukhus till primärvård presenteras i tre kategorier, med tolv 

subkategorier. Varje kategori och subkategori har fått en beskrivande titel, se figur 2. I 

resultatet används citat från deltagaterna, men för att värna om deras integritet, används 

varken siffror eller namn. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Översikt över studiens tema, kategorier och subkategorier som framkom ur  

innehållsanalysen. 

3.1 Brister i kommunikation 
och information mellan 

vårdgivare ger ökad 
belastning
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3.1.2 Distriktssköterskan 
får lägga mycket tid på 
att söka information och 

hålla sig uppdaterad i 
Lifecare

3.1.3 Kollegialt 
tänkande, att inte ha 

någon, eller att ha någon 
att "bolla" med både 

inom Primärvården och 
slutenvården

3.2.Brister i organisationen 

som leder till ökad 
arbetsbelastning

3.2.1 Strukturella och 
tekniska förutsättningar 

saknas ofta

3.2.2 Ska göra något på 
någon annans 
bedömning

3.2.3 Att inte ha mandat 
att påverka beslut om 

hemgång från sjukhuset

3.2.4 Avsaknad av 
vårdplanerare med rätt 

kompetens

3.2.5 Avsaknad av 
utbildning hos 

distriktssköterska/sjuksk
öterska som ska arbeta 

med 
utskrivningsplanering

3.3Bra samarbete leder 

till trygg hemgång

3.3.1 Önskan om att 
göra SIP på sjukhus, för 

att få en egen bild av 
patienten, skapa en 

relation

3.3.2 Vårdplanerare med 
rätt kompetens på 

sjukhuset 

leder till bättre 
arbetsgång

3.3.3 Distrikssköterskan 
är

spindeln i nätet

3.3.4 Fungerande 
struktur underlättar 

arbetet

Det jag inte vet, kan jag ju inte ställa frågor om 
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Det jag inte vet kan jag ju inte ställa frågor om 

I analysprocessen framkom ett underliggande budskap/tema genom att 

distriktsköterskorna/sjuksköterskorna beskrev sitt arbete med svårigheterna av att vara 

ansvarig för patientens hemgång. De åskådliggjorde ofta avsaknaden av att inte se 

patienten själv och brist på information gjorde det svårt att få en bild över 

omvårdnadsbehovet vid hemgång.  

 

3.1 Brister i kommunikation och information mellan vårdgivare ger ökad 

arbetsbelastning 

Den största utmaningen vid utskrivningsplanering tyckte 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna var att få tillräckligt mycket information om 

patienten och dennes status inför utskrivning. Mycket mera tid lades idag på att söka 

efter detta, då uppdateringar i Lifecare kunde dröja. Även kommunikationsproblem 

mellan olika vårdgivare påtalades av respondenterna som ett stort bekymmer. Under 

intervjuerna framkom beskrivningar över hur en “god ton” inte alltid hölls vid möten 

mellan olika vårdgivare. 

 

3.1.1 Flödet i Lifecare sker inte automatiskt 

Lifecare ska enligt rutin i det aktuella länet avstämmas klockan nio och tretton varje 

dag, årets alla dagar. Dock vittnar samtliga respondenter om att de spenderade mycket 

mer tid i Lifecare nu och kontrollerade av oftare än två gånger per dag, för att hålla sig 

uppdaterade om vad som hände med patienten på sjukhuset, då sjukhuset inte ofta inte 

svarade så snabbt som önskades. Respondenterna uttryckte att om samtliga inblandade 

aktörer läste av Lifecare oftare, skulle utskrivningsplaneringen gå fortare. Ett problem 

som uppdagades var att sjukhuset inte alltid läste av de bestämda tiderna, utan det kunde 

dröja. 

  

“Skickar jag frågor kvart i nio, så förväntar jag mig ett svar strax efter nio, men dom 

kommer ju senare, för dom har väl antagligen inte tid”. 

  

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna påtalade en risk med att patienten inte får den 

hjälp den behöver efter hemgång på grund av utebliven information från sjukhuset. 

Ofta innebär det att patienten går hem snabbt och distriktssköterskan upplevde att hen 

inte får svar på sina frågor innan patienten är hemma, vilket ledde till att 
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distriktssköterskan/sjuksköterskan fick göra akuta utryckningar till hemmet för att lösa 

problem. 

