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ABSTRACT 
 
Background: Frail elderly is described as multi diseased, vulnerable, in need of medication 
and hospital care. The group of patients is a growing part of the population in the western 
world. Theories of patient centered care, health literacy and hand over problems are also 
described in the background. Aim: to describe a group of frail elderly patients experiences of 
hospital readmission and identify possible organizational flaws. Method: Qualitative data was 
collected from 20 patients during their second visit at the hospital and a content analysis was 
performed. Results: Findings were; experiences of ill being ever since the first hospitalization 
period due to not being well enough, being sent home to quickly or relatives not being strong 
enough to handle the situation. Experiences of not being informed or being informed in a 
noisy surrounding about the given care, and how to rehab when returning home. Findings also 
described situations of misunderstanding related to informant´s present medication and finally 
a need for appropriate discharge calls for the frail elderly patient. Conclusion: The results 
highlight a need to act according to the patient´s legal rights to be informed and participate in 
the decision-making. An implementation of patient centered care can make it possible. An 
increased number of nursing specialists in the elderly care might also lead to improved 
continuity and give support to the frail elderly. 
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1 INLEDNING 
Enligt beräkningar från World Health Organisation (WHO), 2014) kommer under de närmaste 
femtio åren antalet äldre personer, som inte förväntas kunna ta hand om sig själva, att 
fyrdubblas i västvärlden. Personer som förlorar sin förmåga till självständighet på grund av 
minskad mobilitet, skörhet eller andra fysiska eller mentala hälsoproblem. Enligt Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU) beräknas var fjärde person i Sverige år 2030 vara 
65 år eller äldre. Med ökad ålder följer ett ökat behov av akut omhändertagande på sjukhus 
för äldre med funktionsnedsättning, flera samtidiga sjukdomar och ett litet socialt nätverk. Ett 
integrerat strukturerat omhändertagande av den äldre innebär initialt en ökad kostnad, men på 
sikt kan dock metoden vara kostnadseffektiv (SBU, 2013). Ett arbetsintegrerat lärande (AIL) 
kan utgå från situationer, fenomen eller problem hämtade från verksamhetsfältet, vilka 
analyseras och studeras teoretiskt Ett forsknings- och utvecklingsprojekt pågår inom 
Näl/Uddevalla (NU) sjukhusets upptagningsområde, som baseras på uppföljning efter 
sjukhusvård. Projektet tar sin utgångspunkt i införandet av ett förändrat arbetssätt, och 
innehåller flera delar, som ur olika perspektiv vill belysa sköra äldres situation och orsakerna 
till återinläggningar på sjukhus. I föreliggande studie beskrivs sköra äldres erfarenheter av 
akut återinläggning på sjukhus. 

2 BAKGRUND 
I följande text kommer den sköra äldre patienten och dess vårdbehov, vårdorganisationen i 
Sverige samt begreppen arbetsintegrerat lärande (AIL), informationsöverföring, 
personcentrerad vård, hälsa och hälsolitteracitet att beskrivas. En bakgrund i syfte att 
tydliggöra den situation som den sköra äldre patienten kan erfara när behov av akut 
omhändertagande på sjukhus uppstår. 
 

2.1 Den sköra äldre patienten 
Begreppen multisjuka, de mest sjuka äldre eller sköra äldre, definieras enligt Socialstyrelsen 
(2011a) som personer över 65 års ålder med flera kroniska sjukdomar och omfattande behov 
av såväl öppen som sluten medicinsk vård. Det engelska begreppet frail elderly har liknande 
betydelse och används som ämnesord i internationell forskning (Ekdahl, 2012). En skörhet 
kan yttra sig som allmän svaghet, trötthet, nedsatt uthållighet, minskad stresstålighet eller 
funktionsförmåga (SBU, 2013). Patientgruppen beskrivs som en av de verkligt stora 
medicinska utmaningarna, och utgörs av personer med har omfattande och sammansatta 
behov av såväl medicinsk som omvårdnadskaraktär. De kräver insatser från såväl 
länssjukvården, primärvården samt från kommunens omsorgspersonal Sveriges kommuner 
och landsting (SKL), 2012). Det är känt att de äldre multisjuka ibland drabbas av bristande 
samordning och oklar ansvarsfördelning mellan olika behandlingsinstanser. Tydligast visar 
sig detta i läkemedelsbehandling med bristande uppföljning, överförskrivning och negativa 
interaktioner mellan olika läkemedel. Läkemedelsbiverkningar i form av diffusa och 
svårtolkade somatiska och psykiska symtom, vilka kräver sjukhusinläggning, är relativt 
vanliga i denna grupp (Nordin Olsson, 2012; SBU, 2013). De återkommande och täta 
sjukhusinläggningarna av sköra äldre har fått alltmer uppmärksamhet på senare tid. Det 
spekuleras i om det eventuellt hade kunna undvikas med adekvata åtgärder inom 
primärvården och den kommunala omsorgen (SKL,2012). Vårdpersonalen och allmänhetens 
kunskaper om multisjuklighet och konsekvenserna av polyfarmaci (att patienten intar ett stort 
antal läkemedel) är bristfälliga och forskningen på området har hittills varit underprioriterad 
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(Socialstyrelsen, 2011b).  Enligt Fastbom (2014) är läkemedel en viktig behandlingsform för 
äldre men allt eftersom kroppen åldras sker dock förändringar som leder till en ökad 
känslighet för läkemedel. Ett flertal äldre har ordinerats att inta flera preparat samtidigt då 
antalet sjukdomar och besvär tenderar att öka med stigande ålder, vilket i sin tur ökar risken 
för läkemedelsproblem och biverkningar. När det gäller fallolyckor hos äldre är läkemedel en 
viktig orsak att ta i beaktande. Läkemedel som sänker blodtrycket ger vanligen symtom i form 
av ortostatism och kan visa sig som ostadighetskänsla, yrsel eller i en del fall även svimning 
(Fastbom, 2014). Även Gustafson (2010) anser att det finns problem när det gäller läkemedel 
och äldre och är kritisk till det faktum att få läkemedel är utvärderade på äldre. Farmaceutiska 
specialiteter i Sverige (FASS) som publiceras av Läkemedelsindustriföreningens Service AB, 
som är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige, kan ge 
den förskrivande läkaren ett felaktigt beslutsunderlag menar Gustafsson (2010). De i FASS 
angivna biverkningarna av läkemedlet kan vara betydligt vanligare än vad som står angivet 
om läkemedlet används på personer som över 80 år. Läkare som sätter in ett läkemedel på en 
äldre person bör även ta ansvar för att det, relativt snabbt efter insättning, sker en utvärdering 
av biverkningar och effekt.  
 
Konfusion, tillfälliga förvirringstillstånd, är ett vanligt tillstånd bland äldre patienter i 
samband med exempelvis en höftfraktur (Socialstyrelsen, 2003).  Hylen och Ranhoff (2010) 
nämner flera åtgärder som kan vidtas för att förebygga konfusion, ett tillstånd som hos den 
drabbade kan leda till ångest och overklighetskänslor. Åtgärder såsom lugn och ro, 
information som är lättförståelig och närstående som finns hos patienten så mycket som 
möjligt bidrar till en minskad ångest samt verklighetsorientering. Övriga faktorer som kan 
minska den äldres förvirring är att glasögon och hörapparater fungerar och passar bra. En tidig 
mobilisering (rörelseträning), leder till att syresättningen förbättras, att komplikationer 
förebyggs samt att den äldre får lättare att orientera sig.  

2.2 Vårdorganisationen i Sverige 

2.2.1 Ädelreformen  
Ädelreformen (Sveriges riksdag.se) som genomfördes den 1 januari 1992 innebar att 
kommunerna fick ett samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och 
handikappade. I samband härmed infördes i socialtjänstlagen (Svensk författningssamling 
2001:453), en skyldighet för kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och 
omvårdnad för människor med behov av särskilt stöd. Till de särskilda boendeformerna hör 
ålderdomshem, servicehus, grupp-bostäder och de sjukhem som överfördes från landstingen i 
samband med reformen. Bestämmelsen ersatte den tidigare skyldigheten för kommunerna att 
inrätta servicehus. Genom att använda ett samlat begrepp för sådana särskilda boendeformer 
(SÄBO) markerades att kommunerna har stor frihet i fråga om hur äldres behov av sådant 
boende, service och vård skall tillgodoses. Hemtjänsten inom kommunerna regleras av 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och tillhandahåller social omsorg och service till berörda 
personer. Hemsjukvården styrs däremot av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och 
bedriver omvårdnad i både ordinärt och särskilt boende. Hemsjukvården omfattar medicinska 
insatser, rehabilitering och utförs av legitimerad personal. Med ordinärt boende menas det 
egna privata boendet, i villa, radhus eller lägenhet. Särskilda boendeformer (SÄBO) är ett 
samlingsnamn för boende som blir aktuellt när behovet av vård och omsorg är så omfattande 
att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet (Vårdförbundet, 2012) Ädelreformen 
(Sveriges riksdag.se) innebar även att kommunerna övertog ansvaret för hälso- och sjukvård 
(exklusive läkar-insatser). Den hälso- och sjukvård som ges i särskilda boendeformer 
betraktas efter reformen som öppen hälso- och sjukvård. Efter överenskommelse med 
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landstinget har kommunerna även möjlighet att överta ansvaret för hemsjukvård i den 
enskildes hem. Hittills har cirka hälften av landets kommuner helt eller delvis övertagit detta 
ansvar. Genom ädelreformen fick kommunerna även ett betalningsansvar för medicinskt 
färdigbehandlade patienter inom den somatiska akutsjukvården och inom geriatriken. 
Reformen syftade till ett effektivare utnyttjande av samhällets resurser för vård och omsorg. 
Med ökad effektivitet och produktivitet snarare än ökade resurser skulle äldre- och 
handikappomsorgen tillgodose befolkningens stigande behov av vård och omsorg.  

