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Abstrakt 

Bakgrund: Utskrivning av patienter är lagstadgat inom hälso- och sjukvården och skall 

således förekomma i samband med varje slutenvårdsintagning. Delaktighet under 

utskrivningsprocessen är en nationell och internationell prioritet som förutsätter att 

patienten tillhandahålls information och kunskap om rådande och framtida situation. 

Bristande delaktighet under utskrivningsprocessen från somatisk slutenvård kan innebära 

stora utmaningar för patienter samt eventuell generera ohälsa och samhällsekonomiska 

förluster. Syfte: var att belysa patienters delaktighet under utskrivningsprocessen från 

somatisk slutenvård. Metod: Litteraturstudien inkluderar 12 vetenskapliga artiklar 

publicerade mellan åren 2008–2018. Artiklarna söktes och inhämtades från databaserna 

Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Inkluderade resultatartiklar var av kvalitativ- och 

kvantitativ design. Resultat: Patienter efterfrågade delaktighet under utskrivningsprocessen. 

Ett partnerskap mellan sjukvårdspersonal och patienter under utskrivningsprocessen 

skapade förutsättningar för att uttrycka känslor och behov. Ytterligare bidrog partnerskap 

till en plattform där information och kunskap kunde utbytas. Utebliven delaktighet 

tenderade att generera ohälsa för patienter. Diskussion: Patienter kan ha olika önskemål och 

behov av delaktighet. Sjuksköterskor kan använda partnerskapet för att identifiera i vilken 

grad patienter vill bli delaktiga. En utmaning för sjuksköterskor är att säkerställa att 

informationen förståtts. Konklusion: Partnerskapet utgör en nyckelfaktor för att utröna 

patienters behov och önskan av delaktighet under utskrivningsprocessen. Genom ett 

ömsesidigt partnerskap under utskrivningsprocessen kan patienter och tillika sjuksköterskor 

förmedla och förvärva information och kunskap. Då delaktighet sker utifrån ett holistiskt 

synsätt och utifrån den unika patienten främjas utskrivningen och potentiellt genererar 

samhällsekonomisk vinning. Vidare forskning vore patienter behjälpligt i syfte att kartlägga 

delaktighetens betydelse samt förbättra sjuksköterskors omvårdnadsarbete under 

utskrivningsprocessen. 

 

Nyckelord: Delaktighet, Patienter, Somatisk slutenvård, Utskrivning, Utskrivningsprocess  
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Introduktion 
Patienters delaktighet i samband med utskrivning är såväl lagstadgat som en internationell 

prioritet och angelägenhet. Trots detta tas inte alltid patienters delaktighet i beaktning under 

utskrivningsprocessen.  

  

Bakgrund 
Patienter inom somatisk slutenvård 
En person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd kontaktar hälso- och 

sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad blir en patient 

(Nationalencyklopedin [NE]). Att som patient vårdas inom slutenvården innebär att befinna 

sig inneliggande på sjukhus, detta står att läsa i hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Där 

framgår att vård som ges under intagning benämns slutenvård (HSL, SFS 1982:763, 5 §). 

Definitionen av slutenvård varierar men återfinns bland annat i Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SFS 2017:612, kap. 1, 3 §) och definieras som -

”hälso- och sjukvård som ges till en patient som är intagen vid en vårdinrättning”. Begreppet 

somatisk definieras som -”kroppslig; som har med kroppen att göra” (NE). Uppfattningen av 

att vårdas inom slutenvården utgår från patienters subjektiva upplevelse och kan därför 

innebära en känslomässigt svår och turbulent tid präglad av otrygghet och sårbarhet 

(Prenkert, Carlsson, Svantesson & Anderzén, 2017). Tidigare studier påvisar att 

slutenvårdspatienter ofta upplever kontrollförlust och avsaknad av delaktighet i situationen 

(Nyborg, Kvigne, Danbolt, & Kirkevold, 2016; Samuelsson et al., 2018). Patienters situation 

bidrar ofta till att de uttrycker en längtan och önskan om att bli utskrivna (Høvik, Aglen & 

Husby, 2018; Olofsson, Andersson & Carlberg, 2005). 

 

Delaktighet 
Delaktighet är en internationell prioritet och angelägenhet inom hälso- och sjukvården vilket 

förutsätter att individen tillåts delaktiggöras i beslut som direkt påverkar individen (World 

Health Organization [WHO], 2019). Patienters delaktighet utgör en viktig och lagstadgad 

beståndsdel inom den svenska hälso- och sjukvården. Under portalparagrafen i patientlagen 

står att läsa att lagen syftar till att bland annat stärka, tydliggöra och främja patienters 

delaktighet (SFS 2014:821). Vikten av delaktighet styrks ytterligare av att patientlagen (SFS 
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2014:821, kap. 5, 1 §-2 §) förtydligar att hälso- och sjukvården så långt som möjligt utformas 

och genomföras i samråd med patienter, men även att sjukvården ska utgå från dennes 

önskemål och förutsättningar (ibid.). Patienters delaktighet är vidare en viktig aspekt av 

sjuksköterskans hälsofrämjande och förebyggande arbete (Hertting & Kristenson, 2012, s. 15–

17). Inom omvårdnad delaktiggör sjuksköterskan patienter genom ett partnerskap. Ett 

partnerskap kan uppstå då sjuksköterskan respekterar patienters åsikter samt uppmuntrar 

till dialog och beslutsfattande. Sjuksköterskor menar att ett äkta partnerskap uppstår först då 

patienter ses som en partner i vårdlaget (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 

2017). Partner definieras vidare som den person man samarbetar- eller bildar par med (NE).  

Partnerskapet och relationen ska genomsyras av ett ömsesidigt utbyte av information och 

kunskap (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008). Sjuksköterskan överlämnar därefter 

kontrollen och beslutsfattandet till patienter (ibid.).  Även International Council of Nurses´ 

(ICN, 2014) etiska kod för sjuksköterskor tydliggör att sjuksköterskor i sin yrkesroll har ett 

ansvar att förmedla korrekt, tillräcklig och lämplig information till patienter. Detta anses 

viktigt för att omvårdnaden ska bygga på samtycke och delaktighet (ibid.). Information 

definieras som det meningsfulla innehåll vilket förmedlas vid kommunikation i olika former 

(NE). Utbyte av Information och vidare kunskap ger patienter insikt om nuvarande och 

framtida situation (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). Då patienter blir 

delaktiga känner de sig i ökad utsträckning som unika individer vilka får sina önskningar 

och behov tillfredsställda (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2006). Delaktighet kan skapa ett band 

mellan sjuksköterskor och patienter som vidare ligger till grund för en god relation (ibid.). 

Delaktighet är varken enkelt eller för den delen en självklarhet. Komplexiteten bakom 

patienters delaktighet i beslutsfattandet beskrivs av Jones et al., (2004) som ett set bordtennis. 

Svårigheten består dels av erkännandet av patientens rätt till delaktighet, men även 

sjukvårds-personalens självpåtagna roll av att utbilda patienten om “vad som är rätt” (ibid.). 