  

”Vi vet knappt vad patienten är inne för”   

  

3.1.2 Distriktssköterskan får lägga mycket tid på att söka information och hålla sig 

uppdaterad i Lifecare 

Samtliga distriktssköterskor/sjuksköterskor angav att de nu lade mycket mer tid på att 

söka efter information gällande patienten, både i Lifecare, men även på andra sätt, då 

patientinformation inte var uppdaterad och det fanns inte aktuellt status på patienten. 

Många distriktssköterskor/sjuksköterskor uppgav att de kollegor som inte arbetade med 

utskrivningsplanering inte förstod hur mycket tid det tog. 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna ringde ofta och samtalade med sköterskan på 

den avdelning som patienten låg på, då det var det snabbaste sättet att få information på. 

De ringde även patienten själv och anhöriga för att få information. 

 

“Vi sitter mycket längre nu. Mycket, mycket mer tid. Att bara gå in och läsa av nio och 

tretton, det är inte heller möjligt, man springer in och läser av flera gånger om dan”. 

  

Många av respondenterna ansåg även det var svårt att hitta rätt information i Lifecare 

systemet, för att hitta information fick respondenterna leta på flera olika ställen, samt 

det var svårt att bilda sig en uppfattning om patienten med mycket text. De upplevde att 

ibland kan det vara svårt att uttrycka sig i text.  

  

“Vissa patienter kan ha hundrafemtio händelser i Lifecare, så fort det händer något nytt 

i Lifecare, skickar ett meddelande, jag får ett nytt inskrivningsmeddelande, för att 

utskrivningsdatumet är nytt, då är det en händelse. Så att i stort är det en enda röra”. 

  

 3.1.3 Kollegialt tänkande, att inte ha någon eller att ha någon att “bolla” med, både 

inom primärvård och med slutenvården 

Det är bra och känns tryggt att ha någon kollega att “bolla” komplicerade frågor med, 

ansåg respondenterna. Både kollegor på hälsocentralen, men det var även viktigt att 

kunna “bolla” med andra sköterskor på sjukhuset. Att ha en god ton i samtalet och ett 

trevligt bemötande mellan varandra var av största vikt. 
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“Väldigt viktigt att ha god ton när man skriver och pratar med varan. Ingen tycker det 

här är lätt och då måste man ha en god ton mellan varandra” 

  

Dock var detta något som blivit sämre efter Samverkanslagen uppgav flertalet 

respondenter. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna uppgav att de upplevde att deras 

bedömningar gällande patienten blev ifrågasatta av andra sköterskor och att de tyckte 

det var jobbigt att hålla i SIP på grund av det. 

  

“Vissa blir ju så stressade, för dom tycker att det är en dålig ton, för dom bli så väldigt 

ifrågasatta. Och det här är ju vana distriktssköterskor som tycker det är ett omöjligt 

uppdrag. Det har blivit sämre attityd, som skulle bli bättre. Det har blivit sämre 

kommunikation gentemot oss, just att det är så mycket ifrågasättningar”. 

 

 3.2 Brister i organisationen som leder till ökad arbetsbelastning 

Här beskrev respondenterna om olika brister i organisationen. Vissa brister fanns även 

innan samverkanslagen trädde i kraft. Kompetens, rutiner och ansvar var något som alla 

respondenter uttryckte var något som behövde förbättras. 

  

3.2.1 Strukturella och tekniska förutsättningar saknas ofta 

Många distriktssköterskor/sjuksköterskor menade att det svåra med att få en bra struktur 

med utskrivningsplaneringen berodde på att det var många aktörer involverade och det 

var svårt med rapporteringen som skedde i flera led. Flertal respondenter upplevde det 

mer tungarbetat och tidskrävande. De tyckte att ofta fungerade inte heller tekniken och 

fick använda telefon med högtalarfunktion vilket försvårade kommunikationen. 