2.2.2 Positiva och negativa aspekter av ädelreformen 
Då ädelreformen antogs uppdrog regeringen åt Socialstyrelsen att under en femårsperiod följa 
upp och utvärdera ädelreformen med hänsyn till dess innehåll, kvalitet, genomförande och 
kostnader (Sveriges riksdag.se). I ett flertal underlagsrapporter och i årliga sammanfattningar 
har Socialstyrelsen redovisat effekter och resultat av reformen men också av situationen inom 
äldreomsorgen i stort. Socialstyrelsen har konstaterat brister vad gäller bland annat: medicinsk 
kvalitet och säkerhet, rehabiliteringsinsatserna, informationsöverföringen, samarbetet mellan 
vårdgivare, vårdnivåer och professioner framför allt i samband med att patienter skrivs ut från 
sjukhus. Brister som påverkade den sköra äldre patienten som kom att vårdas av aktörer med 
olika huvudmän, landsting, stat och kommun (SBU, 2013) 

Rapporterna har enligt Sveriges riksdag.se, innehållit både positiva och negativa omdömen 
om ädelreformen. Bland det positiva har bland annat nämnts minskningen av andelen 
medicinskt färdigbehandlade inom akutsjukvården, ett nettotillskott av äldreboende och en 
stadig tillväxt av sjukvårdskompetens i kommunerna. Ett exempel på ökad medicinsk 
kompetens är införandet av MAS-funktionen (medicinskt ansvarig sjuksköterska). Bland de 
negativa omdömena har nämnts att reformen inte på något mer påtagligt sätt tillfört de sociala 
kvaliteter (valfrihet och ökad livskvalitet) till äldreomsorgen som tanken var från början 
(Sveriges riksdag.se). Carlström (2005) fann att ädelreformen kom att påverka 
sjuksköterskornas roll i kommunen. Sjuksköterskorna i kommunen sågs ibland som ett hot 
mot den sociala ”friska” delen vilket minskade sjuksköterskornas inflytande över den givna 
omvårdnaden. Inställningen har dock kommit att ändras och biståndsbedömarna i 
kommunerna har börjat efterfråga sjuksköterskornas kompetens vilket återigen ökat 
samarbetet (Vårdförbundet, 2013) 

2.3 Arbetsintegrerat lärande 
Arbetsintegrerat lärande (AIL) består av två begrepp: arbete och lärande och kan ses som ett 
paraplybegrepp (Theliander, Grundén, Mårdén & Thång, 2004). Under detta paraplybegrepp 
ryms en rad olika inriktningar som kan ha många olika former och innehåll. Relativiteten i 
begreppet gör att de former och innehåll som växer fram under detta paraplybegrepp också kan 
ske med andra förtecken och i andra miljöer vilket innebär att begreppet enligt författarna inte är 
så lätt att definiera. Enligt Lövendahl (2013) är AIL är en idé och katalysator för tillväxt och 
utveckling av den högre utbildningen, arbetsliv och samhälle. Människans aktiviteter och de 
relationer som finns, uppstår eller konstrueras och skapas i och genom arbete eller i området 
utanför, som studier och arbetslöshet, omfattas. AIL praktiseras vanligen som lärandemodeller, 
teoretiska studier som integreras fortlöpande med studier i egen verksamhet. Arbetsintegrerat 
lärande kan antingen utgå från teoretiska frågeställningar, vilka studeras och prövas praktiskt i 
verksamheten. På motsvarande sätt kan AIL även utgå från situationer, fenomen eller problem 
hämtade från verksamhetsfältet, vilka analyseras och studeras teoretiskt. Schein, 1992 ref in 
Lagrosen, Lundh-Snis & Nehls (2010) anser att det är ett antal förutsättningar som som 
behöver bli kända för medarbetarna i en organisation för att AIL eller work integrated 
learning (WIL) ska bli möjligt. Det kan vara förutsättningar såsom; kunskap om 
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organisationens ledarskap, informationsspridning, normer och värderingar. Ett exempel kan 
vara; vilken attityd till lärande finns inom organisationen? En implementering av 
arbetsintegrerat lärande kräver ofta någon form av organisatorisk förändring (Lagrosen, 
Lundh-Snis & Nehls, 2010). Hur ser förutsättningarna ut i den studerade vårdkontexten? 
Krävs det organisatoriska förändringar i hälso- och sjukvården? 

2.4 Informationsöverföring  
Brister i kommunikation, mellan såväl verksamheter och personer tjänstgörande inom 
verksamheterna och patienten är en av de orsaker som är vanligast när det gäller händelser 
och tillbudsrapporter i vården. En säker vård kräver korrekt överföring av information samt 
att kommunikationen är effektiv vilket är särskilt viktigt i situationer som är akuta eller vid 
tidspress (SKL, 2012). Även Socialstyrelsen har funnit att kommunikation ska vara korrekt, 
komma i rätt tid, vara fullständig samt vara avgränsad. Inom hälso- och sjukvården överförs 
mycket information mellan olika individer, verksamheter och yrkeskategorier. Är 
informationsöverföring och kommunikation otydlig kan detta resultera i hotad patientsäkerhet 
(Socialstyrelsen, (2012, 2011b).  Resultat från tidigare studier av ”hand over” vid mottagande 
av patienter i varierande åldrar, såväl vid förflyttning och överföring visar exempelvis på 
betydelsen av strukturerade rapporteringssystem och en kontinuerlig utbildning av 
sjuksköterskor (Klee et al, 2012), och att det finns lokaler anpassade för överrapportering, där 
vårdpersonalen både kan ge och ta emot rapport eller att samtala i lugn och ro med patienten 
exempelvis vid hemgång (Amber Welsh et al (2010). Jenkins et al (2007) lyfter fram vikten 
av goda kunskaper i aktivt lyssnande hos sjukvårdspersonalen, att ge informationen i två 
seanser. Det mest akuta först och sedan ytterligare information av vikt exempelvis fallrisk, 
anhöriga ansågs bidra till en ökad patientsäkerhet (Jenkins et al, 2007). Benham-Hutchins och 
Effken, (2010) anser att strukturerade rapporteringssystem eller elektroniska 
informationssystem som införs alltför snabbt i en verksamhet, och/eller som implementeras 
utan att personalen får stöd och support, istället för att öka patientsäkerheten och arbetsmiljön 
kan resultera i problem för personalen. Forskarna menar dock att överflyttningar inom och 
mellan vårdverksamheter är viktiga områden att studera och förbättra eftersom det leder till en 
minskning av medicinska fel. Forskarna efterlyser studier som berör policy, procedurer, 
flödesmätningar och informationsteknologiska system som stödjer kommunikationen av 
patientens vård och överflyttningar mellan olika hälso- och sjukvårdsenheter. Strukturerade 
informationssystem som även kan användas av olika professioner (Benham-Hutchins & 
Effken, 2010). 

2.5 Personcentrerad vård 
Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) har legitimerad sjukvårdspersonal skyldighet att 
möjliggöra för patienten att bli delaktig i sin egen vård. För att denna lag ska kunna tillämpas 
behövs enligt Socialstyrelsen (2012) att vårdgivare tar sitt fulla ekonomiska ansvar och 
fördelar tillräckliga resurser i form av personal och tid för patienten. Rätten till information 
och inflytande är av avgörande betydelse för patientens möjligheter att utöva sitt 
självbestämmande och vara delaktig i vården. Den samlade kunskapen visar att ett 
patientcentrerat arbetssätt och en delaktig patient har en positiv inverkan på vårdens resultat. 
(Socialstyrelsen 2015). Ett patientcentrerat arbetssätt som innehöll beslutsstöd visade sig öka 
kunskapen hos patienten, bidra till en ökad delaktighet utan att för den skull öka patientens 
oro över att få vara med i beslutet (Stacey, Bennett, Barry et al, 2011). Barry och Edgman-
Levitan, (2012) anser att det bör bli en rutin, att i vården utbildade och informera patienterna 
om den viktiga roll som de har i beslutsfattandet och samtidigt ge patienterna verktyg för att 
förstå konsekvenserna av sina val.  
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Enligt Docteur och Coulter, 2012) har en väl fungerande sjukvård på 2000 talet skyldighet att 
tillgodose separata behov och därför har en policy antagits för att möjliggöra en mer 
patientcentrerad vård, vilket i sin tur leder till bättre hälsa och nöjdare patienter. Strategier för 
att möjliggöra detta är ökade resurser, tid till att informera patienten eller ökad 
telefonrådgivning. En förändrad syn innebär ett skifte av roller, att sjukvårdpersonalen börjar 
se patienten som expert istället för det omvända. En personorienterad vård kan enligt 
Dahlberg och Segersten (2010) vara att som vårdare använda sin expertkunskap och samtidigt 
utveckla en öppenhet och följsamhet för den individuella livsvärld som patientens 
erfarenhetsvärld utgörs av. Att som vårdare använda sina sinnen och sin kunskap för att 
försöka förstå, se, lyssna och känna. Genom att förstå och intressera sig för patientens 
berättelse kan vårdaren ta del av patientens sätt att uppleva sin sjukdom och vad som ger eller 
skapar hälsa och välbefinnande för just honom eller henne. En förutsättning för att kunna 
erbjuda personorienterad vård är att vårdaren har en förmåga till intersubjektivitet, som enligt 
Smith (2010) är unik för människan. Begreppet intersubjektivitet är en mänsklig förmåga som 
innebär att kunna ”förstå” önskningar och känslor hos en annan människa. Ibland har 
sjuksköterskor en intuitiv känsla av hur de ska agera och ibland har de tillägnad kunskap i 
form av utbildning och eller erfarenheter som grund för sina beslut exempelvis när 
sjuksköterskor når en expertnivå (Benner, 1982). Förmågan till själveflektion kan förbättras 
hos sjuksköterskorna med hjälp av AIL, ett lärande där teorier, etik och praktik vävs samman i 
professionella samtal. Enligt Berggren (2005) leder reflektionstid i form av etisk handledning 
till ökad professionalitet och etisk kompetens hos deltagande sjuksköterskor. Om förståelsen 
för patienten, förmågan till intersubjektivitet (Smith, 2010) och den egna självreflektionen 
vävs samman innan och efter omvårdnadshandlingen resulterar det i en handling styrd av 
praxis (Lyckhage & Pennbrandt, 2014). En reflekterad handling som är baserad på teori och 
praktik. Även Johansson (2002) lyfter fram betydelsen av reflexivitet som en viktig mänsklig 
egenskap och ett spänningsfält där människan kan finna sin självuppfattning. Personcentrerad 
vård (Ekman, 2014) innebär att patienten betraktas som en person, en medmänniska och 
expert på sin upplevelse och vardag. Personen som är i behov av omvårdnad ska mötas som 
en partner och jämlike. Genom att lyssna på patientens berättelse kan personens möjligheter 
och resurser identifieras och grunden till ett partnerskap i vården kan läggas. En 
personcentrerad omvårdnad kräver även en medveten etik och en relation som baseras på 
ömsesidig respekt och förståelse för personens självkänsla och vilja. 

