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ABSTRAKT 

Bakgrund: Antalet äldre i Sverige ökar och ställer krav på samverkan mellan olika 

huvudmän. Utmaningar för samordnad vård och omsorg kan handla om 

informationsöverföring mellan vårdgivare. Indikatorn oplanerad återinskrivning belyser för 

tidig utskrivning från slutenvård eller uppföljning utan samordning. Akutsjukvård är inte 

anpassad för äldre som kräver en specifik omvårdnad. Syfte: Att undersöka erfarenheter hos 

sjuksköterskor som arbetar vid somatisk akutmottagning och särskilt boende avseende 

samverkan och kommunikation vid transport av äldre till och från Särskilt boende och 

Akutmottagning. Metod: En integrativ litteraturstudie med fjorton empiriska studier (fyra 

kvantitativa, sex kvalitativa och fyra mixad design). Litteratursökningar utfördes i 

databaserna Cinahl och PubMed. Artiklarna kvalitetsbedömdes och innehållet 

kategoriserades i fyra kategorier och åtta subkategorier. Resultat: Faktorer som påverkade 

sjuksköterskans transportbeslut kunde vara brist på distriktsläkarstöd, personal och 

avsaknad av medicinsktekniska hjälpmedel. Sjuksköterskors åsikter om kommunikation 

varierade och de föreslog standardiserade transportformulär. Akutmottagningar beskrev en 

intressekonflikt där specialistvård prioriteras medan omvårdnad kom sekundärt samt en 

erfarenhetsbrist hos läkare. Återtransporten synliggjorde informations- och 

kommunikationsbristen mellan enheterna. Diskussion: För att skapa ett fungerande 

mikrosystem mellan äldre och sjuksköterskor bör ledare i mesosystemet investera i 

förbättringar och skapa överenskommelser i team utifrån äldres behov. I makrosystemet 

fanns förslag att primärvården får ett tydligt akutuppdrag för äldre med omfattande behov. 

Slutsats: Studien visade på händelser som påverkar den äldre negativt och ett fortsatt arbete 

behövs för att säkerställa samverkan och kommunikation mellan särskilt boende och 

akutmottagningar.  

Nyckelord: Beslutsstöd, integrativ litteraturstudie, kliniskt mikrosystem, transportformulär, 

vårdplaner, äldresjuksköterska. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Background: The proportion of elderly in Sweden increases and makes demands on 

cooperation between principals. Challenges for coordinated healthcare involve information 

transfer between healthcare providers. Indicator unplanned reentry indicates early discharge 

from hospital or uncoordinated follow-up. Emergency care is not suited for elderly which 

require specific nursing. Purpose: To explore experiences of nurses at emergency 

departments and nursing homes regarding cooperation and communication during transfer 

elderly back and forth nursing homes and emergency departments. Method: An integrative 

literature review with fourteen empirical studies (four quantitative, six qualitative, four 

mixed- method). A literature research was performed with Cinahl and PubMed databases. 

The papers assessed for quality, analyzed and reduced into four categories and nine sub-

categories. Result: Factors influenced nurse´s transport decision could be lack of general 

practitioner, personal and absence of medical devices. Nurses´ opinion about communication 

varied and they proposed standard transport form. Emergency department described a 

conflict of interest where specialist cares prioritized while nursing comes second and lack of 

experienced physicians. The return transport visibility the information and communication 

failure existed between the units. Discussion: To create functioning clinical microsystems 

between elderly and nurses should leaders in mesosystems invest in improvement and 

create team agreement by the needs of the elderly. In macro-systems there were suggestions 

that primary care get´s a clear emergency mission for elderly with comprehensive needs. 

Conclusion: The study showed on events that affected the elderly negative and a continued 

work needed to ensure cooperation and communication between nursing homes and 

emergency department. 

Keyword: Aged care advanced practice nurse, care planes, clinical microsystem, decision 

support, integrative literature review, transport form.  

 

  



 

 

Definitioner 

I använda artiklar förekommer olika benämningar på boenden för äldre, som nursing home 

(vårdhem), homes for the aged (ålderdomshem), housing for the elderly (bostäder för äldre) 

och residential facilities (boendeformer). I arbetet kommer dessa att benämnas som SäBo. 

I artiklarnas resultat benämns sjuksköterskor både som grupp (nursing staff) och enskilt 

(registred nurse, nurse practitioner, extended practice nurse, licensed practical nurse, 

emergeny department (ED) nurse). På thefreedictionary.com finns förtydliganden om olika 

engelska sjukskötersketitlar. Bedömningen är att resultatet redogör för sjuksköterskor både i 

grupp och enskilt.  

Artiklarna innehåller olika benämningar av formulär, som i arbetet kommer att benämnas 

som transportformulär oavsett om de är standardiserade eller verksamhetsbundet.
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BAKGRUND 

Ökat antal äldre 

År 2012 var 19 procent, cirka 1,8 miljoner människor äldre än 65 år i Sverige (Socialstyrelsen, 

2012). År 2030 beräknas var fjärde person vara 65 år eller äldre (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering SBU, 2013).  I oktober 2013 bodde närmare 90 000 personer 65 år och 

äldre i särskilt boende (SäBo) (Socialstyrelsen & Sveriges kommuner och landsting SKL, 

2014). Antalet äldre i Sverige kommer att fortsätta öka och med stigande ålder drabbas av 

fler kroniska sjukdomar, så kallad multisjuklighet (Socialstyrelsen, 2012). De som lider av 

multisjuklighet har under en 1-årsperiod varit inskrivna tre eller fler gånger i slutenvården 

med olika diagnoser. Risken för att även tillhöra gruppen sköra äldre ökar med antalet 

funktionsnedsättningar och sjukdomar, hög ålder samt multisjuklighet (Socialstyrelsen, 

2011). Termen skörhet används för beskrivning av personer med ökad risk vid negativa 

händelser som till exempel vid inläggningar på sjukhus (SBU, 2013). Ett ökat antal äldre i 

Sverige betyder att större krav kommer att ställas på god tillgång till vård och omsorg samt 

samverkan och kommunikation mellan olika huvudmän (Socialstyrelsen, 2012; SBU, 2013). 