  

“Patienten ska på “kortids”, då ska vi sitta och berätta för vårdplaneringsteamet hur 

det varit på sjukhuset, istället för att de rapporterar direkt” 

 

3.2.2 Ska göra åtgärder på någon annans bedömning  

De flesta distriktssköterskor/sjuksköterskor ansåg att det var svårt att kalla till SIP. De 

uttryckte att de ofta inte hade någon personlig kännedom om patienten, aldrig hade 

träffat den, vilket bidrog till att det blev extra svårt att planera hemgången. De ansåg 

ofta att de inte fick tillräckligt med information gällande patientens status och detta 
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krävde många frågor till slutenvården som hade patienten framför sig. De flesta av 

distriktssköterskorna ringde till slutenvården för att kunna ställa följdfrågor och det gick 

snabbare att då få svar på sina frågor. Distriktssköterskorna ansåg att det var svårt att 

göra åtgärder på någon annans bedömning. 

”Det jag inte har en aning om det kan jag ju inte fråga om heller  

3.2.3  Att inte ha mandat att påverka beslut om hemgång från sjukhuset. 

För flertalet av distriktssköterskorna/sjuksköterskorna så upplevde de att många 

patienter skickades hem tidigt och att patienterna kanske till och med inte var 

färdigbehandlade. Utskrivningsdatum ändrades ofta och det kunde bli med kort varsel 

som allt måste ordnas inför hemgång. Det hände att patienten hamnade på sjukhuset 

igen inom kort på grund av att de inte var färdiga för hemgång. 

  

“-jamen vi måste skriva ut innan helgen, vi måste ha platser, förstår ni? sånt har dom 

ju nämnt. Det är hemskt” 

  

Flertalet distriktssköterskor/sjuksköterskor ansåg att en stor skillnad med 

samverkanslagen var att distriktssköterskorna/sjuksköterskorna nu hade mandat att 

bromsa utskrivningen från sjukhuset om de ansåg att patienten inte var redo för 

hemgång. Detta framhölls av distriktssköterskorna/sjuksköterskorna som en trygghet, 

men att sjukhuset inte alltid levde upp till lagen, utan de skickade hem patienterna ändå, 

trots att distriktssköterskan/sjuksköterskan inte hade kvitterat ett godkännande att 

patienten var utskrivningsklar. 

  

Sköterskan på avdelningen säger: “ja men det är ju bra att någon har respekt för 

utskrivningsmeddelandet, för det har inte vi”. Nä okej, för att dom skickar ju hem 

patienten oavsett om vi har kvitterat utskrivningsmeddelandet eller inte”. 

  

3.2.4 Avsaknad av vårdplanerare med rätt kompetens 

Flera av respondenterna tyckte att vissa vårdavdelningar knappt visste vad en 

vårdplanering var, vilket ledde till svårigheter med övertagande av patienten till 

hälsocentralen. Även på hälsocentralerna kunde det var sårbart, då få var insatta i 

arbetet. Vissa vårdplanerare saknade medicinsk kompetens, vilket ledde till att det tog 

längre tid att få svar på frågor i Lifecare.  
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“Dom avdelningar som har sköterskor som vårdplanerare, det är ju inte alltid, dom 

ligger i framkant” 

  

3.2.5 Avsaknad av utbildning hos distriktssköterska/sjuksköterska som ska arbeta med 

utskrivningsplanering 

Det tog tid att lära sig systemet och rutinerna, tyckte 

distriktssköterskorna/sjuksköterskorna. Alla hade inte fått utbildning i vare sig Lifecare 

systemet eller lagarna som styr utskrivningsplanering. En del har fått hjälp av en kollega 

att lära sig Lifecare och hur det fungerar. Flera av respondenterna uppgav att de var 

självlärda. 

  

“Jaa, jag tycker det är tungt, det tycker jag, eftersom jag inte är så bra på det själv”. 

 

 3.3 Bra samarbete leder till trygg hemgång 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna menade på att ett bra samarbete mellan olika 

yrkeskategorier och mellan primärvård och slutenvård ledde till en trygg hemgång för 

patienten. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna tyckte det var mycket viktigt att få  

uppdaterat status på patienten och slippa söka efter information. Att få tillräckligt med 

information, få svar på sina frågor, samt god framförhållning, att planera i tid, bidrar till 

en tryggare hemgång för patienten. 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna uppgav även att det var viktigt att 

vårdplaneraren, både från hälsocentralen och på sjukhuset hade erfarenhet av 

utskrivningsplanering, samt hade rätt kompetens. Några av respondenterna menade att 

deras roll efter nya samverkanslagen blivit lite bättre för patienten, för att nu har hon 

mer rutin att höra av sig efter att patienten kommit hem. 