2.6 Hälsa och hälsolitteracitet  
Hälsobegreppet kan beskrivas med hjälp av tre grundkomponenter; klinisk status, 
funktionsförmåga och välbefinnande.  Exempelvis en patient som mår bra, har tillräckligt med 
resurser för att klara vardagens krav samt kunna förverkliga personliga mål. Ohälsa kan 
definieras som det omvända, att något ställer sig i vår väg eller ett avbrott i vårt vanliga sätt 
att vara, att vi inte känner igen vår egen kropp eller en känsla av hemlöshet.  Det kan även 
vara händelser eller tillstånd som inverkar på vårt dagliga liv exempelvis förlust av 
funktioner, sociala relationella förluster eller lidande (Eriksson, 1989); (Willman, 1996). 
Hälsa ser Nordenfelt (1995) som ett flerdimensionellt begrepp då det inrymmer både ett 
absolut och ett optimalt tillstånd där en optimal hälsa kräver en minimal nivå av hälsa. Vidare 
anser Nordenfeldt att en hög anpassningsförmåga, vilket innebär att inte helt foga sig efter 
standardomständigheterna och ge avkall på egna mål, leder till en hög nivå av hälsa. Hälsa 
som en möjlighet till handling är en förmåga och tillfälle att nå eller upprätthålla individuella 
mål. 
 
Begreppet hälsolitteracitet beskrivs som ett heterogent fenomen och kan sägas beskriva hur en 
individ förstår och kan ta in information som rör den egna hälsan. Mårtensson och Hensing 
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(2012) anser att begreppet kan definieras på två olika sätt. Det kan dels beskrivas som ett 
polariserande fenomen där speciella funktionella förmågor hos den enskilde har störst 
betydelse exempelvis läsförståelse och språkkunskaper. Detta fenomen kan således beskriva 
som om personen har en hög respektive låg hälsolitteracitet baserat på dess förmågor. Det 
andra sättet enligt Mårtensson och Hensing (2012) att beskriva hälsolitteracitet är mer 
komplext. Den innefattar ett bredare beslutsfattande och kan således variera från stund hos 
samma individ beroende på kontext. Sykes, Wills, Rowlands och Popple (2013) anser att 
hälsolitteracitet som baserad på individens kontext kan förbättras med politisk styrning, mot 
jämlikare villkor för hälsa och vård och bättre utnyttjande av hälso- och sjukvårdssystemet. 
Ingleby (2012) framhåller problem när begreppet hälsolitteracitet används och hur det kan 
mätas relaterat till svårigheter att veta vilka normer och värderingar som är ”normala” hos 
olika individer i vårt multikulturella samhälle. För att en skör äldre patient ska få en möjlighet 
att ta till sig information om sin egen hälsa, krävs en kontext som ger lugn och ro, utan allt för 
många störande moment (SBU, 2013). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010: 659) är 
vårdgivaren skyldig att ge vårdtagare och anhöriga tillräcklig information för att kunna förstå 
och ta ansvar för sin egen vård. Enligt Ekdahl (2012) kan en ökad delaktighet bidra till färre 
återinläggningar och minska oro hos den sköra äldre patienten. Ett flertal rapporter visar på ett 
ökande behov av sluten sjukvård för gruppen sköra äldre, (SKL, 2011) Enligt WHO (2014) 
kommer även behovet av långtidsvård i form av vård i hemmet, sjukhemsplatser, och 
äldreboende att öka för de sköra äldre. Samtidigt påvisas brister i kvaliteten på den givna 
vården (SKL,2012). Socialstyrelsen har även visat på problem som rör de medicinska 
insatserna inom äldreomsorgen, särskilt inom de särskilda boendeformerna. Bristerna avser 
bland annat delaktighet, vårdplanering, hjälpmedelsinsatser, rehabilitering, uppföljning och 
omprövning av medicinordinationer samt smärtlindring i livets slutskede (Sveriges 
riksdag.se). Ett antal äldre känner sig inte trygga och söker sig därför åter till sluten vård trots 
att det finns andra, kanske för vårdbehovet mer adekvata vårdnivåer (SBU, 2013).  

3 PROBLEMFORMULERING 
De återkommande och täta återinläggningarna på sjukhus av sköra äldre har fått alltmer 
uppmärksamhet på senare tid. Det spekuleras i om dessa eventuellt hade kunna undvikas med 
adekvata åtgärder inom primärvården, slutna vården och den kommunala omsorgen. 
Patientgruppen beskrivs som en av de verkligt stora medicinska utmaningarna idag, personer 
med omfattande och sammansatta behov av såväl medicinsk som omvårdnadskaraktär. Det 
finns ett behov av ökad kunskap om ett antal sköra äldres erfarenheter av akut sjukhusvård 
och orsakerna till återinläggningar på sjukhus. Överensstämmer den sköra äldre patientens 
uppfattning om varför de blivit återinlagda på sjukhus med dokumentationen i Melior? Vilka 
eventuella kontakter tog den sköra äldre innan transport till sjukhus? Vilket eventuellt stöd 
anser sig den sköra äldre ha erhållit mellan de båda vårdtillfällena? Hur beskriver de sköra 
äldre sitt behov av information, vård och omsorg efter hemskrivning från sjukhus? Kunskap 
om sköra äldres vård och omsorg och de eventuella organisatoriska brister såväl innanför som 
utanför sjukhuset kan leda till ett lärande om hur vården kan förändras. Detta kan förstås som 
ett arbetsintegrerat lärande (AIL) som utgår ifrån situationer eller fenomen hämtade från 
verksamhetsfältet. Efter analys och teoretisk förklaring kan den studerade företeelsen leda till 
ett lärande, individuellt eller organisatoriskt.  
Kan intervjuer med den definierade gruppen sköra äldre, register och journalgenomgångar 
ligga till grund för att studera eventuella hinder på systemnivå, exempelvis utebliven 
information, bristande delaktighet, resursbrister utifrån de sköra äldres behov?  
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4 SYFTE 
Syftet var att beskriva och granska sköra äldre patientens erfarenheter av akut återinläggning 
på sjukhus och identifiera eventuella organisatoriska brister 
 

5 METOD 
Den här studien ingår i forsknings och utvecklingsprojekt som baseras på uppföljning efter 
sjukhusvård. Projektet tar sin utgångspunkt i införandet av ett förändrat arbetssätt och 
innehåller flera delar som ur olika perspektiv vill belysa sköra äldres situation och orsakerna 
till återinläggningar på sjukhus. Enligt Batalden och Davidoff, (2007) ändras åsikterna över 
vad god kvalitet inom vård och omsorg är ofta över tid. Ett kvalitetsförbättringsarbete 
definieras därför som en kombinerade och oupphörlig ansträngning som medarbetare, 
forskare och patienter gör, och som leder till bättre resultat för patienter. Utgångspunkten för 
förändringsarbete bör enligt Batalden och Stoltz (1993) vara att minska avståndet mellan vad 
vi vet och vad vi gör. Ett sådant förhållningssätt vilar på respekt och kunskap om den 
professionella kunskapen och förmågan att koppla den till förbättringskunskap i syfte att 
utveckla en mer teoretisk och vetenskapligt beprövad kunskap. 
 
Den föreliggande uppsatsen har en kvalitativ ansats i syfte att beskriva sköra äldre patienters 
erfarenheter av akut återinläggning på sjukhus och därmed identifiera eventuella 
organisatoriska brister. Enligt Polit och Beck (2004) kan en kvalitativ datainsamling innehålla 
utförliga beskrivningar, direkt återgivna av intervjupersonerna, ligga till grund för förändring 
och utveckling av vården. I arbetet insamlades data med hjälp av intervjuer som transkriberats 
och analyserats. Genom att ställa öppna frågor till intervjupersonerna ges möjlighet att med 
egna ord beskriva sina erfarenheter vilka sammanställdes i kategorier för att enligt Polit och 
Beck (2004) beskriva eller undersöka en händelse eller situation. Likheter och skillnader 
gällande innebörder kan enligt Graneheim och Lundman, 2004) ge stöd för en kategorisering 
av det kvalitativa innehållet. För att besvara studiens frågeställningar samlades även data från 
de sköra äldres medicinska dokumentation. Den medicinska dokumentationen gav en 
överblick över inskrivnings och utskrivningsdokumentation samt övrig vårdkonsumtion under 
sex månader. 