Kommunerna ska enligt Socialtjänstlagen, 5 kap. 5§ inrätta särskilda boendeformer för 

service och omvårdnad för personer som behöver särskilt stöd (SFS 2001:453).  

Äldre personer som är beviljad plats på SäBo har stora skillnader i sina vård- och 

omsorgsbehov. Vården blir en blandning mellan medicinsk vård och behandling av 

sjukdomar samt ett stöd till ett så självständigt liv som möjligt utifrån ett personcentrerat 

synsätt där sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att åtgärder utförs (McCloskey & 

van den Hoonaard, 2007; Murray & Ladika, 2010). Patientlagen påtalar att olika insatser för 

patienterna ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt (SFS, 2014:821). Och enligt 

Patientsäkerhetslagen ska vården så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten (SFS, 2010:659). 

Samverkan och kommunikation 

Skillnad mellan samarbete och samverkan är att samarbete är ett konkret arbete som görs 

tillsammans, medan samverkan innebär att en “verksamhetsgräns” korsas för att samarbeta 

mellan professioner, myndigheter och sjukhusavdelningar (Carlström Kvarnström & 
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Sandberg, 2014, s. 64 ). Utmaningar som finns för en tillfredställande samordnad vård och 

omsorg kan handla om informationsöverföring och kommunikationsbrist mellan vårdgivare 

och/eller tilltro samt kunskap om andra vårdgivares förutsättningar och kompetensförmåga. 

Samverkan mellan landsting och kommuner är en utmaning och något som utretts i flera 

rapporter under längre tid. För äldre med stora vård- och omsorgsbehov är samverkan och 

kommunikation mellan äldreomsorg och hälso- och sjukvården viktig för individens 

välbefinnande. Sammanhållen vård och omsorg beskrivs som samordnad och kontinuerlig 

vård med omsorg som är individanpassad utifrån de insatser den enskilde personen behöver 

(Socialstyrelsen & SKL, 2014). Samverkan mellan sjuksköterskor och övriga personal i olika 

verksamheter påverkar kommunikationen i samband med transport av äldre och kan 

påverka vårdens kvalitet (Murray & Ladika, 2010). 

En säker vård förutsätter att den information som förmedlas är korrekt och kommuniceras 

på ett tydligt sätt. Kommunikation är en viktig beståndsdel under ett arbetspass och om 

misstag sker kan det få allvarliga konsekvenser för patienten. Tillfällen med en ökad risk för 

misstag kan vara muntliga överrapporteringar såväl mellan olika yrkeskategorier som 

mellan olika vårdgivare (Öhrn, 2014, s. 204). Informationsöverföring mellan sjuksköterskor 

och andra professioner, vårdgivare samt mellan och inom organisationer är avgörande för 

att sköra äldre får en högkvalitativ vård och omsorg utifrån individens behov 

(Socialstyrelsen & SKL, 2014).  

Patientlagen innehåller bestämmelser som rör patienters rätt till information, samtycke och 

delaktighet. Lagens 6 kap. 1§ påtalar vikten av patienters behov av trygghet, kontinuitet och 

säkerhet tillgodoses. Socialstyrelsen och SKL (2014) påvisar i öppna jämförelser förbättringar 

som kommuner och landsting genomfört de senaste åren, till exempel den lagstadgade 

skyldigheten att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när en person behöver 

insatser från både socialtjänsten. Kallelse till SIP ska utföras av den som ser behov av 

samordning till exempel av sjuksköterska (SFS, 2001:453) och hälso- och sjukvården (SFS, 

1982:763).  

Återinskrivningar 

Av alla inläggningar på sjukhus för personer över 65 år återinskrivs cirka 20 procent inom 10 

dagar efter utskrivning från sjukhus (Socialstyrelsen & SKL, 2014). Återinskrivningar för 
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sköra äldre varierar mellan 15 och 30 procent under de första månaderna efter utskrivning 

från sjukhuset. Återinskrivningar bör undvikas då varje sjukhusvistelse innebär risk för 

ytterligare funktionsförsämring och nya medicinska komplikationer (SBU, 2013). Indikatorn 

oplanerad återinskrivning belyser alltför tidig utskrivning från slutenvård eller utskrivning 

där uppföljning och fortsatt omhändertagande av primärvård eller äldreomsorg inte är 

tillräckligt samordnad (Socialstyrelsen, 2016a). Några få diagnoser står för 80 procent av den 

slutenvård som bedöms gå att påverka om vården och omsorgen hade varit mer 

sammanhållen ur den äldres perspektiv (Socialstyrelsen och SKL, 2014).  Ungefär 150 000 av 

de äldres besök på akutmottagning (Akm) hade kunnat tas om hand av primärvård eller 

äldreomsorg (Socialstyrelsen & SKL 2014; Socialstyrelsen, 2016a). 