  

“Och det vet jag att jättemånga patienter uppskattar jättemycket när man gör”. 

  

3.3.1 Önskan om att göra SIP på sjukhus, för att få en egen bild av patienten, skapa en 

relation 

Flertalet distriktssköterskor/sjuksköterskor påtalade bekymmer med att hålla i en SIP 

där distriktssköterskan/sjuksköterskan inte kunde medverka personligen. Som rutin 

användes då oftast movie eller högtalartelefon. Problemet då var att de inte kunde se 

patienten eller få en uppfattning om hur status var. Ibland var det svårt att hänga med på 
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vem som sade vad, om SIP var via telefon, ljudet var inte bra. Ibland fungerade inte 

heller bildöverföringen på movie, utan endast ljud hördes. 

  

”det är svårt att sitta med någon slags taktpinne när jag inte ser personen” 

 

3.3.2 Vårdplanerare med rätt kompetens på sjukhuset leder till bättre arbetsgång 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna tyckte att det var en stor skillnad mellan 

avdelningar på sjukhuset som hade en vårdplanerare och de som inte hade en.  De ansåg 

att en vårdplanerare med rätt kompetens ledde till att dokumentationen i Lifecare blev 

mer utförlig gällande patientens status, patientinformation och åtgärder efter hemgång. 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna betonade även vikten av att vårdplaneraren hade 

vana och tänkte på vad distriktssköterskorna/sjuksköterskorna behövde ha för 

information, samt kommunicerade tillfredsställande. Samtliga respondenter nämnde 

ortopedavdelningen på sjukhuset som ett gott exempel, med en vårdplanerare som hade 

stor erfarenhet och bra struktur. 

“Underlag från sjukhuset på det som har inträffat, varför patienten kommit dit, vad det 

är som har varit bekymret och vad man tror kan bli ett bekymmer när dom kommer 

hem. Sjukhuset har rapporterat så man har en bra uppdaterad patientinformation. Då 

är det lyckat, då har det fungerat bra”. 

  

3.3.3 Distriktssköterskan är spindeln i nätet 

Enligt distriktssköterskorna/sjuksköterskorna skulle de ha kontakt med många 

inblandade i utskrivningsplaneringen, patienten, anhöriga, biståndshandläggare, 

fysioterapeut och arbetsterapeut, hemsjukvårdsteam, 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna uppgav att de även skulle ha kännedom om ett 

flertal faktorer inför hemgång, till exempel hemsituationen, hur läkemedelshanteringen 

fungerar för patienten, APO-dos, larm, om hemsjukvård behöver kopplas in, bra 

hjälpmedel, om patienten klarar av att tillgodose sina grundläggande behov, 

mobilisering och smärtlindring. De ansåg att distriktssköterskorna/sjuksköterskorna var 

mer en samordnande instans nu, än före samverkanslagens inträde. 

  

“Det är ju det, distriktssköterskan, spindeln” 
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 3.3.4 Fungerande struktur underlättar arbetet. 

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna var oeniga kring vilken instans och vilken 

yrkeskategori som var bäst lämpad att sköta utskrivningsplaneringen. Några ansåg att 

utskrivningsplanering sköttes bra av arbetsterapeut, undersköterska eller annan 

administrativ personal. Andra hävdade att det var bäst när vårdplaneraren var en 

sjuksköterska, som hade medicinsk kompetens.  

 

 “Jag är en av dom få som tycker att: japp, vi är rätt personer att planera hem 

patienterna. Vi har det här helhetstänket, det är vi som känner patienten mer och kan ta 

reda på mer fakta och tänker på ett annat sätt”. 

  

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna tyckte dock att det var viktigt att flertalet 

personer på hälsocentralen hade kunskap om Lifecare systemet och processen, för att 

inte förlita sig på en enda person. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna önskade även 

större inblandning av fysioterapeuter och arbetsterapeuter i utskrivningsplaneringen, att 

de skulle vara mer delaktiga i helheten. Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna tyckte 

det var positivt om det var samma person som höll i hela utskrivningsplaneringen från 

början. Det vill säga, kallade till SIP i Lifecare, var med på den och följde upp patienten 

sedan den kommit hem. Att se att utskrivningen fungerat. 