5.1 Webbkollen- en intervjuguide 
Intervjuerna genomfördes som ett samtal med stöd av intervjuguiden webbkollen sjukhus- 
återinskrivna (Bilaga 5). Webbkollen har använts vid tidigare, nationella undersökningar 
(SKL, 2012) i syfte att ge vårdorganisationen en bättre förståelse och ny kunskap om vad som 
skapar trygghet i vardagen för sjuka äldre personer och kan därför enligt Sveriges kommuner 
och landsting (2012) användas vid förbättringsarbeten och kvalitetsutveckling. Intervjuguiden 
har hämtats hos SKL www.skl.se. Instrumentet innehåller 30 frågor med såväl fasta 
förslagsalternativ som möjlighet för intervjupersonerna att utveckla svaret i mer berättande 
form. Inledningen av enkäten består av bakgrundsfrågor såsom kön, kommun, aktuell 
boendeform samt hur patienten blivit transporterade in till sjukhuset. Därefter följer frågor 
som belyser intervjupersonernas erfarenheter av; sin förra sjukhusvistelse, information och 
delaktighet i planeringen inför hemgång, trygghet och stöd i hemmet samt orsakerna till sin 
oplanerade återinskrivning. Webbkollen kompletterades innan studiestart med två frågor som 
berörde eventuellt behov av ytterligare stöd för att undvika en återinläggning samt eventuella 
medicinändringar.   
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5.2  Datainsamling och urval 
Datainsamlingen till föreliggande studie påbörjades i slutet av oktober 2014 och avslutades i 
början av februari 2015. Urvalet har syftat till att finna fram intervjupersoner som var äldre än 
65 år, vara inskrivna på sjukhus med besvär som kan betraktas som behandlingsbar inom 
primärvård/hemsjukvård (undvikbar slutenvård), kunna svara på intervjufrågor och vara 
oplanerat återinlagda på sjukhus inom tre månader från det senaste vårdtillfället. Sammanlagt 
erhölls lista på 1316 patienter, vars namn och persondata hämtades från akuta 
medicinavdelningars placeringslistor i Melior, Västra Götalandsregionens 
journalhanteringsprogram. Av de totalt 1316 inneliggande patienter exkluderades 337 stycken 
på grund av att de ännu inte uppnått 65 års ålder. Därefter öppnades resterande 979 patienters 
journaler och en granskning utfördes utifrån studiens inkluderingskriterier. 
Inkluderingskriterier för att delta i studien var att patienterna (sköra äldre) hade någon av 
diagnoserna: astma, anemi, kronisk hjärtsvikt, högt blodtryck, KOL, kärlkramp, blödande 
magsår, epilepsi, inflammatoriska sjukdomar i bäckenorgan eller njurar samt öron näsa hals 
infektioner. Det vill säga sjukdomar som vanligtvis vårdas på akuta medicinavdelningar.  En 
så kallad purposefull sampling gjordes sedan, vilket innebar att valde medverkande som 
skulle vara goda informanter, tala svenska och inte lida av någon form av demens eller akuta 
förvirringstillstånd samt representera olika kön, civilstånd och boende i stad eller landsbygd 
för att få så stor variationsbredd som möjligt. Vid granskning av journalerna visade det sig att 
flertalet patienter inte var drabbade av någon av de inkluderade diagnoserna, led av demens 
eller tillfälliga förvirringstillstånd eller inte var återinskrivna och exkluderades därmed från 
gruppen. Det återstod 27 patienter som visade sig uppfylla kriterierna för undvikbar 
slutenvård; vara äldre än 65 år, som hade någon av de ovan nämnda diagnoserna. Samtliga 27 
patienter som uppfyllde kriterierna för studien tillfrågades om deltagande i studien. En patient 
bedömdes vid detta tillfälle vara för svag för att delta och fem patienter, som efter 
information, avböjde deltagande i studien. Den slutliga gruppen av intervjupersoner bestod 
således av 21 patienter som efter muntlig och skriftlig information (Bilaga 1 och Bilaga 2) gav 
sitt medgivande att delta i studien. Intervjupersonerna i den föreliggande studien bestod av 
åtta män och tolv kvinnor bosatta runt om i NU– sjukvårdens upptagningsområde. 
Kommunerna Strömstad och Bengtsfors i norr till kustkommunerna i väst liksom Uddevalla, 
Vänersborg, och Trollhättan var representerade. En intervjuperson hade sitt boende på SÄBO 
(särskilt boende) men alla övriga var bosatta i ordinärt boende. Samtliga informanter hade 
transporterats in till sjukhuset med hjälp av ambulans. Tio intervjuer utfördes av sjuksköterska 
tillika äldrekoordinator, utsedd av projektledare för FOU projektet. Resterande elva intervjuer 
utfördes av mig tillsammans med projektansvarig lektor från Högskolan Väst. Samtliga 
intervjuer utfördes och spelades in på vårdavdelningen. Den huvudsakliga orsaken till att 
intervjua på vårdavdelningen var att flertalet patienter var svårt sjuka och inte alltid var 
mobila och det blev således naturligt att intervjuerna utfördes vid patientens säng eller i 
samband med att patienten låg och vilade. På grund av detta beslut blev även intervjuerna i 
viss mening en observationsstudie, en passant, På grund av intervjupersonens fysiska tillstånd 
eller andra avbrott av mer praktisk art var det inte alltid möjligt att strikt följa frågeguidens 
struktur vid insamlandet av data. De flesta frågorna har dock blivit besvarade av samtliga 
intervjupersoner. 

5.3 Dokumentdata 
Journalanteckningar; patientinformation, inskrivnings och utskrivningsepikriser från såväl 
läkar- och sjuksköterskor från datajournalen Melior skrevs ut i samband med intervjutillfället. 
Dessutom rekvirerades journalanteckningar från primärvård och hemsjukvård från 
intervjupersonernas respektive vårdcentraler via skriftlig förfrågan (Bilaga 3). 
Dokumentationen från Primärvården bestod av patientens samtliga läkar- eller 
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sjuksköterskekontakter från såväl planerade som akuta besök på vårdcentralen. 
Dokumentationen innehöll även epikriser (utskrivningsanteckningar) från vårdtillfällen på 
sjukhus, rondanteckningar samt övriga kontakter tagna med ansvarig läkare för 
hemsjukvårdens räkning från de senaste sex månaderna. Den medicinska dokumentationen 
gav en överblick över de sköra äldres inskrivnings och utskrivningsdokumentation samt övrig 
vårdkonsumtion under sex månader. Journalavskrifterna möjliggjorde svar på 
frågeställningen; överensstämde patienternas uppfattning om varför de blivit inlagda på 
sjukhus med dokumentationen i den medicinska journalen? Övriga journaldata användes 
endast vid ett fåtal gånger exempelvis för att förtydliga brister i informationsöverföring 
gällande ändrade medicinordinationer samt läkemedels uppföljning för intervjupersoner.  

5.4 Etiska överväganden 
En etikansökan inlämnades och godkändes av Högskolan Väst etikgrupp (Bilaga 4). Samtliga 
intervjupersoner har informerats om förutsättningarna för deltagande i såväl skriftlig som 
muntlig form och har avgivit ett skriftligt samtycke till deltagande. Respondenterna har 
informerats om rätten att när som helst avbryta sitt deltagande samt försäkrats om att den 
aktuella sjukhusvården inte skulle komma att påverkas av deras deltagande i studien. 
(Vetenskapsrådet, 2011).  Sammanställning och analys av datamaterialet har utförts 
systematiskt och jag har varit noga med att inte övertolka intervjupersonernas åsikter och 
erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004). Det insamlade datamaterialet i form av såväl 
inspelade intervjuer, transkriberingar och journalkopior har förvarats och behandlats 
konfidentiellt för att ingen respondent ska kunna identifieras eller komma till skada. 

5.5 Analys 
Transkriberingen av intervjuerna utfördes av forskningsassistent under februari månad 2015. 
En intervju utgick på grund av att patienten hade svår afasi efter sin stroke och intervjun var 
därmed svår att uttyda. När tveksamheter uppstod på grund av några ord i det transkriberade 
materialet fallit bort, utfördes ytterligare genomlyssning av den inspelade filen, för att 
säkerställa tillförlitligheten i det transkriberade materialet. 
 
Analysen genomfördes i flera steg. Steg 1: Det i studien ingående datamaterialet 
(transkriptioner, journalhandlingar från Melior datajournal samt eventuell dokumentation från 
primärvården) sammanfördes och kodades utifrån intervjupersoner, med en siffra mellan ett 
och 21. Steg 2: För att skapa en helhetsuppfattning om intervjupersonerna utfördes en 
noggrann genomläsning av det i studien insamlade datamaterialet för varje enskild 
intervjuperson. Steg 3: I det tredje steget sammanställdes ett arbetsdokument. Jag påbörjade 
arbetet genom att lägga upp intervjuguiden webbkollen (bilaga 5) digitalt som en mall för att 
strukturera upp svaren. Intervjudata från varje enskild intervjuperson analyserades noggrant 
och systematiskt och intervjupersonens svar (bakgrundsdata samt fråga1-30) lades manuellt in 
i den digitala mallen.  Korta svar skrevs in ordagrant under respektive fråga och i mallen 
noterades även sidhänvisning till längre citat eller berättelser av förklarande natur i de 
transkriberade intervjuerna (exempelvis informant nr 6, sidan 12 i transkriptionerna). Under 
analysen jämfördes exempelvis intervjupersonernas beskrivning och uppfattning av varför de 
blivit inlagda på sjukhus med journalens inskrivningsanteckningar. Där kontrollerades även 
om de av intervjupersonerna angivna kontakterna med primärvården (före återinskrivningen) 
fanns dokumenterade i journalen. Denna analys utfördes fortlöpande patient för patient och 
dokumenterades digitalt. Jag lade även in, ett urval av kortare information från journaltext, 
exempelvis text som bekräftade att intervjupersonerna missuppfattat medicinordinationer 
(informant nr 3, sid 4 Melior). För att säkert kunna koppla informationen till grunddata 
användes även färgpennor och post-it lappar. Arbetsdokumentet gav struktur och en god 
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överblick över data som erhållits vid datainsamlingen.  Steg 4: Arbetsdokumentet 
genomlästes därefter och sammanställningen gav svar på frågor ställda i 
problemformuleringen; överensstämde den sköra äldre patientens uppfattning om varför de 
blivit återinlagda på sjukhus med det som dokumenterats i journalen? Vilka eventuella 
kontakter togs innan de åkte in till sjukhuset? Sammanställningen presenteras i stycke 6.1. 
Steg 5: I intervjuerna framkom även mera kvalitativ data (svar på öppna frågor i form av 
korta berättelser och längre citat) som beskrev patienternas erfarenheter av akut 
återinläggning på sjukhus. Data som på ett mera fördjupat sätt skulle kunna identifiera 
eventuella personliga och organisatoriska brister. Data strukturerades och analyserades utifrån 
en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Meningsbärande enheter 
urskildes, sammanställdes och därefter skapades kategorier. De nya kategorierna sattes 
samman och beskriver en ny helhet av det studerade datamaterialet. En beskrivning och en 
granskning av sköra äldres erfarenheter av akut återinläggning på sjukhus. Jag gick hela tiden 
tillbaka till grunddata för att bekräfta mina kategoriseringar. I kapitel 6.2 redovisas 
intervjupersonernas erfarenheter i form av fyra kvalitativa kategorier och tretton 
underkategorier.  Ett exempel på hur analysarbetet har fortlöpt redovisas i tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Redovisning av analysarbete. 
 