Den äldre på akutmottagningen 

De äldre som bor på SäBo har en genomsnittsålder på 80 år och orsak till transport till Akm 

kan vara försämring av ett nedsatt hälsotillstånd, fallhändelse, infektion eller neurologiska 

störningar (Dwyer, Stoelwinder, Grabbe & Lowthian, 2015; Griffiths, Morphet, Innes, 

Crawford & William, 2014). Akutsjukvård som idag inte är anpassad för äldre kan vid ett 

akut tillstånd kompliceras på grund av multisjuklighet. Äldre över 65 år står för ungefär 40 

procent av alla besök på sjukhusens Akm och antalet besök uppskattas till drygt 2,5 miljoner 

år 2015.  I många fall behöver de äldre bli inlagda på sjukhus (SBU, 2013; Socialstyrelsen, 

2015a). De större antal äldre som kommer till Akm har ofta sjukdomsdiagnoser som gett 

dem nedsatta kroppsliga funktioner vilket leder till ett större omvårdnadsbehov (Ellis, 

Marshall & Ritchie, 2014). De sjuka äldre är frekventa besökare på Akm och blir ofta lågt 

prioriterade av sjuksköterskor utifrån prioriteringssystem (triage) (Olofsson, Carlström & 

Bäck-Petterssons, 2012). Vid ankomst till Akm känner sig de äldre väl mottagna men känner 

sig med tiden bortglömda. Upplevelsen är att sjuksköterskor ignorerar dem och de känner 

sig ensamma då ingen tittar till dem (Nyström, Dahlberg & Carlsson, 2003; Olofsson et al., 

2012). 

Kommunikation och strukturerat omhändertagande i samband med transporter till och 

från SäBo och Akm 

Det ökade antalet äldre som söker vård på sjukhus på grund av multisjuklighet och skörhet 

kräver en specifik omvårdnad. Att identifiera dessa äldre kräver enligt SBU (2013) ett 

strukturerat omhändertagande. Enligt O´Neill, Parkinson, Dwyer och Reid-Searl (2015) finns 
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behov av att utveckla en förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor på SäBo och Akm 

så att den blir mer effektiv i samband med transport av äldre. 

I svensk systematisk litteraturöversikt angående strukturerat omhändertagande av äldre på 

Akm påvisas att det i delar av landet finns geriatrisk kompetens på Akm och/eller 

direktinläggningar på geriatrisk vårdavdelning. Att identifiera av äldre med störst behov av 

ett strukturerat omhändertagande är en utmaning för Akm som kan leda till att 

vårdkonsumtionen minskar. Vid genomförandet av strukturerat omhändertagande behövs 

ett multiprofessionellt team, där sjuksköterskans uppgifter kan vara att bedöma kognitiv 

funktion och social situation (SBU, 2013). 

Teoretiska ramverk 

Carlström et al. (2014, s. 79-88) beskriver teamteorier där den specialistutbildade 

sjuksköterskan ingår i team sammansatt av flera yrkesgrupper, så kallade interprofessionella 

team. När teamet överskrider enhetens gränser, till exempel vid transport mellan kommun 

och region/landsting anknyter olika yrkesgrupper vars medlemmar kan verka under HSL 

(1982:763) respektive SoL (2001:453). För den specialistutbildade sjuksköterskan kan 

samarbetet innebära en utmaning för att synliggöra och kombinera olika värderingar i 

teamet då lagarna har olika ramverk. Teamarbete i ett större organisatoriskt sammanhang är 

det kliniska mikrosystemet som är den minsta funktionella enheten i en vårdorganisation, 

där den äldre, närstående och vårdteamet möts. Det kliniska mikrosystemet är en del av ett 

större och mer komplext system, mesosystemet, vilket kan vara SäBo eller Akm. Utöver det 

finns makrosystemet, som är den övergripande nivån mellan kommun eller region/landsting 

(Figur 1) (Carlström et al., 2014, s. 79-88). 

Figur 1 Mikro-meso och makrosystem (Carlström et al., 2014). 

Det kliniska 
mikrosystemet med 
den äldre, närstående 
och vårdteamet

Mesosystem med SäBo 
eller Akm

Makrosystem med 
Kommun/Region/Lands
ting
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 Samarbetsvinsten med teamarbete är grundläggande och omfattar de vinster som uppstår 

genom teamets samarbete med patienten och andra system i vårdorganisationen (Carlström 

et al., 2014, s. 79-88). Varje kliniskt mikrosystem har sin kärnverksamhet med sin definierade 

patientpopulation och speciella vård. Personal på respektive enhet delar samma värdegrund 

och värderingar samt har nödvändiga färdigheter och är tränade i de vårdprocesser som 

finns där. Strukturen kan förändras över tid, beroende på till exempel patienters behov 

(Mohr, Batalden & Barach, 2004). Vård på SäBo och Akm skiljer sig åt organisatoriskt, 

praktiskt och kulturellt vilket gör att enheter har olika prioriteringar som kan leda till 

samverkansbrist och kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskor på SäBo och Akm. 

Detta kan i sin tur leda till brist på förståelse om vad som sker mellan de olika enheterna 

(McCloskey & van den Hoonaard, 2007).  

Problemformulering 

Antalet äldre med stora vårdbehov på grund av multisjuklighet och skörhet beräknas 

fortsätta öka i Sverige. Samverkan och kommunikation mellan kommuner och 

landsting/regioner är enligt rapporter och forskning något som poängteras i vården runt den 

äldre samt i gällande lagstiftning. Trots det sker obefogade transporter av äldre mellan 

vårdinrättningar och inläggningar på sjukhus.  Det är därför av värde att undersöka vilka 

erfarenheter sjuksköterskor inom SäBo och Akm har rörande samverkan och 

kommunikation i samband med transport av äldre till och från enheterna. Resultatet från 

studien kan bidra med kunskap kring hur obefogade transporter och inläggningar kan 

förhindras och i de fall detta är motiverat klargöra vilken information som är relevant vid 

transporter mellan SäBo och Akm, samt hur kommunikationen mellan dessa två vårdformer 

kan utvecklas och förbättras. 