  

“om man ska vara med hela banan så kan det ju vara skönt om man är den som både 

tagit hand om meddelande i Lifecare först, man har kallat till en SIP, man har till och 

med varit med på sippen, man har varit med hela vägen, hur det blir och hur det går 

och sen att man kan följa upp när patienten kommer hem, det är liksom då det är kul, då 

är det roligt när man ser att det funkar då är det jättebra.” 

  

Distriktssköterskorna/sjuksköterskorna ansåg att skillnaden mot tidigare var även att 

primärvården nu var med mer i processen och låg på mer, vilket satte krav på 

primärvården att inte bara luta sig tillbaka och invänta service. 

  

“En smärtfri planering är ju en patient som vi får korrekt information från 

slutenvården, dom delar med sig, det står inte en massa, vet ej, i planeringsunderlaget”. 

 

 



 

19 

 

4.0 Diskussion 
 

4.1 Huvudresultatet 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor/sjuksköterskor upplevde att 

arbeta med utskrivningsplanering från sjukhus till primärvård och hur de upplevde att 

vara ansvariga för denna planering utifrån den nya samverkanslagen. Resultatet visade 

att det som påverkade distriktssköterskorna/sjuksköterskorna mest i arbetet med 

utskrivningsplanering var bristen på kommunikation och information från sjukhuset. Att 

få information om patientens tillstånd och behov av insatser efter hemgång, var en stor 

utmaning. Sökandet efter information var mycket tidskrävande och innefattade flera 

olika sökvägar. Samtliga distriktssköterskor/sjuksköterskor uppgav att de ofta ringde 

sjukhuset och anhöriga till patienten för att få information. När sjukhuset hade en 

vårdplanerare med erfarenhet och kompetens, upplevde deltagarna att information 

gällande patientens status och planerade åtgärder var tydligare, vilket bidrog till en 

tryggare hemgång för patienten.   

 

4.2 Resultatdiskussion 

I denna studie hade alla respondenter en stor utmaning att hämta information om 

inneliggande patienter i Lifecare. Mycket av arbetstiden användes för att söka och 

efterfråga information framförallt från sjukhuset. Danemark (2000) skriver att 

ineffektivitet kan ta sig många uttryck, vanligast är att arbetet försenas. Respondenterna 

tyckte det var svårt att endast följa de riktlinjer med att titta i Lifecare två gånger per 

dag. Olsen, Østnor, Enmarker och Hellzén (2013) beskriver i sin studie vikten av att 

sköterskorna ska kunna inhämta information krävs det att organisationen underlättar 

arbetet med tydliga uppdrag och ansvar och inte hade förståelse för hur mycket tid det 

tog med utskrivningsplanering. Petersson, Springett och Blomqvist (2009) menar att 

utskrivningsplaneringen måste få ta tid, då det tar tid att hitta lösningar, men i sin studie 

visade de att den tiden saknas. Deltagarna i föreliggande studie lyfte samma 

reflektioner. De ansåg att tiden saknades och hur kollegornas förståelse för hur 

tidskrävande utskrivningsplaneringen var saknades. Det är en process som inte bör 

skyndas på då tiden behövs både före och under utskrivningsplaneringen (Petesson, 

Springett & Blomqvist 2009). Otillräcklig information leder till stress hos både 

vårdtagare och anställda, denna stress leder till en ökad arbetsbelastning (Remen & 

Grimsmo (2011). Respondenterna i denna studie ansåg att verbal kommunikation 
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fungerade bäst, de ringde ofta till sjukhuset då de ansåg att de fick snabbare svar på sina 

frågor. Cannaby, Parker, Cheater och Baker (2003) fann även i sin studie att 

distriktssköterskor föredrar muntlig kommunikation för att de då får mer information 

om patientens utskrivning. Många sjuksköterskor som arbetade på sjukhus ansåg att de 

gav bra kvalitetsfull kommunikation, samtidigt som flertalet av distriktssköterskorna 

tyckte att informationen de fick inte var tillfredsställande. En bättre uppmärksamhet på 

vad personal från olika sektioner behöver kan lätta upp kommunikationsproblemen (Mc 