Att endast förmedla information syftar inte till att delaktiggöra patienter (Charles, Gafni & 

Whealan, 1997). Detta utifrån att det föreligger svårigheter att avgöra om informationen är 

värderingsfri och bjuder in till delat beslutsfattande (ibid.). Thompson (2006) beskriver att 

patientdelaktighet kan ses utifrån 4 olika grader. I figur 1 beskrivs de olika graderna av 

delaktighet.  
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        Exklusion1                               Paternalism2              Delat beslutfattande3          Informerat beslutfattande4 

Figur 1. Tolkning av Thompsons beskrivning av patientdelaktighetens olika grader. 

 

1Exklusion innebär att patienten inte alls delaktiggörs. 

2Paternalism åsyftar att sjukvårdspersonalen besitter nödvändig kunskap och expertis och tillika fattar 

alla nödvändiga beslut. 

3Delat beslutsfattande syftar till att både processen och utgången av beslutsfattandet utgår från delad 

delaktighet. Sjukvårdspersonalen tillhandahåller professionell expertis men patientens värderingar, 

behov och önskemål tas i beaktning och implementeras i beslutsfattandet. 

4Informerat beslutsfattande, då kunskapen och expertisen helt överförs till patienten via informations- 

och kunskapsutbyte. Därefter fattar patienter själva det slutgiltiga beslutet.  

                       (Thompson, 2006) 

Patientens grad av delaktighet kan utgå från den relation som etableras och utvecklas mellan 

sjukvårdspersonalen och patienten. Relationen och partnerskapet får en särskilt stor 

betydelse då upplevelsen av delaktighet utgår från patienters subjektiva uppfattning 

(Charles et al., 1997). Sjuksköterskor menar däremot att det finns hindrande faktorer som kan 

påverka till vilken grad patienter blir delaktiga (Oxelmark et al., 2017). Faktorerna utgörs av 

bland annat tidsbrist och individuella förutsättningar hos patienter (ibid.). Trots tydliga 

lagtexter och studier som påvisar att- och hur delaktighet ska främjas uttrycker patienter att 

det finns fortsatt utrymme att förbättra patienters möjlighet till delaktighet (Larsson, 

Sahlsten, Sjöström, Lindenkrona & Plos, 2007). 

 

Utskrivning 
Utskrivning av patienter från den somatiska slutenvården består av en ständigt pågående 

utskrivningsprocess. Processen avser allt förberedande arbete inför patientens utskrivning 

och påbörjas direkt vid inskrivning till slutenvården (Bull & Roberts, 2001). Processen 

avslutas först då en annan aktör övertagit vårdansvaret (Lagen om samverkan vid 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, SFS 2017:612), alternativt vid utskrivning från 

slutenvården till det egna hemmet.  
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Att genomgå en utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, oavsett vårdlängd, kan 

upplevas svårt för patienter. Svårigheten föreligger oavsett om utskrivningen sker till det 

egna hemmet eller annan vårdmiljö (Howard-Anderson, Busuttil, Lonowski, Vangala & 

Afsar-manesh, 2016). Utskrivning av patienter från slutenvården är ett frekvent och viktigt 

inslag som sjuksköterskor dagligen bevittnar (Meleis, 2010, s. 11). Utskrivningen aktualiseras 

dock först när patienter i slutet av sin vårdtid bedöms vara medicinskt färdigbehandlad av 

ansvarig läkare (SFS 2017:612, kap. 1, 2 §). Somliga patienter klarar av att övergå till hemmet 

utan vidare insatser medan andra har fortsatt vårdbehov som kan tillgodoses i hemmet, 

alternativt inom någon form av kommunal hälso- och sjukvård (SFS 2017:612). Utredning 

kring patienters fortsatta behov förutsätter vårdplanering (ibid.). Vårdplanering är en 

integrerad och tvärprofessionell vårdintervention inom hälso- och sjukvården för patienter 

som väntar utskrivning med fortsatta behov. Vårdplaneringens intention och syfte utgår från 

att motverka potentiella problem och komplikationer efter utskrivningen (Bergmark, Parker 

& Thorslund, 2000). I hälso- och sjukvårdens övergripande lagtexter och författningar 

poängteras patientens rätt till delaktighet under vårdplaneringen (SFS 1982:763; SOSFS 

2011:9; SOSFS 2005:27; HSLF-FS 2016:40).  

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan en lyckad utskrivningsprocess minska antalet 

oplanerade återinläggningar. Bauer, Fitzgerald, Haesler och Manfrin (2009) menar att en 

lyckad utskrivning minskar antalet återinläggningar och komplikationer som leder till behov 

av eftervård. Oplanerade återinskrivningar kostar samhället stora summor årligen och 

förekom i 9,9 % (av n= 32 811) av synade utskrivningar vid Helsingborgs sjukhus mellan 

åren 2011–2012 (Blom et al., 2015). Patienters uppfattning av en svår och problematisk 

utskrivning uppgavs vara orsaken bakom 45,5% (n=1184) av synade återinskrivningar 

(Kangovi et al., 2012). En ytterligare orsak till oplanerade återinskrivningar beror bland 

annat på att patienter inte är tillräckligt förberedda för utskrivning (Kangovi et al., 2012; 

Howard-Anderson et al., 2016). Bristande förberedelsen av patienter sker trots 

sjuksköterskors medvetenhet om patienters behov av förberedelse inför utskrivning (Han, 

Barnard & Chapman, 2009). Utmaningen för sjuksköterskor till att finna tiden till patienters 

delaktighet och förberedelse kan sannolikt delvis härledas till en många gånger slimmad och 

kostnadseffektiviserad verksamhet. Observationer har gjorts där framhölls att hälso-och 
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sjukvårdsorganisationen präglas av stress att påskynda patienters utskrivningar (Dyrstad, 

Laugaland & Storm, 2015). Få antal slutenvårdsplatser i kombination med stort antal 

stundandes inskrivningar på respektive avdelning bidrar till stressen (ibid.). Slutenvårdens 

stress att skyndsamt skriva ut patienter kan medföra att patienters behov förbises. Weiss, 

Yakusheva & Bobay (2010) menar att sjuksköterskor tenderar att överskatta patienters 

förmågor och som därigenom bedöms vara utskrivningsklara innan patienter själva 

upplever sig vara det.  Beslutet om utskrivning kvarstår trots att patienter opponerar sig mot 

beslutet om utskrivning och bedyrar sin ohälsa (Dyrstad et al., 2015). 