SYFTE 

Syftet med föreliggande integrativa litteraturstudie var att undersöka erfarenheter hos 

sjuksköterskor som arbetar vid somatisk akutmottagning och särskilt boende avseende 

samverkan och kommunikation vid transport av äldre till och från Särskilt boende och 

Akutmottagning. 
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METOD 

Design 

För att besvara syftet utfördes en integrativ litteraturstudie. Denna typ av design 

sammanfattar tidigare kvalitativa och kvantitativa studier och skapar en större förståelse för 

ett specifikt fenomen eller hälsoproblem, bidrar till teoriutveckling och kan vara överförbart i 

praktiken och utfördes enligt Whittemore och Knafl (2005) i en process med flera steg. Det 

första steget var att identifiera ett problem och utifrån problemet formulera ett syfte för den 

målgrupp som skulle studeras. Det andra steget innefattade litteratursökning i databaser 

med flera söksträngar. Vid steg tre bedömdes studiernas relevans utifrån den integrativa 

litteraturstudiens syfte samt granskning av vetenskaplig kvalitet. Det fjärde steget innebar 

att från primärkällor extrahera, koda, kategorisera och summera data till enhetliga 

sammanställningar av forskningsproblemet, som sedan sammanställdes i steg fem, vilket är 

presentationen av data i resultatet. 

Litteratursökning 

Processen med litteratursökning ska inkludera sökord, använda databaser, andra sökvägar 

samt inklusions och exklusionskriterier (Whittemore & Knafl, 2005) De empiriska studier 

som ingår i föreliggande integrativa litteraturstudie söktes i databaserna Cinahl och PubMed 

under januari-februari 2016. En uppdateringssökning i Cinahl och PubMed gjordes i maj 

2016 utan att någon ny relevant studie hittades (SBU, 2014). Författarna av denna 

litteraturstudiestudie fördelade sökningar till varsin databas. Med syftet som utgångspunkt 

valdes relevanta sökord och dess synonymer ut. För att hitta korrekta sökord i den engelska 

databasen PubMed söktes sökord i Swedish MeSH. De flesta sökord överensstämde med 

Cinahl Headings och i de fall det skiljde sig åt redovisas det i Figur 2. Sökorden 

kombinerades på olika sätt (bilaga 1) och i förekommande fall har sökord var och ett för sig 

kombinerats i block, så kallad blocksökning (SBU, 2014). Fritextsökningar (bilaga 1) och 

manuell genomgång av artiklars referenslistor gjordes parallellt, en artikel hittades via 

relaterade sökningar. 

Inklusionskriterier var orginalartiklar författade på engelska eller svenska med krav på 

abstrakt. De inkluderade artiklarna beskrev erfarenhet hos sjuksköterskor på SäBo och Akm 
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avseende kommunikation och samverkan, i samband med transport av äldre till och från 

SäBo och Akm. Exklusionskriterier var review-artiklar. 

Sökord Cinahl (Headings) PubMed (MeSH) Fritext 

Äldreboende Housing for the elderly Housing for the elderly   

Ålderdomshem X Homes for the aged   

Vårdhem Nursing homes Nursing homes  Nursing home 

Serviceboende Residential Facilities Residential Facilities   

Akutmottagning Emergency Service Emergency Service, Hospital   

Patientomflyttning Transfer, Discharge Patient Transfer Patient transfer Discharge * 

Övergångsvård X Transitional Care   

Kommunikation Communication Communikation  Communication 

Samverkan Cooperative Behavior Cooperative Behavior  Coordination 

Attityder hos 
hälso- och 
sjukvårdspersonal 

Attitude of Health Personnel Attitude of Health Personnel Attitude of registered nurse 

Erfarenheter Work Experience x Experien* Experience* 

Klinisk kompetens Clinical Competence Clinical Competence   

Figur 2 Sökord utifrån syfte 

Relevansbedömning 

Bedömning och dokumentation utfördes enskilt i två steg av författarna. I steg ett lästes 

samtliga titlar i de två databasernas träfflistor igenom (714 stycken),(figur 3). Abstrakt lästes i 

de fall titeln motsvarade den föreliggande studiens syfte (247 stycken). Dubbletter sorterades 

bort under granskningen. Bedömdes abstrakten vara relevant utifrån fastställda 

inklusionskriterier för studien granskades i steg två artiklarna i sin helhet (72 stycken), (SBU, 

2014). De artiklarna som uppfyllde syftet (14 stycken) inkluderades och kvalitetsgranskades 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 104-109). Avslutningsvis genomsöktes 

inkluderade artiklars referenslistor utan att någon ytterligare artikel hittades. 
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Figur 3 Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Granskning av vetenskaplig kvalitet 

Vid kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik har 

protokoll med tillhörande frågor använts (Willman et al. 2011, s. 173-176). För artiklar med 

kvalitativ och kvantitativ metod skulle inledningsvis två av tre frågor nedan besvaras 

positivt för att granskningen skulle fortsätta. Vad är resultatet? Är artiklarnas resultat 

tillförlitliga? Kan resultatet vara till hjälp för den kliniska verksamheten? Vid kvantitativ 

metod räknades i förekommande fall frågor om blindning och randomiseringförfarande bort 

i protokollet, då frågorna bedömdes som orelevanta och det negativa svaret drog ned 

granskningspoängen. För artiklar med kvalitativ metod följdes protokollet (Willman et al. 