Kenna, Keenay, Glenn & Gordon 2000). I denna studie framkom vikten av att ha 

kollegor att “bolla” svåra frågor med, men respondenterna upplevde även att de blivit 

mer ifrågasatt under SIP, av andra sjuksköterskor och på grund av det, tyckt det varit 

svårt att hålla i taktpinnen under en SIP. Att känna sig ifrågasatt var inte helt ovanligt 

enligt Cannaby et al. (2003). Denna studie visade också att respondenterna upplevde att 

det fanns en risk att patienten inte skulle få rätt vård vid hemkomsten om det fanns 

brister i kommunikationssystemet. Varje enskild patient kunde ha hundra olika 

händelser i Lifecare och det var mycket tidskrävande. Respondenterna i studien påtalade 

även bristen av utbildning i Lifecare systemet eller de lagar som styr samverkanslagen. 

Det tog tid att lära sig systemet och rutiner tyckte de. Nordmark, Söderberg och Skär´s 

(2005) studie visade att distriktssköterskor/sjuksköterskor tyckte det elektroniska 

informationssystemet hade för många steg och var svårt att använda. Detta resulterade i 

bristfällig dokumentation och förseningar. Sjuksköterskor ska kunna använda flera olika 

journalsystem och komma ihåg flera olika lösenord, för att logga in sig, vilket de tyckte 

var besvärligt (Pellett 2016). De distriktssköterskor som använde information- och 

kommunikationssystem ofta, samt hade fått utbildning i dem, var mera positiva till 

deras användningsområden och såg mer fördelar med dessa system (Christiansen, 

Fagerström & Nilsson 2017; Suzuki et al. 2012). Det var av största vikt att 

vårdplaneraren på sjukhuset tidigt gav tillräckligt med information, så 

distriktssköterskorna kunde börja planera, ansåg distriktssköterskorna i innevarande 

studie. Watts och Gardner´s (2005) studie bekräftade detta och visade att det är viktigt 

att utskrivningsplaneringen börjar så tidigt som möjligt, när patienten har blivit inlagd 

på sjukhuset, för att maximera effektiviteten och tidig upptäckt av möjliga hinder för 

utskrivning. I denna studie hade samtliga respondenter många års erfarenhet av att 

arbeta som sjuksköterska och flertalet hade även arbetat mer än tio år som 

distriktssköterska på Hälsocentral vilket gav dem trygghet i sitt arbete. Enligt Benner 

(1993) är sjuksköterskor med stor och lång erfarenhet ofta kliniska experter med en 
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helhetssyn som kan göra kliniska bedömningar och kan lösa komplicerade situationer. 

Tidigare klinisk erfarenhet hos ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska var mycket 

viktigt, då det bidrog till större självförtroende hos utskrivningsansvarig sköterska 

(Watts & Gardner 2005; Olsen, et al. 2013; Tilus, 2002). I innevarande studie framhöll 

alla respondenter att det var mycket svårt att göra åtgärder på någon annans bedömning.  

 

Det var ofta brister i informationen. Att vara den sköterska som ska ta över och inte ha 

sett patienten gör att det kan vara svårt att fråga om sådant man inte ser. Kageyama och 

Asano (2017) visade att utskrivningsplanerande sjuksköterskor uppgav att om 

sjuksköterskan inte visste någonting om patienten, var allt meningslöst, oavsett hur 

mycket erfarenhet de än hade. När de tog hand om patienten, formade de en mental bild 

av personen, lyssnade på vad familjen önskade. Det var deras arbete, att arbeta mot en 

lösning. När sjuksköterskan inte träffar patienten får den ingen mental bild på patienten. 

Flertalet av respondenterna i föreliggande studie påtalade att de ofta upplevde att 

patienten inte var riktigt färdigbehandlad när de skickades hem. Socialstyrelsen (2017) 

skriver i sin rapport att det är känt att patienter skrivs ut för tidigt från sjukhuset till 

primärvården.  