 

Meleis transitionsteori 
Substantivet transition härstammar från latinets transire och kan direktöversättas till korsa 

alternativt gå över. Inom sjukvården syftar dock begreppet transition till att skapa en trygg,- 

säker- och tidseffektiv överflyttning av patienter mellan olika miljöer (Coleman & Boult, 

2003), såsom vid en utskrivning. Meleis transitionsteori kan tillämpas inom omvårdnad för 

att öka förståelsen för patienters upplevelse vid en övergång och utskrivning. En utskrivning 

från slutenvården innebär ofta en ny livssituation eller ett nytt stadie i livet som startar en 

inre process hos patienter (Chick & Meleis, 2010, s. 25–26). Främsta verktyget för patienter att 

hantera övergångar i livet utgår från kunskap och insikt om rådande och framtida situation 

(Schumacher & Meleis, 2010, s. 52–53). Kunskapen genererar ökad medvetenhet, delaktighet 

och engagemang under övergången som sker i samband med en utskrivningsprocess 

(Meleis, Sawyer, Im, Hilfinger-Messias & Schumacher, 2010, s. 52–53). För att underlätta 

patienters övergång kan sjuksköterskor identifiera för att därefter upprätta och förstärka 

patienters unika egenskaper (ibid.). Sjuksköterskors holistiska synsätt möjliggör att 

eventuella hinder och barriärer som kan uppstå under övergången kan undanröjas och 

vidare främja patienters hälsa och utskrivning. Inom ramen för Meleis transitionsteori 

återfinns främst fem stycken centrala begrepp: process, bortkoppling, medvetenhet, 

uppfattning och beteendemönster (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27, 31).  

 Process-En övergång i patienters liv kan ses som en process vilken har en början och ett slut. 

Hur processen utspelar sig är ett individuellt fenomen och kan därigenom variera i 

intensitet, duration och ytterligare påverkas av yttre faktorer (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27). 

Begreppets essens utgår från att det ska finnas en känsla av att övergången och processen rör 
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sig framåt mot slutmålet, så kallat momentum (ibid.). Sjuksköterskans mål med 

transitionsprocessen är att förutse när patienter mest sannolikt riskerar att uppnå ett sårbart 

stadie, sett utifrån en hälsoaspekt. (Chick & Meleis, 2010, s. 31) Kunskapen och insikten om 

patienters pågående inre process möjliggör att sjuksköterskor med hjälp av interventioner 

kan möta och förbereda patienten på utskrivningen (ibid.). 

Bortkoppling- Sannolikt det mest karakteristiska och utmärkande begreppet och fenomenet 

under transitionsprocessen. Bortkoppling åsyftar patienters behov och beroende av trygghet 

samt den brutna länken mellan påverkande faktorer. Bortkopplingen sker då patienter inte 

upplever trygghet under övergången och utskrivningen. Patienter kan uppleva otrygghet då 

uppstår bristande överenstämmelse mellan uppfattning och förväntning samt mellan behov 

och tillgängliga resurser (Chick & Meleis, 2010, s.26). Oavsett varför tryggheten inte infinns 

riskerar detta att försvåra patienters övergång vid utskrivning. Ytterligare föreligger ökad 

risk att patienters befintliga egenskaper hämmas och försvarsmekanismer förstärkas (Chick 

& Meleis, 2010, s. 26–27, 354). 

Uppfattning- Patienters uppfattning av en övergång i livet, såsom en utskrivning, är högst 

individuell. Uppfattningen påverkar direkt patientens reaktion och respons. Uppfattar 

patienter övergången och utskrivningen som meningsfull påverkas utgången positivt, men 

även vice versa (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27). 

Medvetenhet- Patienters övergång är ett ytterst individuellt fenomen och ingenting 

strukturerat som följer en given mall. För att patienter ska klara en övergång i livet krävs en 

viss grad av medvetenhet. Uppnås inte en medvetenhet om situationen och vad framtiden 

efter utskrivningen kan innebära riskerar patienter att förbli i ett pre-transitionsstadium 

(Chick & Meleis, 2010, s. 25–27). 

Beteendemönster- Under en pågående övergång uppstår beteenden hos individen som kan 

vara både synliga och dolda. Beteendena kan jämföras med symtom vilka förkroppsligar 

patienternas psykiska hälsa under en turbulent övergång och utskrivning (Figur 2). 

Patienternas vanligaste förekommande och uppvisade beteendemönster kan uppstå var för 

sig eller samtidigt (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27).   
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Figur 2. Vanligaste förekommande och uppvisade beteendemönstren under en turbulent övergång 

och utskrivning hos patienter. 

 

Sjuksköterskans roll under patienters transitionsprocess och övergång 
Det är oundvikligt att sjuksköterskors uppmärksamhet vid någon given tidpunkt kommer 

att fokusera mer på någon specifik aspekt av patienterna. Sjuksköterskors mål och roll under 

patienters transitionsprocess och övergång är således att utgå från ett holistiskt synsätt där 

hela individen tas i beaktning (Chick & Meleis, 2010, s. 31). Vidare är sjuksköterskors mål 

och roll att besitta tillräcklig kunskap om patienters unika person för att kunna identifiera 

när denne är som mest sårbar. Kunskapen om den unika individen, såväl styrkor och 

förmågor och svagheter ligger till grund för att kunna identifiera eventuella 

försvarsmekanismer och barriärer som kan uppstå (ibid.). Med kunskap och kännedom om 

Meleis transitionsteori kan sjuksköterskor upprätta interventioner tillsammans med 

patienter. Målet med interventionerna är att genom ömsesidigt partnerskap vid behov starta 

den transitionsprocess som sker hos patienter i samband med utskrivningen. Ytterligare kan 

interventioner möjliggöra kartläggning av främjande och hindrande faktorer (Chick & 

Meleis, 2010, s. 31).    

 

Problemformulering 
Antalet vårdplatser inom slutenvården har minskat samtidigt som vårdtiden förkortats och 

antalet vårdtillfällen ökat. Utvecklingen har medfört att berörd sjukvårdspersonal upplever 
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en press att skriva ut patienter i hög takt i syfte att möjliggöra nya patientintag. Patienters 

utskrivning påverkas negativt av detta med anledning av att tid inte upplevs finnas för att 

delaktiggöra och förbereda patienter på utskrivningen. Sammantaget riskerar patienters 

unika behov, resurser och önskemål att förbises. Befintlig forskning tendera att ägna fokus åt 

patienters utskrivning utifrån ett specifikt diagnostiskt perspektiv, alternativt utifrån en 

specifik slutdestination. Mer sällan utifrån betydelsen av patienters delaktighet av 

utskrivningsprocessen utifrån ett allmänt patientperspektiv. Litteraturöversiktens syftade till 

att insamla befintlig och relevant forskning inom valt ämnesområde. Detta gjordes utifrån 

ändamålet att öka kunskapen kring betydelsen av patienters delaktighet. 

Litteraturöversiktens bidrag ansågs viktigt då en potentiell kunskapsbrist hos sjuksköterskor 

riskerar generera såväl ohälsa som onödigt lidande för patienter. Med ökad kunskap och 

förståelse kring betydelsen av patienters delaktighet under utskrivningsprocessen från 

somatiska slutenvården kan sjuksköterskor identifiera och undanröja barriärer. Vidare 

möjliggör ökad kunskap, förståelse och insikt att sjuksköterskor i större utsträckning kan 

möta patienters förväntningar och behov under och efter utskrivningen.  

Syfte 
Syftet var att belysa patienters delaktighet under utskrivningsprocessen från somatisk 

slutenvård. 