Meningsbärande enheter Kondenserad enhet Kategori 
”varit alldeles för mycket på en 
gång..så fick jag ju det där med 
blodtrycket och så, jag vet inte 
om jag rörde till det eller 
om..det inte fastnade” (8) 

Var det jag som rörde till 
det..eller glömde jag vad som 
sades 

Bristande 
informationsöverföring 

”jag fick information, men det 
blev så hastigt en söndagkväll, 
de hade mycket att göra men 
jag får väl skylla på..kom inte 
ihåg det sådär..hundra” 

Informationen gavs för 
hastigt..jag kunde inte komma 
ihåg vad som sades 

Bristande utskrivningsrutiner  
 
 

 
 

6 RESULTAT 

6.1 Den sköra äldre patientens uppfattning om varför de blivit återinlagda 
på sjukhus 

Intervjupersonernas egen uppfattning om orsaken till återinläggningen på vårdavdelningen 
och inskrivningsanteckningen i Melior överensstämde med journaldata i samtliga fall förutom 
två. En informant (18) hade uppfattat att han var inlagd för att ”det inte gick att gå på fötterna 
längre” men journalen angav bröstsmärta, andningssvårigheter och huvudvärk. I det andra 
fallet angav informanten (8)  orsaken ”det inte gick att vara längre”, bekymmer med att förstå, 
och att allt var rörigt medan journalanteckningen från det aktuella inskrivningstillfället angav 
huvudvärk och yrsel som inskrivningsorsak. Majoriteten av intervjupersonerna; sexton 
stycken hade personligen tagit initiativet och beslutet att åka in till sjukhuset, vanligtvis efter 
att ha rådgjort med sina anhöriga (make, maka, syskon eller barn). Sex patienter hade 
dessutom rådgjort med exempelvis sjukvårdsrådgivningen, hemtjänst, 
hemsjukvårdssköterskor samt sjuksköterskespecialister i KOL (Kronisk obstruktiv 
lungsjukdom) och hjärtsvikt.  Tre intervjupersoner försökte kontakta primärvården, men av 
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olika anledningar blev det inte något besök; det fanns inga lediga tider, en patient orkade inte 
vara hemma till dess att hon fick kontakt och i det tredje fallet valde personalen att ringa 
ambulans. Intervjupersonen berättade att den anländande ambulanspersonalen utförde ett antal 
kontroller; Elektrokardiogram (EKG) samt syremättnad (POX) och tog därefter beslutet att 
köra henne till akutmottagningen på Näl. Samtliga kontakter bekräftas av journaldata från 
primärvården.  

6.2 Den sköra äldre patientens erfarenheter av akut återinläggning på 
sjukhus 

Resultatets beskriver de sköra äldre patienternas erfarenheter av akut återinläggning på 
sjukhus. Det positiva erfarenheterna presenteras i förekommande fall initialt under respektive 
kategori och därefter presenteras intervjupersonernas erfarenheter som inte anges som 
positiva utan snarare kan betraktas som brister. Citat från patienterna och journalinformation 
som kan tydliggöra kategorier och underkategorier är infogade kursivt i texten. 
Innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier och 13 underkategorier som presenteras i tabell 
2. 
 
Tabell 2. De i resultatet ingående kategorier och underkategorier 
 
Kategori  Underkategorier 
Avsaknad av välbefinnande och fysisk förmåga Hemskickad för tidigt  

Svåra fysiska symtom och besvär 
Praktiska problem med den dagliga vården 

Bristande utskrivningsrutiner  
 
 

Uteblivet utskrivningssamtal  
För många personer inblandade 
Ingen kontinuitet 
Information som gavs för snabbt och i en rörig 
omgivning 

Bristande informationsöverföring  Otydlig information angående given vård 
Har inte uppfattat ändringar i medicineringen 

Oro för framtiden Behov av mer hemtjänst 
Rädsla att anhöriga inte kommer att orka  
Ingen att prata med 
Ingen livsglädje längre 

 

6.2.1 Avsaknad av välbefinnande och fysisk förmåga  
Ett återkommande innehåll i patienternas berättelser var att de av olika anledningar inte 
upplevt välbefinnande sedan den senaste sjukhusvistelsen. Sex intervjupersoner hade enligt 
egen uppfattning blivit hemskickade för tidigt. Citat som tydliggjorde denna uppfattning;  

bara hem ett par dagar och sen hit igen, och det, jag orkar inte med det(14) 
jag har inte varit pigg emellan där, ja pigg är jag ju aldrig men jag måste ha 
haft någon infektion hela vägen för jag har…varit jättetrött (4) 
blev hemskickad för tidigt, då skickade de hem mig på trettondagen(10) 

Ytterligare en anledning till avsaknad av välbefinnande var att patienterna upplevt svåra 
fysiska symtom och besvär, fick exempelvis ingen luft (3,9,15,), hade ingen ork, eller som 
följande citat; att det varit för mycket på en gång, för mycket tankar…var kommer de ifrån 
alla tankar..?(1) 
 
Den tredje underkategorin var av mer praktisk art, det hade fungerat dåligt när de kom hem på 
grund av att de varit för påverkade av sin grundsjukdom eller av komplikationer som följde i 
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efterförloppet, vilket ledde till att anhöriga inte orkat med den ökade vårdtyngden eller att de 
haft för få hemtjänsttimmar alternativt hemsjukvård. Citat som tydliggjorde en sådan 
erfarenhet var; 

min syster orkar snart inte med allt det praktiska(7) 
hemsjukvården fungerar inte så bra ser du, det är jag inte rädd för att säga..de 
är på andra ställen hela tiden förstår du..och skyndar sig inte på (2) 
bor ju i ett sjuvåningshus och det är två personer som jobbar där nattetid, så det 
är ingen övermarknad på arbetskraft precis(1) 
 

6.2.2 Bristande utskrivningsrutiner 
Det var sju informanter som hade fick vara med och planera för sin hemgång antingen genom 
vårdplanering på sjukhuset eller i samband med rond eller samtal med sjuksköterskan. 
(2,13,15,16,18,19,20). Citat som tydliggjorde detta var; 

de kallade in mig och hela gänget och planerade, så jag har inget att klaga på 
alls (13) 
jag har en sådan där pärm hemma med information (17) det trodde även (21) att 
hon hade, men hon var inte säker på sin sak. 

 
Flertalet intervjupersoner (1,3,4,7,9,10,12, 14,17,21) angav dock varierande grad av missnöje 
med utskrivningen från sjukhuset. Den var i vissa fall obefintlig eller väldigt kortfattad, vilket 
kunde leda till otrygghet. Citat som tydliggjorde detta var;  

nej, jag fick bara recept och grejor (12) 
nej det var det jag funderade på litegrann, att inte doktorn kom och sa 
någonting inte skrev ut mig utan jag bara åkte hem(14) 

 det var fort över, det var doktorn som sa det och sen(7) 
jag var redan klar att åka (9) 
ärligt talat så åkte jag därifrån hals över huvud, det låg två tanter på rummet, 
eller var det tre? Och sedan fick en sådan här kräksjuka…(13) 

 nej hade velat bli uppföljd lite mer angående blodtrycket (2) 
 
Ett par av intervjupersonerna var osäkra, förstod inte om de haft ett utskrivningssamtal, eller 
vad som hade blivit utfört på sjukhuset. Detta grundade sig exempelvis på att det var många 
inblandade parter, ingen kontinuitet, vilket kunde leda till otrygghet. Någon beskrev att det 
alltid var samma medicinering, att han borde kunna få det på vårdcentralen av KOL- 
sköterskan Citat som tydliggjorde var; 

jag tror att det var så, det var den gången jag, det kunde ha varit ett bra samtal 
men jag vågade inte.. (2) 
 det kom ett helt koppel- då visste jag inte ens vem som var läkare. Det är bättre 
när du har en, du kan prata med dem..men när det är en hel radda..var ska man 
börja? (1) 
jag förstod inte varför jag skulle röntgas, och när jag kom för mig att fråga så 
hade det kommit en ny doktor som sa att han inte visste någonting om det (10) 
kanske den här gången…(8)   
Men mitt största problem är att jag måste..Gå till akutläkare, och det samma om 
ett och om ett igen alltså det är för att man är tillbaka och inte får prata med sin 
egen läkare (17) 
Jag får ju alltid samma behandling när jag kommer in till sjukhuset..kortison 
och antibiotika…”KOL- sköterskan kommer hem till mig när jag inte orkar gå 
till vårdcentralen (10) 
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6.2.3 Bristande informationsöverföring  
Ett antal intervjupersoner ansåg att de blivit väl behandlade under den akuta vårdtiden och att 
de hade god kunskap om sin medicinering såväl som den givna vården. (4)(7)(8)(9)(17)(20). 
En patient hade fått lite information att läsa i förväg, och visade oss broschyrer. Citat som 
tydliggjorde detta var; 
 

ja, de vätskade ur mig ordentligt (12)  
de har börjat prata om att de eventuellt ska sätta in ett läkemedel-för 
hjärtsviktspatienter som ska hjälpa, ge blodet då att gå ut till alla stationer 
-de är ju fantastiska trots att jag är 75 år så…( 15)   

 
Andra intervjupersoner upplevde missnöje med den givna vården exempelvis; en person hade 
velat genomgå fler undersökningar och i ett annat fall kände personen sig osäker på grund av 
att röntgenundersökningar som var planerade inte hade blivit av. De var missnöjda över hur 
informationen hade gått till vilket ledde till osäkerhet. Citat som tydliggjorde detta var; 
 

oklar information,” varit alldeles för mycket på en gång..så fick jag ju det där 
med blodtrycket och så.jag vet inte om jag rörde till det eller om..det inte 
fastnade  (8) 
de tog bort min blodtrycksmedicin-skulle vilja att de kollat upp det bättre..lite 
längre, för det är ju jobbigt om jag kommer hem och får för högt blodtryck, då 
får jag ju åka in igen (2). 
jag fick information, men det blev så hastigt en söndag kväll, de hade mycket att 
göra men jag får väl skylla på..kom ihåg det inte sådär..hundra (19) 
 