 

Tidigare forskning (Carrol & Dowling 2007; Olsen, et al.2013) har visat att utskrivning 

från sjukhus kräver noggrann planering för att försäkra att patienten får fortsatt vård 

efter hemkomst. Detta var särskilt viktigt när det gällde äldre patienter, som ofta är 

multisjuka, vilket framgår i deras studie. De viktigaste punkterna för en lyckad 

utskrivningsplanering var enligt dem kommunikation, koordination, utbildning, 

patientens delaktighet och samverkan mellan olika yrkesgrupper. Smidig och effektiv 

utskrivningsplanering minskade stress och ångest hos patient och anhöriga, 

samt sjuksköterskan, läkaren, sjukhuset och socialtjänst (Carrol & Dowling 2007; Olsen 

et al. 2013). Tyvärr finns det dock mycket arbete kvar att göra när det gäller länken 

mellan sjukhus och primärvård (Pellett 2016). Ofta är informationen mellan sjukhus och 

primärvård inkomplett, oklar och försenad. Läkarna på sjukhuset har ingen kunskap om 

patientens hemsituation (Hesselink, Schoonohoven, Plas, Wollersheim & Vernooij-

Dassen, 2012), vilket även distriktssköterskorna i innevarande studie ansåg.    

I denna studie visade det sig att det var svårt att få en bra struktur på SIP när det var 

många aktörer involverade. Flertalet av respondenterna menade på att det var svårt att 

hålla i utskrivningsplanering när de inte kände patienten. Enligt Watts och Garder 
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(2005) och Olsen et al. (2013) behöver sjuksköterskan ha specifika kunskaper i att 

bedöma patienten, inte bara dess fysiska status och nivå av vård, utan även patientens 

och anhörigas motivation till att medverka i utskrivningsplaneringen. Sjuksköterskan 

måste även ha goda kunskaper i att kommunicera, både skriftligt och muntligt, samt 

kunna samarbeta med andra yrkeskategorier för att kunna koordinera en effektiv 

utskrivningsplanering, enligt dem, vilket även framkom i innevarande studie. Danemark 

(2000) menar att samverka, innebär medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 

syfte. Ansvaret för att få en fungerande samverkan åligger ledningen. De grundläggande 

förutsättningarna är kunskap, regelverk och organisation. Enligt Danemark (2000) råder 

det stora brister i ledningsfunktionen, som är otydlig och ibland helt obefintlig och där 

brist på tid kan vara orsaken. Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras 

synsätt och kunna kommunicera kring dem. Det måste finnas en balansgång mellan att 

använda ett ändamålsenligt och korrekt språk för att inte utestänga de som inte är lika 

insatta i ämnet. Det är också viktigt att alla i gruppen vet vad de andras mandat 

omfattar, så att förväntningarna inte blir felaktiga, anser Danemark (2000). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Kvalitativ metodik användes utifrån studiens syfte (Polit & Beck, 2017). Data samlades 

in med hjälp av intervjuer. Valet av inspelade intervjuer var att författarna kan beskriva 

det som intervjupersonen upplever och ur dennes synvinkel (Kvale & Brinkman 2009). 

Graneheim och Lundman (2004) bedömer trovärdigheten i kvalitativ forskning 

(Trustworthiness) utifrån underrubrikerna Credibility (trovärdighet), Dependability 

(Stabilitet) och Transferability (överförbarhet). Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

handlar tolkning av resultat om trustworthiness om att skapa argument för de mest 

troliga tolkningarna. 

Credibility: Då studien genomfördes inom ett begränsat område, begränsades antalet 

respondenter.  Risken att respondenterna inte svarade sanningsenligt för att de kände sig 

i underläge var störst i de tre första intervjuerna då båda författarna närvarade. För att 

resultatet skulle öka studiens giltighet användes induktiv ansats. Sammanlagt 

intervjuades tio distriktssköterskor och en grundutbildad sjuksköterska med erfarenhet 

utifrån inklusionskriterierna. Antal transkriberade sidor blev cirka ett hundra. 

Författarna har tolkat, diskuterat och reflekterat tillsammans under analysprocessens 

gång utifrån syftet med studien. Trovärdigheten ökar om resultatet presenteras så att 
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läsaren kan leta efter alternativa tolkningar, vilket läsaren kan göra genom att citat 

användes. Information från respondenter från sju hälsocentraler, både Regiondrivna och 

privata, bidrar till variation och olika erfarenheter. Inga respondenter valde att avbryta 

medverkandet under intervjuns gång. För att lättare förstå analysen och dess innehåll 

presenteras den i tabell 1.  