Metod 
Design 
Uppsatsen genomfördes som en litteraturöversikt. En genomgång och sammanställning av 

befintlig forskning skapar en överblick och tillika bredare förståelse över befintligt 

kunskapsläge inom valt ämnesområde (Friberg, 2017, s. 141–143; Polit & Beck, 2016, 88, 111). 

Ytterligare menar Polit och Beck (2017, s. 88) att syftet med litteraturöversikter är att fylla 

kunskapsluckor inom ett specifikt ämnesområde.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Enbart artiklar vars innehåll belyste valt ämnesområde och besvarade litteraturöversiktens 

syfte utifrån ett patientperspektiv inkluderades, dock endast kvalitativ och kvantitativ 

forskningsdesign. Ytterligare inkluderades endast artiklar innehållandes patienters 
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utskrivning från sjukhusets somatiska slutenvård, oavsett diagnos, vårdlängd eller 

slutdestination. Artiklar innehållandes patienter över 18 år inkluderades, oavsett kön, 

geografisk och etnisk härkomst. Vidare inkluderades originalartiklar skrivna på engelska 

publicerade mellan åren 2008–2018 i vetenskapliga tidskrifter. Ett ytterligare kriterium för 

inklusion var att artiklarna blivit vetenskapligt granskade (peer-reviewed) samt verifierad 

mot Ulrichweb. Artiklar, vilka ansågs hålla hög kvalité enligt Fribergs granskningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa studier, inkluderades i resultatet (Friberg, 2017, s. 187–188). 

Samtliga inkluderade resultatartiklar var godkända av en etisk kommitté, alternativt att 

forskarna fört ett genomgående hållbart etiskt resonemang. Patienter med uttalade 

psykiatriska tillstånd och diagnoser exkluderades.  

 

Litteratursökning 
Utifrån litteraturöversiktens problemformulering, syfte och ämnesområde avgränsades valet 

av databaser till Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Initialt genomfördes ett antal 

provsökningar för att skapa en överskådlig helhetsbild över valt ämnesområde (Friberg, 

2017, s. 146–147). Som ett nästa steg valdes nyckelord ut för databassökningar. I inkluderade 

databaser genomfördes sökningar av vetenskapliga originalartiklar med hjälp av Cinahl-

headings (Cinahl), MeSH-termer (Pubmed), Thesaurus (PsycINFO) samt ytterligare 

fritextsökningar. Databasen Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health 

Literature) valdes som primär databas med anledning av att databasen främst var inriktad 

mot omvårdnadsforskning, i enlighet med litteraturöversiktens problemformulering och 

syfte. 

 

Avgränsade sökord valdes utifrån dess relevans samt relation till litteraturöversiktens syfte 

och bärande begrepp; utskrivning, delaktighet, slutenvård och patient. För begreppet 

utskrivning valdes: "transfer, discharge", “transition”, “patient discharge”, “discharge planning”, 

“hospital discharge” “life change events”. För begreppet delaktighet valdes “participation”, 

”patient attitudes”, "experiences (Events), “attitude”, “experience”, “life experiences”. Slutligen 

valdes “inpatients”, “patients”, och “hospitalized patients” för begreppet patient och slutenvård. 

Samtliga begrepp, tillika sökord, kombinerades med AND och OR i enlighet med boolesk 

söklogik (Östlundh, 2017, s. 72). Se Bilaga 1, översikt av sökningar.   
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
Vid databassökningar kombinerades valda sökord tillsammans med valda avgränsningar. 

Som ett nästa steg granskades sökträffarna utifrån SBU´s (2017) mall för bedömning av 

studiers relevans. Initialt lästes artiklarnas titel och abstrakt, varpå artiklar av fortsatt 

relevans gick vidare till nästa steg samtidigt som studier av irrelevans sållades bort. Därefter 

lästes artiklar som utifrån titel och abstrakt ansågs vara av fortsatt intresse i fulltext. De 

artiklar som efter att ha lästs i fulltext fortfarande föreföll vara av fortsatt intresse, relevans 

och tillika besvarade litteraturöversiktens syfte granskades mot Ulrich web. Detta gjordes för 

att säkerställa att de var granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Slutligen och 

som ett sista steg kvalitetsgranskades kvarvarande artiklar utifrån Fribergs 

granskningsfrågor för kvalitativa respektive kvantitativa studier (Friberg, 2017, s. 187–188). 

Granskningsfrågorna innehöll olika antal frågor beroende på om artiklarna var av kvalitativa 

eller kvantitativ design. Frågorna - “Hur är metoden beskriven”, “vad är syftet? Är det klart 

formulerat?”, “Vad visar resultatet?” och “Förs det några etiska resonemang?” ansågs vara 

av så stor vikt att dessa bedömdes vara obligatoriska att uppfylla för att bedömas vara av 

hög kvalitet. Vidare upprättades ett poängsystem för bedömning av kvalitet. Kunde en fråga 

besvaras tilldelades 1 poäng, om inte 0 poäng. Sammantaget gjordes en bedömning att 

kvantitativa artiklar var tvungna att uppfylla 10 poäng inklusive de obligatoriska frågorna 

för att vara av hög kvalitet. För kvalitativa artiklar bedömdes att 11 poäng var tvungna att 

uppfyllas för att bedömas vara av hög kvalitet, inklusive de obligatoriska frågorna. 

 

Analys 
Litteraturöversikten analyserades och kvalitetsgranskades systematiskt utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. Detta gjordes i syfte att bidra med ytterligare kunskap inom valt 

ämnesområde (Friberg, 2017, s. 108). Artiklar som klarade kvalitetsgranskningen 

analyserades enligt Friberg (2017, s. 148–150). Inledningsvis lästes respektive artiklar flertalet 

gånger på varsitt håll för ökad förståelse av innehåll, kontext och helhet. För ökad struktur 

och överskådlighet sammanfattades inkluderade artiklar, varvid sammanfattningen sedan 

migrerades över till en tabell, se bilaga 2. Nästa steg i det systematiska analysarbetet bestod 

av att likheter och skillnader mellan de olika studierna identifierades. För att överskådligt 
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kunna urskönja ett eventuellt mönster kodas likheter och skillnader med markeringspennor. 

Då likheter och skillnader identifierats kategoriserades de under resultatrubrikerna 

“patientens inflytande och beslutsfattande roll” och “information och kunskap”.  

 

Etiska överväganden 
Etiska övervägande har genomgående tagits i beaktning under litteraturöversiktens 

fortskridande. Polit och Beck (2016, s. 137) menar att etiskt övervägande ska tillämpas då 

individer inkluderats i forskning i syfte att värna om dess integritet och rättigheter. Utifrån 

detta säkerställdes att inkluderade studier granskats- och blivit godkända av en etisk 

kommitté, alternativt fört ett adekvat och hållbart etiskt resonemang (World Medical 

Association, 1964). Samtliga inkluderade artiklar översattes och transkriberades utifrån 

befintliga språkkunskaper. Vid översättning från engelska till det svenska språket 

förvrängdes eller uteslöts ingenting medvetet av det som framkom under analysen. 