2011, s. 175-176) utan förändringar. Vid granskning av artiklar med mixad metod användes 

båda protokollen.  

Författarna utförde granskningen gemensamt och beslutade att artiklar bedömdes ha hög 

vetenskaplig kvalitet om 85 procent av frågor i protokollet besvarades med “ja”. För en 

medelhög vetenskaplig kvalitet skulle frågorna i protokollet uppnå 75 procent “ja”. Vid 

bedömningen av vetenskaplig kvalitet av studier med mixad metod behövde båda 

protokollen uppnå minst 85 procent för att bedömas ha hög kvalitet. Uppstod olika 

bedömningsprocent i de olika protokollen valdes den lägre kvalitetsbedömningen.  I den 

Inkluderade artiklar CINAL 7 PubMed 7

CINAHL Hög kvalitet 5 CINAHL Medelhög kvalitet 2  PubMed Hög kvalitet 6 PubMed Medelhög kvalitet 1

Antal artiklar till granskning av vetenskaplig kvalitet CINAHL 7 PubMed 7

Antal artiklar  till relevansbedömning CINAHL 27 PubMed 22

Exkluderade artiklar CINAHL 20 Exkluderade artiklar  PubMed 15

Antal artiklar lästa/beställda i fulltext CINAHL 28  PubMed 44

Exkluderade artiklar CINAHL 1 Exkluderade artiklar  PubMed 22

Antal lästa artikelabstrakt från databassökning CINAHL 71 PubMed 176

Exkluderade abstrakt CINAHL 43 Exkluderade abstrakt  PubMed 132

Antal träffar och lästa titlar från databassökning CINAHL 299 PubMed 415

Exkluderade artiklar och träffar CINAHL 228 Exkluderade artiklar och träffar PubMed 239
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integrativa litteraturstudien inkluderades enbart artiklar som bedömdes ha hög eller 

medelhög vetenskaplig kvalitet. Artiklar som ingår i studiens resultat presenteras i bilaga 2. 

Analys 

En grundlig och opartisk tolkning av primärkällor är målet i analysskedet (Whittemore & 

Knafl, 2005). Analysförfarandet startade med att författarna enskilt läste igenom samtliga 

artiklars resultat. Därefter har analysarbetet utförts gemensamt. Initialt extraherades data, 

meningsenheter som kan vara både text och siffror/tabellvärden från primärkällors resultat 

utifrån syfte för att sedan kodas, kategoriseras och summeras. En färgmarkering skedde i 

samråd, då meningsenheter innehållande någon form av erfarenhet, samverkan, 

kommunikation eller transport extraherades. Transport uteslöts senare då det ofta förekom i 

samband med de andra meningsenheterna. Samtidigt som meningsenheterna togs ut 

sorterades artiklarna i bokstavsordning för att veta vilken artikel meningsenheten tagits från. 

De färgmarkerade koderna kategoriserades utifrån vårdförloppet som sker, från beslut om 

eventuell transport från SäBo till Akm samt de delmoment som ingår. Vid analysarbetet 

utkristalliserade sig subkategorier som tolkades och jämfördes för fortsatt analys, för att till 

slut verifieras till nya kategorier (Figur 4). Subkategorier kan enligt Whittemore och Knafl 

(2005) vara till exempel typ av bevis som samband eller mönster. I föreliggande arbete i en 

kronologisk ordning, den äldres väg från SäBo till Akm och åter till SäBo.  

Figur 4. Analysbeskrivning 

 

Etiska aspekter 

Forskningsetiskt ställningstagande är ett krav vid alla vetenskapliga studier (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 69-70) och behöver beaktas även vid litteraturstudier. Områden att 

kontrollera är om deltagare i studier fått tillförlitlig information, gett sitt samtycke samt om 

en etisk kommitté godkänt och granskat studien (SBU, 2014). Allt material som används i 

litteraturstudier ska enligt Codex (2010) vara etiskt beprövat och det egna etiska ansvaret är 

Data ur primextraheras ur 
primärstudierna utifrån syftet. 

Datan färgkodas och 

artiklarna numreras. 

Datan sorteras utfrån orden 
Samverkan, Kommunikation, 

Erfarenheter

Datan analyseras ett flertal 
gånger till kategorier och 

subkategorier samt verifieras 
till nya kategorier

Faktorer på SäBo som 
påverkar beslut om transport, 

Kommunikation och 
samverkan inför transport 

från SäBo till Akm, 
Vårdtillfället på Akm, 
Kommunikation och 

samverkan inför transport 
från Akm till SäBo
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grunden för all forskningsetik. Även Polit och Beck (2012, s.150-156) beskriver etiska regler 

som finns uppställda för forskning. Reglerna säger att forskningen ska leda till något gott, 

respektera de mänskliga rättigheterna och vara rättvis. En annan etiskt aspekt att beakta är 

att som forskare säkra allmänhetens förtroende och att inte förfalska, förvanska eller plagiera 

resultat när ny forskning föreslås, utförs eller granskas (Polit & Beck, 2012, s.150-156). 

Författarna i föreliggande studie har eftersträvat att följa anvisningar enligt de etiska 

aspekter som beskrivs i texten ovan. 