Dependability: Data samlades in under cirka en månads tid, vilket är en kort period och 

detta föredras enligt Graneheim och Lundman (2004), då beslut tagna gällande 

dataanalys kan ändras över tid, dock har diskussion förts mellan författare och 

handledare kontinuerligt. Semistrukturerade intervjuer med en intervjuguide med sju 

öppna frågor och öppen ansats användes vilket ökar tillförlitligheten, då samtliga 

respondenter fick samma frågor (Graneheim & Lundman, 2004). En pilotintervju 

genomfördes (Polit & Beck (2017). Då den föll väl ut, utifrån syftet, användes även den 

i resultatet. Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun. Alla 

respondenter valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats under arbetstid. 

Intervjuerna genomfördes under en kortare tid vilket gav en minskad risk för förändring.  

Resultatet i innevarande studie stämmer överens med tidigare forskning som 

publicerats. Samtliga respondenter var kvinnor, vilket kan ses som negativt.  

Författarna i studien kände även några av respondenterna personligen, varvid deltagarna 

kan ha låtit bli att svara sanningsenligt. Ju mer författarna har samspelat med 

respondenterna under intervjun, ju mer kan resultatet påverkas enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Därav vikten att hålla sig neutral under intervjuerna. I denna studie 

användes följdfrågor, vilket kan ha påverkat resultatet.  

Transferability: I vilken omfattning resultatet är överförbart till andra grupper 

(Graneheim & Lundman 2004). Det är upp till läsaren att besluta om studien är 

överförbar till ett annat sammanhang. Resultatdelen i innevarande studie är styrkt med 

citat för att läsaren ska kunna överföra studiens resultat till andra grupper. Dock var 

samtliga respondenter i studien kvinnor, vilket ledde till att resultatet endast kan 

överföras till andra studier med endast kvinnliga medverkande.  

Det är oklart om verksamhetscheferna på hälsocentralerna informerade alla presumtiva 

respondenter om studien, vilket kan ha påverkat att presumtiva respondenter inte nåddes 

av informationen och därmed inte deltog.  
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4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Studiens resultat kan bidra till att fördjupa förståelsen för hur betydelsefullt det är med 

samverkan mellan sjukhuset och Primärvården i samband med utskrivningsplanering. 

Svårigheter att kalla till SIP när distriktssköterskorna/sjuksköterskorna inte känner till 

patientens omvårdnadsbehov, kräver bra information om bland annat patientstatus, 

sociala förutsättningar, och läkemedelshantering. Även vikten av utbildning och 

introduktion i Lifecare och SIP framkom i studien. Föreliggande studie visar även på 

behovet med kollegor ”att bolla med” vilket visar också tryggheten med att vara mer än 

en distriktssköterska/sjuksköterska som kan rutiner för utskrivningsplaneringen på 

arbetsplatsen som kan skapa gynnsammare förutsättningar för arbetet. Studien kan även 

leda till ökad förståelse på sjukhusets vårdavdelningar och värdet av vårdplanerare som 

arbetar mot Primärvården.  Om vårdplanerare på sjukhuset meddelande om att patienten 

behöver göra en SIP och när det är dags skulle det underlätta distriktssköterskans arbete.   

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat framkommer det att det finns brister i dagens 

utskrivningsplanering. Då utskrivningsplaneringen förändrades i samband med nya 

lagen, behövs ytterligare forskning inom området. Till exempel hur ser patienten och 

anhöriga på nya samverkanslagen och patientens rätt till medbestämmande och 

delaktighet? Känner patienten och anhöriga att de medverkar i utskrivningsplaneringen?  

En jämförelse olika geografiska områden emellan, är det skillnad på 

utskrivningsplanering mellan olika regioner? Arbetar Distriktssköterskor på olika sätt 

med utskrivningsplanering och hur fungerar samverkan med sjukhusen? 

 
4.6 Slutsats 

Studiens resultat visar hur tids- och informationsbrist kan leda till att samverkan mellan 

sjukhus och primärvård inte ges optimala förutsättningar vid utskrivningsplanering. 

 Studien har visat att distriktssköterskor/sjuksköterskor i Primärvården tyckte det var 

svårt att vara ansvariga vid utskrivningsplanering, dock upplevde de att det också var 

positivt att vara mer involverad i utskrivningsplaneringen och inte endast invänta 

information och beslut från sjukhuset.  
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