Förförståelsen utifrån tidigare erfarenhet, kunskap och eventuella fördomar har systematiskt 

och kontinuerligt diskuterats flitigt under arbetets gång (Dahlborg-Lyckhage, 2017, s. 177)  

 

Resultat 
 

Resultatet inkluderar tolv vetenskapliga artiklar, nio stycken kvalitativa samt tre stycken 

kvantitativa. Inkluderade resultatartiklar härrör från Sverige, Norge, Storbritannien, USA, 

Kanada samt Australien. Resultatet presenteras under två teman, patientens inflytande och 

beslutsfattande roll samt information och kunskap. 

 

Patientens inflytande och beslutsfattande roll 
Patientens delaktighet skapar förutsättningar för att uttrycka känslor och behov under 

utskrivningsprocessen. Ett etablerat samarbete främjar dialog och diskussioner, vilka vidare 

gynnar patientens eftersträvan av mål, önskningar, hälsa och således utskrivning.  

  

Ett ömsesidigt partnerskap mellan sjukvårdspersonal och patient främjade utskrivningen 

(Allen, Hutchinson, Brown & Livingstone, 2017; Ellis-Hill et al., 2009; Gabrielsson-Järhult & 

Nilsen, 2015; Mitchell et al., 2018). Patienter som ingick ett partnerskap med berörd 
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sjukvårdspersonal upplevde att de blev stöttade (Ellis-Hill et al., 2009; Mitchell et al., 2018). 

Partnerskapet låg till grund för att patienter utvecklade tillit såväl under som efter 

utskrivningen (Ellis-Hill et al., 2009). Tilliten bidrog till att patienter upplevde att 

utskrivningsprocessen tillskrevs momentum och tillika fokuserade på dennes återhämtning 

(ibid.). Sammantaget genererade partnerskapet att patienter kände sig omhändertagna och 

guidade genom hela utskrivningsprocessen (Ellis-Hill et al., 2009). Genom partnerskap blev 

patienter delaktiga och fick möjlighet att delta under utskrivningsprocessen (Gabrielsson-

Järhult & Nilsen, 2015; Allen et al., 2017). Partnerskapet möjliggjorde att patienter fick 

utrymme att diskutera sina behov och motsätta sig beslut de inte fann lämpliga (ibid.). 

Patienter uttryckte tydligt att de ville bli respekterade och därigenom delaktiga i 

beslutsfattandeprocessen avseende sin utskrivningsplanering (Gabrielsson-Järhult, 2015). 

Patienter som inte upplevde ett partnerskap med sjukvårdspersonalen beskrev 

utskrivningsprocessen som okoordinerad (Allen et al., 2017). Ett icke-existerande 

partnerskap resulterade vidare i att utskrivningen blev lidande (ibid.). Ett hinder för att 

etablera ett partnerskap med sjukvårdspersonal var att de ofta var upptagna eller svåra att 

engagera (Swinkels & Mitchell, 2008). Som följd av detta uppstod inte ett partnerskap i 

utskrivningsprocessen, patienterna upplevde därför att de ej hade en tydlig roll (ibid.). 

Patienter menade att avsaknad av ett partnerskap resulterade i att sjukvårdspersonal tog 

beslut utan delaktiggörande (Mitchell et al., 2018). De facto att sjukvårdspersonalen tog 

beslut utan patienternas involvering bidrog ytterligare till att patienternas kunskap om sig 

själva inte togs i beaktning (Dilworth, Higgins & Parker, 2012). Att inte bli delaktiggjord i 

upprättandet och utformandet av utskrivningsplaneringen innebar en progressiv försämring 

av patienternas upplevda hälsa. Patienter menade att de personligen inte hade inflytande 

eller kunde påverka sin utskrivning (Swinkels & Mitchell, 2008). Att bli involverad och 

delaktiggjord i utskrivningsplaneringen ansågs därför vara viktigt för att patienter skulle få 

insikt i vad som var planerat och förberett inför utskrivningen. Ytterligare efterfrågade 

patienterna en tydlig strategi för att bli involverade i utskrivningsplaneringen (Backman, 

Stacey, Crick, Cho-Young & Marck, 2018). 

 

Almborg, Ulander, Thulin & Berg (2008) påvisade att en majoritet av patienterna aldrig fick 

möjlighet att delta i upprättandet av sin utskrivningsplanering (54,8% av n=188). En stor 
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andel av patienterna fick heller aldrig möjlighet att delta i diskussioner rörande sin målbild 

efter utskrivning (60,8% av n=188), eller för den delen diskutera sina kommande behov 

(46,8% av n=188). Ett liknande resultat visade att 58% (av n=226) inte alls eller endast i liten 

utsträckning deltagit i utskrivningsprocessen (Foss & Hofoss, 2010). Nästan en femtedel 

(19,3% av n=352) av patienterna uppgav att de hade negativa känslor vid tidpunkten för 

utskrivning. De vanligast förekommande negativa känslorna uppkom då patienter 

uppfattade sig övergivna i utskrivningsprocessen (Harrisson et al, 2011).   

 

Information och kunskap 
Information och kunskap utgör två viktiga verktyg för patienter i möten med sjuksköterskor.  

Med information och kunskap kan ett ömsesidigt utbyte uppstå där patienter delar med sig 

av expertisen om sig själv samtidigt som sjuksköterskor delar med sig av sin 

omvårdnadsexpertis. Då mötet präglas av ett ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte 

kan delaktighet uppstå.  

 

Patienter uttryckte en önskan och ett behov av att få information och kunskap 

(Abrahamsson, Jensen, Spingett & Sakel, 2016; Allen et al., 2017; Almborg et al., 2008; 

Backman et al., 2018; Dilworth et al., 2012; Mitchell et al., 2018; Harrisson et al., 2011) 

Information och kunskap identifierades som två grundläggande framgångsfaktorer för en 

lyckad utskrivning och bidrog till att patienter i ökad utsträckning kunde implementera 

utskrivningsplanen (Mitchell et al., 2018). Patienter uttryckte även att slutenvården 

uppfattades som en falsk existens (Ellis-Hill et al., 2009; Abrahamsson et al., 2016; 

Gustafsson, Hodson, Fleming & Hoyle, 2014), därav uppfattas det egna vårdbehovet inför 

utskrivning som svårbedömt (Gabrielsson-Järhult et al., 2015; Swinkels & Mitchell., 2008). 