Förförståelse 

Förkunskap härrör från vanor eller sammanhang som är känt för forskaren och kan både 

främja och begränsa förståelsen. Det är därför viktigt med ett öppet sinne för att se olikheter i 

de fenomen som studeras samt ofta reflektera över sin egen förförståelse (Nyström & 

Dahlberg (2001). Förförståelsen hos författarna i föreliggande litteraturstudie utgör hos CE 

över 30 års erfarenhet av kommunal äldrevård varav de senaste 14 åren som distrikts- och 

sjuksköterska med kompetens inom demens och kvalitetsutveckling. CJ har företrädesvis 

varit verksam inom landstingsbedriven akutvård. De första 27 åren framförallt inom anestesi 

och operationsverksamhet, de senaste 11 åren som sjuksköterska på akutmottagning. 

CE och CJ är medvetna om de olika förförståelser som finns för det som studeras och tar i 

beaktande den förkunskap som båda har. 

RESULTAT 

Resultatet inkluderade 14 empiriska studier varav fyra av studierna använde kvantitativ 

design, sex var av kvalitativ design och fyra använde en mixad kvantitativ och kvalitativ 

design. Fem studier var utförda i Australien, fem i USA, tre i Sverige och en i Kanada. 

Resultatet kommer att redovisas med kategorier och subkategorier som rubriker, (Figur 5) 

och i en kronologisk ordning som visade vårdförloppet för den äldre. 
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Figur 5. Översikt av kategorier (4) och subkategorier (8) 
 

Faktorer på SäBo som påverkar beslut om transport 

I kategorin ingår subkategorierna Sjuksköterskans uppgifter, Brist på distriktsläkarstöd under 

jourtid, Brist på personal och otillräcklig kompetens och Avsaknad av medicinsktekniska hjälpmedel  

SJUKSKÖTERSKANS UPPGIFTER 

Sjuksköterskor på SäBo kan ha svårt att besluta om den äldre ska transporteras till sjukhus 

vid försämring och forskning saknas på faktorer som kan förklara antalet transporter från 

SäBo till Akm (Kirsebom, Wadensten & Hedström, 2012). Argument som kan påverka beslut 

är att äldre mår bäst av att vara kvar på boendet, då sjuksköterskor på SäBo anser miljön på 

Akm ogynnsam för den äldre. Vid ett eventuellt transportbeslut har sjuksköterskan på SäBo 

flera uppgifter att utföra. Det kan vara att informera, handleda och/eller ge råd till den äldre, 

närstående och/eller omvårdnadspersonal med målet att antingen gemensamt besluta om 

transport till Akm eller att ta fram strategier för att undvika en transport (Arendts Popescu, 

Howting, Quine, & Howard, 2015). För sjuksköterskans del kan behov finnas av att 

konsultera läkare eller söka stöd via telefonrådgivning (Arendts et al., 2015; McCloskeys, 

2011). Alternativt via rekommendationer från Socialstyrelsen (Kirsebom et al., 2012).  

Avsaknad av avancerad vårdplan eller om omvårdnadspersonal på SäBo inte har tillgång till 

vårdplan i samband med försämring kan ge samverkansproblem mellan olika parter (Finn et 

al., 2006). Närstående kan trots den äldres beslut och/eller en fastställd avancerad vårdplan 

• Sjuksköterskans uppgifter,

• Brist på distriktläkarstöd under jourtid

• Brist på personal och otillräcklig kompetens

• Avsaknad av medicinsktekniska hjälpmedel 
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från SäBo till Akm

Vårdtillfället på Akm

• Kommunikation i samband med hemtransport,
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ändra sig i en akut situation och önska transport till Akm (Terrell & Miller, 2006), då de tror 

att den äldre får bättre vård där (Kirsebom et al., 2012; O'Connell, Hawkins, Considine & Au, 

2013). Av den anledningen anser sjuksköterskor att avancerade vårdplaner bör diskuteras 

med den äldre och dess närstående i ett tidigt skede för att skapa trygghet och medvetenhet 

om olika behandlingsstrategier (Finn et al., 2006). 

I de fall det inte finns något alternativ för att tillgodose vård på SäBo är transport till Akm 

nödvändig (Arendts et al., 2015; McCloskey, 2011). Sjuksköterskor kan även övertala den 

äldre att åka till Akm, på grund av rädslan att begå fel och därmed mista sin 

yrkeslegitimation (McCloskey, 2011). 

Sjuksköterskor beskrev att de alltid är de som tar initiativ till transport även om läkare i vissa 

fall var delaktiga (McCloskey, 2011). Sjuksköterskedokumentation visar att sjuksköterskan 

på SäBo mer frekvent (44 %) har telefonkontakt med läkare innan remittering till Akm, än att 

läkaren gör hembesök (18 %). I 38 procent av fallen bedömer sjuksköterska själv behov att 

transportera utan läkarkontakt (Kihlgren, Wimo & Mamhidir, 2014). Då sjuksköterska och 

närstående bedömer att den äldre behöver akutsjukvård och ansvarig läkare inte ringer 

tillbaka tar sjuksköterskan själv beslut att tillkalla ambulans (Arendts et al.,2015; Jablonski, 

Utz, Steeves, & Gray, 2007, Kirsebom et al., 2012).  

BRIST PÅ DISTRIKTLÄKARSTÖD UNDER JOURTID 

Otillräcklig tillgång av läkare på SäBo under jourtid resulterar i att sjuksköterskor ser Akm 

som ett skyddsnät för den äldre och istället för fortsatt vård SäBo transporteras den äldre till 

Akm (Arendts et al., 2015; O'Connell et al., 2013). Sjuksköterskor har under jourtid haft 

möjlighet till läkarkonsultation i samband med transport i 25 % av fallen (Finn et al., 2006).  