Det var flera patienter som inte visste (1,3,4,7) eller inte hade helt klart för sig, vilka 
läkemedel som hade blivit ordinerade, blivit borttagna, eller om det hade skett någon ändrad 
doseringar i deras medicinering, vilket ledde till osäkerhet. Intervjupersoner som uttrycker oro 
för att mediciner som de stått på en längre tid har satts ut eller osäkerhet över vilken medicin 
de verkligen får. Citat som tydliggjorde detta var: 

Ja, jag fick penicillin..jag antar att det är riktigt nu(11 
Ja-när min väninna översatte-hon är sjuksköterska (17) 
Men herregud.., jag äter ju åtta, nio olika mediciner..sådant Metrapolol(12) 
Ja, jag fick ju det där för illamåendet morgonen där..men idag har det ju rafsat i 
någonting annat också (14)    
Jag tror att de lagt till några nya men jag har inte fått reda påt riktigt  (21) 
Jag vet några vet jag men, det är ju väldigt mycket vattendrivande, 
blodförtunnande..och så Panodil, Ergenyl..och så vet jag ju..en massa tabletter 
som man trycker ut…fråga mig inte vad de heter (20) 
 

Journal data från primärvården visade att en informant (19) tagit 64 kontakter med 
vårdcentralens läkare och sjuksköterskor under ett halvårs tid och uttryckte oro över 
medicinering, smärtor och biverkningar men hade ännu inte erbjudits någon dokumenterad 
läkemedelsgenomgång på vårdcentralen. Citat som tydliggjorde detta var; 

nej jag har haft det så länge nu att nu får de….ta reda på vad det är(19) 
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6.2.4 Oro inför framtiden 
Intervjupersonernas åsikter om hur det skulle bli när de kom tillbaka till sina hem var av 
varierande karaktär. Någon trodde att det skulle bli bättre än innan återinläggningen mycket 
beroende på att det skulle göras en vårdplanering som de skulle få bestämma lite själv över 
vilken service som de behövde.  
 
Ett större antal uttryckte oro över hur det skulle bli hemma eller utryckte behov av mer hjälp 
och service (1),(4)(7)(8)(10) (11) (13)(21)Citat som tydliggjorde detta var:  

Jag oroar mig för att min syster inte kommer att orka med att sköta allt .. 
jag måste att få någon människa att prata med, att få mer tid, all tid går till de 
som inte klarar litegrann själva.(1),  

En intervjuperson ansåg att hemtjänsten inte skulle ha så bråttom, att egentiden hade blivit 
kortare… nu fick hemtjänst personalen inte stanna hos henne längre, inte ens en liten stund 
och bara prata lite som de kunde förr.(7) En kvinna ville få möjlighet att återigen få gå till 
kyrkan och en informant kände sig ledsen och sa att allt har blivit så tråkigt och besvärligt 
(13) hur hon inte längre kunde rida sina hästar och var beroende av hjälp från maken efter 
kroppsliga förändringar som skett efter att ha insjuknat i stroke. 
 
Två patienter (2)(4) önskade att få flytta till särskilt boende för att slippa vara ensamma få 
vara tillsamman med någon människa för en stund. En intervjuperson trodde att det skulle bli 
sämre än innan återinläggningen och en som ”i alla fall var glad för att han skulle få hämta 
hem katten”(18) 
 
Intervjupersonernas angav att deras stöd vid hemgång till stor del bestod av släkt och vänner. 
Sju patienter svarade att de när de blir utskrivna för andra gången kommer att vända sig till 
exempelvis barn, dotter som är sjuksköterska, väninnor, granne eller syster. Två svarade att de 
inte hade någon att vända sig till och en visste inte. Ett antal intervjupersoner kände stöd från 
vårdcentralen med sina specialistsjuksköterskor, distrikt och specialistläkare eller 
hemsjukvårdens sjuksköterskor som ansågs bidra med kontinuitet samt stöd och hjälp. Ett par 
patienter uttryckte dock misstro över exempelvis vårdcentralens service, nåbarhet och 
kompetens. Intervjupersonerna som uttryckte detta missnöje hade inte heller, enligt journalen, 
sökt vård på vårdcentralen. En patient som normalt vände sig till sviktmottagningen kände 
osäkerhet när hon vid andra åkommor än hjärtproblem blev hänvisad till vårdcentralen och en 
intervjuperson var besviken för att läkaren på vårdcentralen inte skrev ut lugnande mediciner. 
 
Det var få intervjupersoner som kunde svara på om de skulle komma att behöva sjukhusvård 
inom en relativt snar framtid. Någon patient trodde nog att behovet skulle komma att uppstå 
på grund av sin kroniska sjukdom, men hoppades kunna klara sig hemma åtminstone sex 
månader. Det var fyra som absolut inte ville bli återinlagda utan hoppades kunna få vara kvar 
i sina hem. 
 

7 DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 
En övergripande metod för utvärdering valdes för att uppnå syftet, en metod som fungerade 
väl eftersom det visade sig vara en komplex målgrupp och en komplex vårdorganisation som 
skulle studeras (Karlsson, 1999). Inkluderingskriterierna kom att ändras från återinläggning 
inom en månad till tre månader. Projektgruppen tog detta beslut när intervjuledarna efter tre 
heldagars sökning på NÄL-sjukhuset, endast fann en patient som var möjlig att inkludera i 

 14 



studien. Eftersom intervjupersonerna inte var mobila fick intervjuerna utföras vid patienternas 
sängar, ibland i fyrbäddsrum samtidigt som avdelningsarbetet utfördes. Detta kan anses som 
en styrka då patienternas utsatthet framkom i inspelningen av intervjuerna exempelvis 
ringningar, slammer, telefonsamtal, ronder, radioapparater och andra patienters röster hördes 
väl. En svaghet kan vara att patienterna kan ha blivit störda av att medpatienter kunde lyssnat 
till vad som sades vilket kunde hämmat dem. Detta var dock inte något som någon patient 
uttryckte eller som jag upplevde var ett problem för informanterna. Patienterna verkade 
snarast lite upplivade av att få delta i intervjun, delge sina åsikter och tankar, och hade blivit 
informerade såväl skriftligt som muntligt om syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2011). Den 
modifierade frågeguiden Webbkollen som enligt SKL (2012) anses ge organisationen en 
förståelse och kunskap om vad som skapar trygghet i vardagen för sjuka äldre personer, gav 
struktur vid insamlandet av data. Antalet frågor var dock omfattande (se Bilaga 5) vilket 
innebar att ett antal informanter inte orkade svara på alla utan hänsyn fick tas till de sköra 
äldre informanternas hälsotillstånd. Samtalet följde därför inte alltid instrumentets 
frågenumrering utan intervjuledaren fick ibland hoppa över vissa frågor för att sedan backa 
tillbaka och göra följdfrågor för att få så mycket information och upplevelser som möjligt 
utifrån syftet med studien. En av frågorna: om informanterna ansåg att den pågående 
återinläggningen på sjukhus var onödig? kom att bli ett etiskt dilemma för intervjuarna, i vissa 
fall fick intervjuarna vara väldigt vaksamma/varsamma och ibland ställdes inte frågan alls, för 
att informanten inte skulle bli kränkt och tro att intervjuarna ansåg att inläggningen var 
”onödig”. Frågan kunde därför inte besvaras i resultatet, men frågeställningen i ett större 
perspektiv, kom att tas upp i resultatdiskussionen. Det kan även anses vara en nackdel att 
urvalsprocessen och intervjuerna utfördes av tre olika personer vilket kan ha påverkat 
resultatet av datainsamlingen. Det var även en fjärde person som utförde transkriptionerna. 
Bearbetning, sammanställning och analys av data i form av intervjuer, transkriptioner och 
journalhandlingar är utförd av en person. Analys och presentationen av resultatet har 
diskuterats fortlöpande med handledare och projektgrupp. En mångårig erfarenhet från 
sjuksköterskeprofessionen har inneburit att jag kunnat bidra med medicinska kunskaper i den 
här studien. En kunskap som varit absolut nödvändig för att kunna förstå den medicinska 
terminologin i dokumentationen från såväl primärvård som slutenvård. Det hade varit näst 
intill omöjligt att klara den initiala inkluderingsprocessen på vårdavdelningen utan dessa 
kunskaper och jag anser därför att mina kunskaper bidragit till en ökad tillförlitlighet till 
föreliggande studie.  
 
Analysen av materialet utfördes med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Kvalitativ innehållsanalys lämpar sig för att sammanställa olika typer av kvalitativa 
data såväl narrativ i form av lite längre berättelser som öppna frågor eller korta manifesta svar 
och metoden var tydlig och enkel att använda. Kvalitativ innehållsanalys innebär en 
organisering, strukturering samt en möjlighet att belysa/illustrera innehållet det insamlade 
datamaterialet. Det anses vara en tillförlitlig metod för att beskriva informanters upplevelser 
och erfarenheter under förutsättningar att analysgången finns beskriven i studiens metod (Polit 
& Beck, 2004). Jag anser att en kombination mellan kvalitativa djupintervjuer och en 
etnografisk studie i form av observationer kunde varit ett alternativt sätt att besvara syftet och 
är även ett förslag till fortsatt forskning. Genom att använda sig av alternativa 
forskningsmetoder kan en djupare förståelse och kunskap erhållas gällande sköra äldre 
patienters erfarenheter av akut omhändertagande på sjukhus.  
 
Resultatet beskriver en grupp sköra äldre i västra delen av Sverige och deras erfarenheter av 
akut omhändertagande i samband med återinläggning på sjukhus. Resultatet kan troligen vara 
överförbart till sköra äldre patienter i övriga Sverige eftersom resultat stämmer överens med 
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tidigare utförda nationella studier och kartläggningar presenterats i bakgrunden. Resultatet 
kan även gå att relatera till i nordiska och europeiska länder med liknande befolkningsmönster 
och vårdorganisationer. 
   