Genom tillhandahållen information och kunskap kunde patienter förberedas på 

utskrivningen och givas rätt förutsättningar till självständighet efter utskrivning (Allen et al., 

2017; Mitchell et al., 2018). Vikten av information framhölls vidare av Abramhamson et al., 

(2016) som menade att patienter som inte förmedlades adekvat information och konsultation 

uppfattade utskrivningen som oorganiserad. Ellis-Hill et al., (2009) beskrev att då besked om 

utskrivning kom plötsligt, utan varken information eller konsultation, kände sig patienterna 

övergivna. För patienter innebar detta att de aldrig fick nödvändig information och kunskap 
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vilket lämnade patienterna i en fortsatt osäker situation (ibid.). Bristande kommunikation 

och information identifierades som två faktorer vilka påverkade utskrivningen negativt 

(Abrahamson et al., 2016). Bristande kommunikation och information som inte gavs vid rätt 

tillfälle resulterade i att sjukvårdspersonalen upplevdes sakna empati, därigenom blev inte 

patienternas behov tillgodosedda (ibid.). Dålig information resulterade i kunskapsbrist som 

vidare genererade känslor av ångest och oro (Backman et al., 2018). Patienter påtalade även 

vikten av kontinuitet i kommunikationen och informationsutbytet (Dilworth et al., 2012). 

Avsaknad av kontinuitet i kommunikationen resulterade i att patienter uppfattade 

motstridiga budskap avseende utskrivningen (ibid.). Som en ytterligare följd av bristande 

kontinuitet blev patienters delaktighet lidande (Allen et al., 2017). Bristen på kontinuitet stod 

i relation till att patienter inte visste vem eller vart de skulle vända sig till för att få 

information och frågor besvarade (Allen et al., 2017). En patient upplevde bristen på 

kontinuitet, information och delaktighet så frustrerande att han skrev ut sig själv (Dilworth 

et al., 2012). Vidare efterfrågades information och kunskap i syfte att bättre kunna hantera 

potentiella komplikationer (Mitchell et al., 2018). De patienter som inte mottog adekvat 

information uppfattade deras behov som oviktiga (Allen et al., 2017). Samtidigt beskrev 

patienter som inte alls mottog information att de kände sig bortglömda (ibid.). Även 

patienter som mottog information men som inte förstod informationen kände sig 

oinformerade (Dilworth et al., 2012). Oinformerade patienter förstod heller inte orsaken med 

de olika insatserna som tillämpades i utskrivningsförberedande syfte (Gustafsson et al., 

2014). Bristande informationsutbyte mellan patienter och sjukvårdspersonal genererade även 

känslor av frustration och efterlämnade obesvarade frågor (Dilworth et al., 2012). 

Obesvarade frågor, resultatet av bristande informations- och kunskapsförmedling från 

sjukvårdspersonalens sida, påverkade i vilken grad patienter var medvetna om deras 

livssituation för att överkomma barriärer och gå vidare med livet efter utskrivning (Ellis-Hill 

et al., 2009).  

En studie av Foss & Hofoss (2011) visade på att 35,7 % (av n= 112) aldrig mottog information 

om vilka hjälpinsatser som var aktualiserade efter utskrivning. Än viktigare än att få 

information än sannolikt att förstå den mottagna informationen. Almborg et al., (2008) 

påvisade att var tionde patient (10,2 % av n=187) inte förstod den givna informationen 

gällande sin diagnos.  
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Diskussion 
Metoddiskussion 
Delaktighet utgjorde ett bärande och centralt begrepp utifrån litteraturöversiktens syfte. 

Inledningsvis valdes begreppet participation att nyttjas vid provsökningar i samtliga 

databaser för att identifiera delaktighet. I Cinahl fanns inte participation som Cinahl-heading. 

Utifrån att Cinahl valts som primär databas utifrån dess omvårdnadsfokus valdes att 

eftersöka substituerande begrepp. Substituerande begrepp för participation valdes till främst 

experience och attitude i kombination med discharge. Attitude valdes då begreppet innefattar 

erfarenhet, känslor och förväntningar vilket fångade upp delaktighet. Trots att participation 

återfanns som Mesh-term i Pubmed och Thesaurus i PsycINFO valdes experience och attitude 

för fortsatta databassökningar. Valet att nyttja substituerande ord resulterade i dels enhetliga 

sökningar i samtliga databaser, men även vidare sökbredd där delaktighet återfanns på ett 

mångsidigt och nyanserat sätt. Valet kan däremot potentiellt påverkat att relevanta artiklar 

förbisetts.  

Som ett nästa steg valdes såväl inklusions- som exklusionskriterier. Litteraturöversikten 

valde att endast inkludera utskrivningar från den somatiska slutenvården med anledning av 

att den psykiatriska slutenvården innefattar patienter, vars diagnosen kan påverka 

patientens sårbarhet och kognitiva funktionsnivå negativt. Inkluderade resultatartiklar 

innehållandes patienter med funktionsnedsättningar eller negativt påverkande kognitiva- 

eller exekutiva funktioner, var adekvata och förstod kontexten samt kunde föra sin egen 

talan. Alla vuxna patienter över 18 år inkluderades i resultatet. Detta gjordes utifrån att varje 

utskrivning kan ses som unik oavsett ålder. Trots detta valdes barn att exkluderades med 

anledning av sannolikt bristande tidigare erfarenhet, lägre mognadsnivå och inte fullt 

utvecklad kognitiv funktionsnivå. Ett ytterligare argument var att studier, vilka inkluderade 

barn, oftast bestod av vårdnadshavare som förde barnens talan och kunde bekräfta 

delaktigheten. I databasen Pubmed återfanns inte avgränsningen 18 år eller äldre, istället 

fanns 19 år eller äldre. Glappet på ett år kan ha resulterat i missade artiklar som kunde ha 

varit relevanta för litteraturöversiktens syfte. Litteraturöversiktens syfte hade uttalat fokus 

mot utskrivning. Därför valdes ingen avgränsning gällande patienternas diagnos, vårdtid 

eller destination efter utskrivning från slutenvården. Beslutet grundade sig på argumentet 

att patienters uppfattning av utskrivning var subjektivt och individuellt. Av samma 
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anledning tillämpades heller ingen avgränsning gällande patienters kön, kulturell 

tillhörighet, etnicitet eller geografisk härkomst. Trots en medveten handling att inte 

exkludera någon världsdel visade det sig i efterhand att inkluderade resultatartiklar var från 

norra Europa, Nordamerika och Australien. Studiens breda geografiska avgränsning kan 

utgöra en svaghet för överförbarheten. Detta utifrån att hälso- och sjukvårdssystemen, 

utbildningsplanen för sjuksköterskor samt kulturella aspekter kan se vitt olika ut mellan de 

inkluderade världsdelarna och därför eventuellt påverka överförbarheten.   

 

Resultatartikeln skriven av Dilworth, Higgins & Parker, 2012 innehöll endast tre deltagare på 

grund av stort deltagarbortfall. Artikeln valdes trots detta att inkluderas eftersom att studien 

var kvalitativ med deskriptiv ansats. Ytterligare förde forskarna ett hållbart resonemang 

kring studiens överförbarhet, trots det låga deltagarantalet. Efter diskussioner och verifiering 

av studiers överförbarhet, reliabilitet och validitet vid lågt deltagarantal mot SBU (2017) 

beslöts att inkludera studien i resultatet.  

 

Resultatartiklarna av Foss & Hofoss, (2011), Gustafsson et al, (2014) och Harrison et al, (2012) 

nyttjades endast vid 2 tillfällen med anledning av att artiklarna presenterade ett snävt 

perspektiv på patientens delaktighet under utskrivningsprocessen. Artiklarna valdes trots 

detta att inkluderas utifrån att utvalda delar svarade mot litteraturöversiktens syfte. 