BRIST PÅ PERSONAL OCH OTILLRÄCKLIG KOMPETENS 

Den äldre transporteras till Akm även i de fall vården kan utföras på SäBo. Framförallt under 

jourtid då sjuksköterskor kan saknas och inga behandlingsalternativ finns på boendet (Finn 

et al., 2006). Under kvällar, nätter och helger har sjuksköterskor ofta ansvar över ett stort 

geografiskt område och inte full kännedom om de äldre, vilket i sin tur kan leda till 

obefogade transporter (Kirsebom et al., 2012; Terrell & Miller, 2006). Andra anledningar till 

transporter kan vara i de fall tillfälligt anställda sjuksköterskor med begränsad kunskap om 

den äldre beslutar om transport (O’Connell et al., 2013). Sjuksköterskor anger att otillräckliga 
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teoretiska kunskaper och bristfälliga färdigheter bland omvårdnadspersonal kan vara 

orsaker till transport av äldre till Akm (Arendts et al., 2015; O’Connell et al., 2013). 

AVSAKNAD AV MEDICINSKTEKNISKA HJÄLPMEDEL 

På SäBo finns olika möjligheter till medicinsktekniska hjälpmedel men om nödvändig 

utrustning tillhandhålls och uppdateras kan den äldre vårdas av sjuksköterska på SäBo 

(Arendts et al., 2015; O'Connell et al., 2013). I de fall medicinsktekniska hjälpmedel saknas 

kan en transport till Akm bli nödvändig trots att vårdbehovet lätt kan vara åtgärdat på SäBo 

(Finn et al, 2006; O'Connell et al., 2013). Fördelar med behandling på SäBo är minskad risk 

för komplikationer och delirium hos äldre i samband med transport till Akm. Sjuksköterskor 

på SäBo påpekar även att till exempel smärtlindring bättre kan behandlas på SäBo och till en 

lägre kostnad än vid Akm (Edwards, Naik, Bachuwa, Lecea & Campe, 2012). 

Kommunikation och samverkan inför transport från SäBo till Akm 

I kategorin ingår subkategorierna Åsikter om kommunikation och Samverkan kring 

transportformulär.  

ÅSIKTER OM KOMMUNIKATION 

Sjuksköterskor på SäBo och Akm har olika åsikter om behov av verbal kommunikation 

mellan enheter (Terrell & Miller, 2006). I vissa fall anser sjuksköterskor att behov av verbal 

kommunikation behövs för att tydliggöra den skriftliga informationen (Gillespie, Gleason, 

Karuza & Shah, 2010, Kirsebom et al., 2012). En del sjuksköterskor på Akm önskar ett likartat 

arbetssätt som när patienter förflyttas mellan avdelningar på sjukhus och förordar verbal 

kommunikation (Edwards et al., 2012; Gillespie et al., 2010). Andra sjuksköterskor på Akm 

anser att ingen verbal information behövs innan den äldres ankomst, då det är okänt vilken 

sjuksköterska som ska handlägga den äldre. Däremot upplever sjuksköterskor på Akm att 

om de behöver ringa för att få mer information är det svårt att hitta någon som känner den 

äldre (Terrell & Miller, 2006).  

Enligt sjuksköterskor på Akm påverkar rutiner i kommuner och primärvården situationen 

på Akm. Bristfällig information om den äldre från SäBo eller från remitterande läkare, leder 

till svårighet att fatta beslut på Akm (Kihlgren, Nilsson, & Sørlie, 2005; Morphet et al., 2014). 

När den äldre kommer till Akm behöver sjuksköterskan snabbt hitta information men 

försvårande omständigheter är att den varierar från SäBo till SäBo (Terrell & Miller, 2006). 
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Informationen kan enligt sjuksköterskor på Akm vara detaljerad, utan relevans, 

knapphändig eller avsaknad (McCloskey, 2011; Terrell & Miller, 2006). Detta gör att de har 

svårt att använda informationen (McCloskey, 2011;Morphet et al., 2014; Terrell & Miller, 

2006). Studier där bland annat sjuksköterskor deltog påtalar brist eller avsaknad av verbal 

eller skriftlig kommunikation av information i samband med äldres transporter mellan SäBo 

och Akm. (Edwards et al., 2012; Finn et al., 2006). I de fall den äldre inte kan föra sin egen 

talan är det än viktigare att relevant information kommuniceras, kontaktlista till SäBo, 

alternativt remitterande läkare medföljer (Edwards et al., 2012). 

Kommunikationssvårigheter upplevs lika för sjuksköterskor på SäBo och Akm och de 

påpekar brister både i dokumentation och i verbal kommunikation (O'Connell et al., 2013).  

SAMVERKAN KRING TRANSPORTFORMULÄR 

Sjuksköterskor på SäBo och Akm beskriver svårigheter som uppstår när enheter har olika 

transportformulär, de upplevs som fungerande och ändamålsenliga i den egna enheten men 

inte i den mottagande. På SäBo är sjuksköterskor ålagda att fylla i transportformulär, men de 

anser att formuläret skapar mer arbete och ser inte att kommunikation eller omvårdnad 

förbättras. Sjuksköterskor på SäBo beskriver ett tidskrävande arbete med 

transportformuläret. För att förenkla använder en del sjuksköterskor förifyllda 

transportformulär med risk för att gammal och icke uppdaterad information om den äldre 

följer med till Akm (McCloskey, 2011). På SäBo anser sjuksköterskor att deras 

transportformulär innehåller adekvat information och att ingen telefonkontakt behöver tas 

med Akm (Gillespie et al., 2010; McCloskey, 2011). 