7.2 Resultatdiskussion 
Intervjupersonerna i den här studien tillhör gruppen sköra äldre, en patientgrupp med flera 
kroniska sjukdomar och omfattande vårdbehov. De representerar en grupp patienter som år 
2015 i den här studien beskriver en vård där ett antal, men långt ifrån en majoritet av 
intervjupersonerna, fått ta del av sina lagstadgade rättigheter enligt patientlagen, SFS 
2014:821. Sköra patienter som har rätt till information, delaktighet eller möjlighet att välja 
behandling, en rättighet som i vissa fall gällt i mer än 30 år (Haglund, 2015). 
 

7.2.1 Brister gällande informationsöverföring och utskrivningsrutiner 
Ett resultat i föreliggande studie visade på upplevda brister med den givna informationen i 
samband med sjukhusvistelsen, vilket skapat osäkerhet hos patienterna. Enligt informanterna 
var det exempelvis för många personer inblandade, informationen gavs alltför snabbt, vid fel 
tidpunkt eller i en alltför rörigt miljö. En vårdmiljö eller kontext som vi blev varse i samband 
med intervjuerna, och som berörde oss. Jag tänker speciellt på en äldre man som låg sjuk ute i 
korridoren samtidigt som målningsarbete utfördes på väggarna omkring patienten. En skör 
äldre patient har enligt Hylen och Ranhoff (2010) behov av lugn och ro samt information som 
är lättförståelig. Om dessa åtgärder inte kan tillgodoses ökar risken för konfusion även kallat 
tillfällig förvirring. Ett annat problem som kan uppstå, om inte den sköra äldre patientens 
omgivning eller bemötande är optimalt, är en minskad hälsolitteracitet. Enligt Sykes, aa 
(2013) innefattar begreppet hälsolitteracitet även ett bredare beslutsfattande som kan 
förbättras med politisk styrning, mot jämlikare villkor för hälsa och vård.  En grupp patienter 
som inte intervjuats i den här studien men som, utifrån ett omvärldsperspektiv, kan komma att 
bli sårbara är äldre immigranter som på grund av tidigare erfarenheter som flyktingar, lider av 
posttraumatisk stress symtom. Betydande symtom kan återkomma vid hög ålder i samband 
med ändrad social situation eller sjukdom (Karlsson & Skog, 2013). En sådan situation kan 
uppkomma exempelvis vid akut inläggning på sjukhus. För att den sköra äldre patienten ska 
förstå och ta ställning till viktiga beslut rörande sin egen hälsa bör vårdpersonalen anpassa 
vårdmiljön, avsätta mer tid till samtal och bibehålla en kontinuitet. För detta krävs resurser 
från vårdgivaren som enligt Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 har det yttersta ansvaret.  
 
Ett antal intervjupersoner i den här studien var nöjda med sin utskrivning och kände sig väl 
informerade om sina mediciner men ett flertal av informanterna angav varierande grad av 
missnöje med utskrivningen från sjukhuset. Några informanter kunde inte minnas att de 
deltagit i något utskrivningssamtal och några sa att det varit alldeles för kortfattat. Detta kan 
kanske delvis förklaras av att även utskrivningssamtalen troligen ägt rum i den oroliga miljön 
som de sköra äldre patienterna befann sig i under vårdtiden. Det var även ett antal 
intervjupersoner som inte förstått eller uppfattat ändringar i sin medicinering; vilka läkemedel 
som hade blivit ordinerade eller utsatta, vilket lett till att patienterna fortsatt att medicinera 
efter utskrivning. Dessa informationsbrister bekräftades när jag utförde en jämförelse av 
patientens utsagor och journalutskrifter. Läkemedelsbehandling är enligt Fastbom (2014) en 
viktig del av den sköra äldre patientens vård. Docteur och Coulter (2012) beskriver behov av 
strategier såsom ökade resurser och tid till att informera patienter för att möjliggöra en mer 
personcentrerad vård. Att som vårdare använda sin expertkunskap och samtidigt utveckla en 
öppenhet och följsamhet för den individuella livsvärld som patientens erfarenhetsvärld utgör 
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(Dahlberg & Segersten, 2010). Det finns såväl humanitära som samhälleliga vinster med ett 
personcentrerat arbetssätt. Personlig, individanpassad information och utskrivningssamtal kan 
leda till en säkrare läkemedelsanvändning för våra sköra äldre. Enligt Nordin Olsson (2012) 
är läkemedelsbiverkningar i form av diffusa och svårtolkade somatiska och psykiska symtom, 
vilka kräver sjukhusinläggning, relativt vanliga i denna grupp.  

7.2.2 Brister på organisatorisk nivå 
En mer övergripande forskningsfråga, var om det existerar onödiga återinläggningar av sköra 
äldre patienter på ett sjukhus inom Fyrbodals upptagningsområde i praktiken? Tidigare 
nationella studier har visat att återinläggningar kan vara en såväl ekonomisk som humanitär 
kostnad för samhället (SKL, 2013). Frågeställningen är svår att svara på eftersom det beror på 
vilket perspektiv som används. Tittar vi på resultatet av den här studien utifrån ett 
personcentrerat perspektiv kan det konstateras att ett flertal av patienterna inte hade upplevt 
välbefinnande eller hälsa sedan det senaste vårdtillfället på grund av att de enligt egen åsikt 
blivit hemskickade för tidigt, hade alltför svåra fysiska symtom eller att det efterföljande 
stödet inte hade fungerat. Samtliga informanter var övertygade om att det inte hade något 
annat val än att ringa ambulansen och åka in till sjukhuset. Jag anser att det bör diskuteras om 
det egentligen finns någon undvikbar diagnos (astma, anemi, kronisk hjärtsvikt, högt 
blodtryck, kronisk obstruktiv lungsjukdom, kärlkramp, blödande magsår, epilepsi, 
inflammatoriska sjukdomar i bäckenorgan och njurar samt öron näsa hals infektioner) i 
dagens vårdorganisation där inte kommunerna har sina egna läkare utan förlitar sig på 
vårdcentralen resurser. Det kan vara en möjlighet för framtidens vård och omsorg om 
verksamheten utvecklas mot en förändring av arbetssätt i såväl den kommunala 
hemsjukvården som primärvården. Att exempelvis utbilda KOL-sjuksköterskor, tillåta en 
utökad befogenhet att ordinera och följa upp akut medicinsk behandling vid KOL-exaerbation 
(försämring) i hemmet. Skapa fler möjligheter till hembesök exempelvis 
Skaraborgsmodellens införande av mobila hemsjukvårdsteam (internet) alternativt fler 
avancerade kliniska sjuksköterskor (AKS) (Fagerström, 2011) som enligt internationell 
standard ansvarar för vägledning, case management eller kliniskt beslutsfattande Enligt 
Coleman, Parry och Chalmers (2006) minskade behovet av återinläggningar i 
undersökningsgruppen av kroniskt sjuka äldre när de fick möjligheten till coachning av en 
specialistsjuksköterska. Eftersom denna möjlighet inte ”normalt” finns att tillgå i den svenska 
vårdorganisationen kan några informanters i den här studiens akuta inläggning på sjukhus, 
utifrån ett organisatoriskt perspektiv, anses vara en onödig återinläggning. Informanter som 
anger att de skulle allra helst vårdats av sin ordinarie läkare eller specialistsjuksköterska, 
exempelvis när de varit i behov av antibiotika, kortisonbehandling eller vätskedrivande 
mediciner. Någon beskrev även behov av kontinuitet, att inte behöva upprepa sina berättelser 
gång på gång. 
 
Problemen som beskrivits i den här uppsatsen är inte något helt nytt för Gurner och Thorslund 
efterlyste redan 2003, en dirigent för vård och omsorg av äldre, en rapport där 
nödvändigheten av samordning betonades. Vad vårdpersonalen kan göra i nuläget är att börja 
arbeta efter patienternas lagstadgade rätt till delaktighet och god information, detta genom ett 
patientcentrerat arbetssätt. En delaktig patient har enligt socialstyrelsen en positiv inverkan på 
vårdens resultat. Ett personcentrerat arbetssätt som kan initieras och implementeras med hjälp 
av ett arbetsintegrerat lärande (AIL) för samtliga professioner är ett steg i rätt riktning. Ett 
arbetssätt som kan möjliggöra ett ökat välbefinnande, hälsolitteracitet och patientsäkerhet för 
våra sköra äldre och som enligt egen erfarenhet även kan leda till en ökad arbetsglädje och 
nöjdhet hos den som vårdar. Benham-Hutchins och Effken, (2010) anser att överflyttningar 
mellan olika enheter i vården vara viktiga områden att studera och förbättra eftersom det leder 
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till en säkrare vård och framhåller även betydelsen av strukturerade rapporteringssystem som 
kan användas av olika professioner. Ett Arbetsintegrerat lärande (AIL) kan med fördel 
användas initialt för att välja och sedan för att initiera och implementera för den aktuella 
vårdverksamheten och den sköra äldre patientgruppen lämpliga arbetssätt och 
informationssystem. Lärandet kan även lämpa sig för utbildning av de professioner som är 
aktuella och leda till en reflekterad handling (Dahlborg & Pennbrant, 2014). Ett exempel kan 
vara ett projekt som pågår i syfte att förbättra utskrivningssamtalet, där patienten får upprepa 
fritt ur minnet den givna utskrivningsinformationen, detta för att säkerställa att patienten 
förstått informationen (SKL,2013). Ett annat exempel är 48:72 , ett projekt (Vårdsamverkan 
Fyrbodal) som initierats i syfte att leda till en sammanhållen vård och omsorg för den sköra 
äldre patienten som saknar hemsjukvård, samt leda till ett lärande för såväl professionen som 
organisationen. Om de sköra äldre erbjuds anpassad information och möjlighet att vara 
delaktiga kan bättre kvalitet utifrån den äldres perspektiv uppnås (SKL, 2012). Enligt 
Batalden och Davidoff (2007) ändras åsikterna över vad god kvalitet inom vård och omsorg är 
ofta över tid. Exempelvis var strängt sängläge för patienter ofta en del av den postoperativa 
vården på 1950-talet men idag vet vi motsatsen; att fysisk aktivitet efter exempelvis en 
höftledsoperation är nödvändigt för att förebygga komplikationer som lungemboli, trycksår 
och förvirring. En kvalitetsförbättring definieras därför som den kombinerade och 
oupphörliga ansträngning som alla (medarbetare, patienter och deras närstående, forskare, 
finansiärer, vårdplanerare och lärare) gör och som leder till bättre resultat för patienter. 