  

Resultatdiskussion 
Resultatets huvudfynd indikerar att delaktighet är av stor betydelse för patienter 

under utskrivningsprocessen. Fyndet går i linje med tidigare studier som visar att patienters 

delaktighet under tiden som slutenvårdspatienter är av betydelse (Eldh, Ekman & Ehnfors, 

2006; Tutton, 2005). Trots övergripande lagtexter och ett resultat som visar att delaktighet 

främjar utskrivningsprocessen anses det viktigt att ta i beaktning om patienten faktiskt 

önskar bli delaktig. Florin, Ehrenberg & Ehnfors (2006) menar att patienter inte alltid önskar 

att bli delaktiga i beslutfattandet. 61% (av n=46) av patienterna uttalade att de önskade en 

passiv roll under sin sjukhusvistelse. Florin et al., (2006) påvisar därigenom att kunskap om 

patient är av stor vikt för att avväga om delaktighet är en önskad prioritet.  
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Partnerskapet mellan sjuksköterskor och patienter skulle kunna utgöra en tänkbar strategi 

för att avgöra och tillmötesgå patienternas önskan och behov av delaktighet. Betydelsen av 

partnerskapet för att delaktiggöra patienter styrks av Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos 

(2009). Sahlsten et al., (2009) beskriver att ett ömsesidigt partnerskap kan frigöra patienters 

inre potential och därigenom öka kunskapen samt ytterligare styrka motivationen. Då den 

inre potentialen släpps fri tydliggörs och främjas patientens roll under 

utskrivningsprocessen (ibid.). Fyndet av Sahlsten et al., (2009) överensstämmer med 

resultatet som påvisade att patienter fick en otydlig roll om partnerskapet uteblev. Då ett 

ömsesidigt partnerskap etableras och kunskap förmedlas kan sjuksköterskor se patienter ur 

ett helhetsperspektiv. Likaså bidrar partnerskapet till att sjuksköterskor vinner kunskap om 

patienter samtidigt som patienter erhåller viktig kontextuell kunskap (Sahlsten., et al. 2009). 

Detta kan ses som en grundförutsättning vilket överensstämmer med Meleis transitionsteori. 

Sjuksköterskor måste lära känna sina patienter för att identifiera om behov av intervention 

finns (Chick & Meleis, 2010, s. 31). Kunskapen om patienter gör det möjligt för 

sjuksköterskor att identifiera olika beteendemönster som kan uppstå under en turbulent 

övergång och utskrivning (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27). Detta bekräftas även av Tutton 

(2005) som menar att då sjuksköterskor förstår sina patienter kan de lättare se när och om det 

behövs sättas in en åtgärd. Det spelar ingen roll hur mycket sjuksköterskor informerar, 

motiverar och förklarar (Sahlsten, 2005). Delaktighet uppstår först då sjuksköterskan genom 

partnerskap lyssnar och upprättar ömsesidiga mål (ibid.) Att möta och delaktiggöra 

patienter med lyhördhet fastställs även i sjuksköterskans etiska kod (ICN, 2014). 

Patientkännedom och partnerskap ligger således även till grund för bedömning om 

huruvida patienter har tillräckligt god uppfattning och medvetenhet om sin situation och 

därigenom själv kan fatta nödvändiga beslut (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27). Resultatet 

belyser att patienter efterfrågade möjlighet till delaktighet. Sjuksköterskor behöver 

kännedom kring vad patienter faktiskt åsyftar då patienter efterfrågar delaktighet. Eldh, 

Ekman & Ehnfors (2010) påvisar att patienter främst beskriver delaktighet som att bli lyssnad 

på samt att få sina symtom förklarade, inte nödvändigtvis att vara delaktig i beslut. 

Tvetydigheten kring innebörden av begreppet delaktighet styrks ytterligare av Ekdahl, 

Andersson & Friedrichsen (2010) som klargör att patienter beskriver delaktighet som 

mottagande av information, inte medverkande i beslutsfattarprocessen. Tänkvärt är att trots 
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lagens tydliga incitament att implementera patienters delaktighet belyser Florin et al., (2006) 

och Ekdahl et al., (2010) sannolikt ytterligare komplexitet bakom frågan om patienters 

delaktighet. För att patienters delaktighet ska bli optimal i den kliniska verksamheten är det 

av vikt att identifiera barriärer för delaktighet sett från båda parter. Larsson, Sahlsten, 

Segesten och Plos (2011), menar att patienter uppfattar paternalism, bristande empati, 

avsaknad av kontinuitet och sjukdomen som en barriär för delaktighet. Samtidigt menar 

sjuksköterskor att bristande tid och kontinuerlig patientkontakt utgör barriärer (Henderson, 

1997). Avsaknad av kontinuiteten i partnerskap går i linje med resultatet i 

litteraturöversikten och måste tas i beaktning för att patienter ska bli delaktiga under 

utskrivningsprocessen.  

Partnerskap sett ur både patient och sjuksköterskeperspektiv kunde ytterligare utgöra en 

plattform för informations- och kunskapsutbyte. Resultatet synliggjorde betydelsen av 

information och kunskap för patienters delaktighet under utskrivningsprocessen. Patienter 

efterfrågade information och kunskap. De patienter som inte fick information och kunskap 

beskrev att de upplevde ångest, oro och att deras behov inte var viktiga vilket försvårade 

utskrivningen. Den upplevda ångesten och oron påvisad i resultatet stämmer överens med 

Meleis transitionsteori angående de beteendemönster som uppstår på grund av en turbulent 

övergång och utskrivning (Chick & Meleis, 2010, s. 25–27). Tobiano, Marshall, Bucknall och 

Chaboyer (2016) menar att både sjuksköterska och patient drar vinning av ömsesidigt 

informationsutbyte. Patienter menade att information och kunskap bättre förberedde dem på 

utskrivningen och ökade följsamheten till utskrivningsplanen. Då sjuksköterskor förmedlar 

kunskap och adekvat information kan medvetenhet och uppfattning skapas hos patienter 

under utskrivningsprocessen. Återfinns inte en medvetenhet och uppfattning hos patienten 

riskerar transitionsprocessen och utskrivningen att bli lidande (Chick & Meleis, 2010, s. 25–

27). Resultatet belyste vikten av information och kunskap i syfte att göra patienter delaktiga 

under utskrivningsprocessen och förberedda för utskrivningen från den somatiska 

slutenvården. Sjuksköterskor bör dock inte endast förlita sig på att given information skapar 

delaktighet. Resultatet synliggjorde att patienter som mottar information men som inte 

förstår informationen upplever brist på delaktighet. Med utgångspunkt från resultatet bör 

sjuksköterskors fokusera på att patienter förstår den givna informationen. Eldh (2006) menar 

att delaktighet skapas genom information och kunskap men att informationen och 
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kunskapen måste individanpassas utifrån rätt kontext och patienters individuella 

förutsättningar. För att implementera ett lyckat informationsutbyte inom den kliniska 

verksamheten är en återkoppling av informationen och kunskapen med patienter tänkvärt. 