8 KONKLUSION  
Kunskapen som denna studie gett kan leda till ett lärande för den aktuella hälso- och 
sjukvårdsorganisationen som handlar om behovet av ett personcentrerat arbetssätt; 
individanpassad information, utskrivningssamtal och god vårdmiljö för de sköra äldre 
patienterna vid akut återinläggning på sjukhus. Intervjupersonerna beskrev erfarenheter av att 
varken fått ta del av anpassad information angående den givna vården och inte heller förstått 
utskrivningsinformationen eller känt sig delaktig i planeringen av sin eftervård. Detta har i 
vissa fall lett till osäkerhet och otrygghet exempelvis med aktuell medicinering. 
Intervjupersonerna beskrev även situationer av bristande kontinuitet inom akutsjukvården och 
hade velat ha mer stöd och hjälp av sina vårdkontakter i Primärvården. 
 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Orsaken till att utskrivningssamtalen mellan patient och läkare har skurits ner till kortfattade, 
eller som informanterna i den här studien beskriver det ”nästan obefintliga” samtal är ännu 
inte känd. Forskningsprojekt pågår i FOU Fyrbodal i syfte att undersöka och klargöra 
problemet och samtidigt finna nya former för utskrivningssamtal. Specialutbildade 
utskrivningssjuksköterskor, liknande det som implementerats på medicinska äldre- 
avdelningar, kan eventuellt vara en modell som även lämpar sig för akuta 
medicinavdelningar. 
  
Jag har lärt mig oerhört mycket efter alla intervjuer och möten med de sköra äldre personerna 
i den här studien. Jag har även fått en större förståelse för de sköra äldres utsatthet. Det har 
varit en förmån att få intervjua och ta del av de sköra äldres berättelser och erfarenheter, men 
det har även fått mig att förstå behovet av förändring av akutsjukvårdens arbetssätt och hur 
vården är organiserad för att de sköra äldre ska få en tryggare situation och därmed en bättre 
vård och omsorg. Ett projekt där man tillsätter specialistutbildade sjuksköterskor (och 
eventuellt anställer specialistläkare i geriatrik) till kommunerna, med ett utökat ansvar för de 
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sköra äldre patienterna i sitt område. Det skulle kunna leda till den ökade kontinuiteten som 
efterfrågas av intervjupersonerna i den här studien. Det vore väldigt intressant att planera och 
genomföra en sådan interventionsstudie och därefter utvärdera den med hjälp av en förnyad 
webbkoll alternativt med djupintervjuer. För att helt kunna möta upp mot den sköra äldre 
patientens behov krävs dock en genomgripande förändring av hela Sveriges hälso-och 
sjukvårdsorganisations arbetssätt mot en personcentrerad och individanpassad vård och 
omsorg.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 
 
Trollhättan 2014-10-15 
 
Information om deltagande i studien ”Hur kan 
återinskrivningar av sköra äldre på sjukhus undvikas.” 
 
Bakgrund 
De mest sjuka äldre, eller sköra äldre, är en patientgrupp med personer över 65 år som har 
flera kroniska sjukdomar och omfattande behov av såväl öppen som sluten medicinsk vård. 
Denna patientgrupp har behov av såväl medicinska som omvårdande insatser från såväl 
länssjukvården som primärvården samt från kommunens omsorgspersonal. Det är känt att de 
mest sjuka äldre ofta far illa på grund av bristande samordning och oklar ansvarsfördelning 
mellan olika behandlingsinstanser. De återkommande och täta sjukhusinläggningarna har fått 
allt större uppmärksamhet på senare tid eftersom de hade kunnat undvikas med olika åtgärder 
inom den öppna vården och den kommunala omsorgen. Läkemedelsbiverkningar kan vara en 
följd avläkemedelsbehandlingen, med bristande uppföljning, vilket ibland kan leda till diffusa 
och svårtolkade symtom som ibland kräver sjukhusinläggning. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att få kunskap om orsaker till återinläggning på sjukhus inom NU-
sjukvården, och om dessa återinläggningar hade kunnat undvikas. 
 
Tillfrågande om deltagande 
Sjuksköterskan på den avdelning där du är inlagd på sjukhuset har i uppdrag att fråga Dig om 
Du är intresserad av att delta i studien.  
 
Studiens genomförande 
Att delta i undersökningen innebär att Du kommer att bli intervjuad om Dina upplevelser 
kring återinläggningen på sjukhuset. Intervjun kommer att genomföras när Du befinner dig på 
sjukhusets vårdavdelning, innan Du skrivs ut från sjukhuset. 
 
Du kommer att få svara på frågor utifrån ett frågeformulär som heter ”Webbkollen – 
återinskrivna”. Det innehåller frågor om anledningen till att Du åkte in, om Du anser att den 
aktuella återinskriven var nödvändig eller om den hade varit möjlig att undvika, vad Du tror 
skulle ha behövts för att återinläggningen skulle ha kunnat undvikas, samt om Du anser att Du 
har fått tydlig information vid förra utskrivningen. Samtalet kommer att spelas in och skrivs 
sedan ut till en text som kommer att analyseras. 
 
Journaler som kan relateras till återinskrivningen från samtliga involverade vårdgivare 
kommer att granskas. Journaluppgifter från primärvården, kommunal hemsjukvård samt från 
slutenvården från de sex senaste månaderna kommer att granskas. Detta innebär att 
projektgruppen får tillgång till uppgifter om utskrivningssamtal, vårdkontakter, läkar- och 
sjuksköterskors bedömningar samt kontakter mellan vårdgivare. 
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Risker och fördelar 
Du kommer inte att utsättas för några risker genom att delta i studien.  Dina erfarenheter och 
resultaten av denna studie kan bidra till att undvika onödig återinläggning samt till att 
förbättra information vid utskrivning.   
 
Hantering av data och sekretess 
Dina uppgifter är sekretesskyddade och ingen obehörig har tillgång till dessa. Alla data 
(ljudinspelningar och pappersutskrifter av intervjuerna) kommer att förvaras i låsta arkivskåp. 
Utskrifterna av intervjuerna samt information från journaler kommer att analyseras av 
projektgruppen för denna studie. Dina uppgifter kommer att avidentifieras och Ditt namn 
ersätts med en kod, och förvaras så att obehöriga inte har tillgång till den. Endast den som är 
ansvarig för studien, Fil. Dr. Ann Svensson, har tillgång till ”kodnyckeln” under studiens 
genomförande. Allt material kommer att förvaras i låsta arkivskåp. Då data från studien 
publiceras kommer enskilda individer inte att kunna identifieras.  
 
Hantering av dina uppgifter regleras av personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser. 
Personuppgiftsansvarig är Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen. Personuppgiftsombud 
är Johanna Rydbäck, som kan nås på telefonnummer 031-343 27 29 eller e-post: 
johanna.rydback@vgregion.se 
 
Frivillighet 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring. Om Du avböjer att 
delta i studien kommer det inte att i något avseende påverka Din framtida vård och 
behandling. 
 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Resultat kommer att redovisas för Västra Götalandsregionens styrelse och presenteras i 
vetenskapliga tidskrifter.  
 
Vid frågor kontakta gärna ansvarig för studien 
Fil. Dr. Ann Svensson, universitetslektor 
Högskolan Väst 
461 86  TROLLHÄTTAN 
Tel: 073-500 43 06 
E-mail: ann.svensson@hv.se 
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Bilaga 2 Medgivandeblankett 
 
 
Medgivande om deltagande i studien ”Hur kan 
återinskrivningar av sköra äldre på sjukhus undvikas.” 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i studien ”Hur kan återinskrivningar av sköra äldre 
på sjukhus undvikas”. Jag har fått både muntlig och skriftlig information om studiens syfte och 
upplägg, att deltagandet i studien är frivilligt, samt att mina uppgifter kommer att avidentifieras.  
 
Journaler som kan relateras till återinskrivningen från samtliga involverade vårdgivare kommer att 
granskas. Journaluppgifter från primärvården, kommunal hemsjukvård samt från slutenvården 
från de sex senaste månaderna kommer att granskas. Detta innebär att projektgruppen får tillgång 
till uppgifter om utskrivningssamtal, vårdkontakter, läkar- och sjuksköterskors bedömningar samt 
kontakter mellan vårdgivare. 
 
Jag ger mitt medgivande till att medverka i en intervju, samt att journaluppgifter från 
primärvården, sluten- och kommunal vård sedan den senaste inläggningen får granskas.  
 
 
 
 
Datum och ort 
 
 
 
Namn     
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Bilaga 3 Förfrågan journalutskrifter 
 
 
Trollhättan 2015-02-27 
 
 
 
Förfrågan om journaluppgifter för forskningsprojektet 
”Hur kan återinskrivningar av sköra äldre på sjukhus 
undvikas?” 
 
 
 
Med anledning av medgivande från patienten ……………………………………... med 
personnummer …………………… är vi tacksamma för kopior av journaluppgifter från och 
med 2014-08-01 och fram till dagens datum. 
 
För denna förfrågan refererar vi till informationsbrev och patientens medgivande om att delta 
i forskningsstudien ”Hur kan återinskrivningar av sköra äldre på sjukhus undvikas?”. 
Informationsbrev och patientens medgivande bifogas. 
 
För att få fullständiga uppgifter undrar vi också om huruvida patienten är inskriven i 
kommunal hemsjukvård. 
 
Vi är tacksamma för att få kopiorna på journaluppgifterna sända till oss i bifogat kuvert. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Berit Forsman   Ann Svensson 
Sjuksköterska/universitetsadjunkt  Universitetslektor/ansvarig för studien 
Berit.forsman@hv.se    Ann.Svensson@hv.se 
 
 

 4 

mailto:Berit.forsman@hv.se
mailto:Ann.Svensson@hv.se


Bilaga 4 Etikansökan 
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