Utöver att informationen förmedlas muntligt och individanpassat till patienten i frågan, 

visade (Fagermoen & Hamilton, 2006) att kombinationen av skriftlig- och muntlig 

information skapade ökad förståelse av information under och efter utskrivningsprocessen. 

Fagermoen och Hamiltion (2006) menar vidare att patienter som inte fick muntlig och 

skriftlig information kände sig oinformerade kring kommande planering.  Resultatet 

påvisade att patienter som inte förmedlades information och kunskap saknade förståelse för 

olika insatser som tillämpades i utskrivningsförberedande syfte. Genom att implementera 

kombinationen av skriftlig- och muntlig information skulle sannolikt patienter i ökad 

utsträckning få en djupare förståelse för olika rekommenderade insatser under 

utskrivningsprocessen. 

Konklusion 
Partnerskapet utgör en nyckelfaktor för att utröna patienters behov och önskan av 

delaktighet under utskrivningsprocessen. Genom ett ömsesidigt partnerskap under 

utskrivningsprocessen kan patienter och tillika sjuksköterskor förmedla och förvärva 

information och kunskap. Då delaktighet sker utifrån ett holistiskt synsätt och utifrån den 

unika patientens villkor främjas utskrivningen och potentiellt genererar samhällsekonomisk 

vinning. Vidare forskning vore patienter behjälpligt i syfte att kartlägga delaktighetens 

betydelse samt förbättra sjuksköterskors omvårdnadsarbete under utskrivningsprocessen.  
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Bilaga 2. 
Översikt av inkluderade artiklar. 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 
(Bortfall) 

Datainsamling/ 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

       
Abrahamson 
et al. 
(2017) 
Storbritannien 

Utforska erfarenheter 
hos individer med 
traumatisk hjärnskada 
efter utskrivning 

Kvalitativ 
narrativ metod 

20 (1st) 
10st 
patienter, 
9st 
anhöriga 

Intervjuguide med 
öppna frågor/ 
Tematisk analys. 
 

Patienter förklarade att 
utskrivningen oftast 
gick smidigt. Men en 
del kände sig inte 
redo. 

Hög 

       
Allen et al. 
(2017) 
Australien 

Beskriva upplevelsen 
av transitionen från 
sjukhuset. 

Kvalitativ 
deskriptiv 

26 (0st) 
19st 
patienter, 
7st 
anhöriga 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys. 

Deltagarna förklarade 
sitt behov av att bli 
självständig under 
transitionen. Samt 
vilka faktorer som 
främjar 
självständigheten. 

Hög 

       
Almborg et al. 
(2008) 
Sverige 

Beskriva patienters 
förväntningar på 
delaktighet under 
utskrivningen 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

321 
(133st) 

Frågeformulär 
Multipel 
regressionsanalys. 
ANOVA, Chi-två-
test och t-test 

Patienter upplevde att 
de fick information 
under sin utskrivning 
men saknade 
delaktighet. 

Hög 

       
Backman et 
al. 
(2018) 
Kanada 

Utforska äldre 
patienters erfarenhet 
av transition 

Kvalitativ 
deskriptiv 

9 (0st) 
5st 
patienter, 
4st 
anhöriga 

Visuellt 
berättande/ 
Tematisk analys. 

Aktiv involvering är 
viktigt för att patienter 
ska uppleva en lyckad 
transition 

Hög 

       



 
 

Dilworth et al. 
(2012) 
Australien 

Utforska erfarenheten 
av äldre personer 
som blivit 
återinskrivna på 
sjukhuset som följd av 
en utskrivning till 
hemmet 

Kvalitativ 
deskriptiv 

10 (7st) Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Induktiv analys. 

Tre stycken teman 
summerar patienters 
upplevelse: Att bli 
utlämnad, att bli 
vårdad och att bli 
besviken. 

Hög 

       
Ellis-Hill et al. 
(2009) 
Storbritannien  
 

Utveckla en förståelse 
vad som ligger till 
grund för en bra 
respektive en dålig 
erfarenhet av 
transitionen från 
sjukhus. 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

34 (1st) 
20st 
patienter, 
13st 
anhöriga 

Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Systematisk 
dataanalys. 

Patienter beskrev sin 
utskrivning som en 
process i rörelse. 
Utskrivningen vart 
lyckad ifall momentum 
i processen fanns, de 
kände support och fick 
information. 

Hög 

       
Foss & 
Hofoss 
(2011) 
Norge 

Beskriva äldre 
patienters erfarenhet 
under utskrivning. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

413 
(159st) 

Frågeformulär/ 
Logistisk 
regressionsanalys 
med chi-två-test 

Patienter föredrar att 
vara delaktig i 
utskrivningen.  

Hög 

       
Gabrielsson-
Järhult & 
Nilsen 
(2015) 
Sverige 

Undersöka äldre 
människors oro 
angående 
utskrivningsplanerings 
möten på sjukhuset 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

27 (0st) Observationer/ 
Innehållsanalys. 

Patienter önskar vara 
delaktig i 
utskrivningsprocessen 
för att få ökad 
självständighet och 
strävar efter en säker 
livssituation.  

Hög 

       
Gustafsson et 
al. 
(2014) 
Australien 

Vilka förväntningar 
och erfarenheter hade 
patienter som 
genomfört 
STRENGHT 

Kvalitativ 
innehållsanalys 

11 (4st) Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Tematisk analys. 

Patienter beskrev att 
terapi före utskrivning 
var något bra för att 
göra dem redo för 
utskrivning 

Hög 



 
 

programmet före 
utskrivning 

       

Harrisson et 
al. 
(2011) 
Storbritanien 

Utforska 
erfarenheterna av 
utskrivning 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie 

1275 
(616st) 

Frågeformulär 
med deskriptiv 
analys. 
T-test, z-test & 
Cohens kappa 
koefficient  

Patienter uppgav att 
de fick för lite tid vid 
utskrivning. 1/3 
upplevde negativa 
eller blandade känslor 
av sin utskrivning. 

Hög 

       
Mitchell et al. 
(2018) 
USA 

Beskriva patienter och 
anhörigas erfarenhet 
av vård transition och 
och karakterisera 
önskad utgång av 
transitionen 

Grundad teori 248 (80st) Semistrukturerade 
intervjuer/ 
Induktiv 
dataanalys med 
Nvivo 9. 
 

När patienters 
önskemål uppfylls 
upplevs vården som 
trovärdig och säker. 

Hög 

       

Swinkels & 
Mitchell 
(2008) 
Storbritannien 

Undersöka 
inneliggande 
patienters 
förväntningar av 
försenad utskrivning 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie 

23 (0st) Semistrukturerade 
intervjuer/  
Fenomenologisk 
analys 

Patienter upplever sig 
delaktiga respektive 
icke delaktiga under 
utskrivningsprocessen. 
Avsaknad 
empowerment var 
vanligt förekommande. 

Hög 

       

 