Oavsett om sjuksköterskor arbetar på Säbo eller Akm är övertygelsen att kommunikationen 

mellan enheterna kan förbättras. Sjuksköterskor föreslår användandet av ett ensidigt 

standardiserat transportformulär och att samma formulär används vid båda enheterna för 

att bli bättre ifyllt. De menar att om sjuksköterskor på SäBo fyller i ett enkelt status om den 

äldre kommer sjuksköterskor på Akm att sända ett liknande tillbaka (Terrell & Miller, 2006). 

Vid en studie av nytt transportformulär var sjuksköterskor på Akm mer nöjda då viktig 

information ökade. Sjuksköterskor på SäBo upplevde däremot ingen skillnad i 

kommunikationsprocessen (Hustey & Palmer, 2010). 
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Vårdtillfället på Akm 

Äldre med många olika sjukdomar som ofta besöker Akm upplevs som både resurs och 

tidkrävande av sjuksköterskor på Akm (Gallagher et al., 2015). Sjuksköterskor upplever att 

tiden inte räcker till för att utföra en god omvårdnad, då deras arbete främst handlar om 

medicinsk vård. Sjuksköterskor på Akm beskriver en intressekonflikt där teknik och 

specialistvård är prioriterat för att hantera akuta situationer och att omvårdnad kommer i 

andra hand.  

Att välja kliniktillhörighet för äldre vid inskrivning med olika symtom och diagnoser är 

svårt för sjuksköterskor på Akm. Men även att få den äldre till en klinik där läkaren tar det 

fullständiga ansvaret (Gallagher et al., 2015). I fall där den äldre uppvisar ett förvirrat 

beteende blir vistelsetiden ofta lång på grund av att fler undersökningar behövs innan ett 

slutgiltigt beslut om åtgärder kan tas (Kihlgren et al., 2005; Morphet et al., 2014). 

Sjuksköterskor på Akm anser att det viktigt att prioritera fler erfarna akutläkare, då 

obeslutsamhet hos mindre erfarna läkare kan skapa ett missnöje hos den äldre (Kihlgren et 

al., 2005). Sjuksköterskor på Akm beskriver att äldre bedöms utskrivningsklara för att ge 

plats till mer akut sjuka. Även om läkare har medicinskt ansvar upplever sjuksköterskor att 

utskrivning ibland är dåligt förberedd och känner ansvar att stoppa en för tidig hemgång 

(Kirsebom et al., 2012).  

Kommunikation och samverkan inför transport från Akm till SäBo 

I kategorin ingår subkategorierna Kommunikation i samband med hemtransport och Samverkan 

mellan enheterna. 

KOMMUNIKATION I SAMBAND MED HEMTRANSPORT 

Sjuksköterskor på Akm anser att deras information är relevant och lätt att läsa, men de är 

osäkra på om behandlingsstrategin för den äldre kommer att fullföljas på SäBo (Gillespie et 

al., 2010). Från SäBo beskrivs problem med att äldre återkommer från Akm utan att 

sjukdomstillstånd blivit åtgärdat (Arendts et al., 2015; Kirsebom et al., 2012) samt att den 

äldre återvänder utan eller med undermålig information (McCloskey, 2011;Terrell & Miller, 

2006). I vissa fall sker återtransport till SäBo utan någon som helst förvarning (Kirsebom et 

al., 2015; Terrell & Miller, 2006).  
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Sjuksköterskor på SäBo föredrar verbal kommunikation innan den äldre återvänder till 

boendet. De behöver uppgifter om vad som åtgärdats och vilka behandlingsstrategier som 

planeras men upplever ofta information från Akm som inadekvat. Om ingen information 

skett från Akm är det även svårt att informera närstående om vad som hänt vid vårdtillfället 

på Akm (Terrell & Miller, 2006).  

SAMVERKAN MELLAN ENHETERNA 

Sjuksköterskor på SäBo och Akm har insikt om att kommunikationen är bristande och 

behöver förbättras, för att förhindra avvikelser, förbättra vårdkvalitet och öka 

patientsäkerheten (Edwards et al., 2012; Gillespie et al., 2010). Sjuksköterskor är införstådda 

om de samverkansbrister som finns mellan enheter och upplever frustration över att ingen 

återkoppling sker av de avvikelser som rapporteras mellan SäBo och Akm. De anser att inga 

åtgärder utförs för att förbättra transporter och relationer mellan enheter och upplever att 

problemet finns på den andra enheten (McCloskey, 2011). Enligt sjuksköterskor på SäBo 

finns olika möjligheter till medicinsk omvårdnad, som till exempel syrgas och tid behövs för 

att införskaffa läkemedel eller medicinsktekniska hjälpmedel, vilket inte alltid läkare på Akm 

förstår (Terrell & Miller, 2006). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet att utföra en litteraturstudie med integrativ design och inte en systematisk 

litteraturstudie var att möjliggöra inklusion av primärkällor med olika studieansatser. 

Designen kan användas när kvalitativa och kvantitativa resultat kan bekräfta, förstärka eller 

motbevisa varandra. Vid en integrativ design grupperas inte studier efter metod utan efter 

undersökningsresultat som förväntas besvara syftet (Polit & Beck, 2012, s. 672-673). 

Whittemore och Knafl (2005) påtalar att designen är ganska ny och att det är viktigt att 

arbetsförfarandet förklaras med en tydlighet och systematik för att undgå risker med 

systematiska fel och partiskhet.  

Vid litteratursökning fördelade författarna sökningar av artiklar ur var sin databas (PubMed 

och Cinahl), vilka bedömdes vara kompletta och adekvata.  Arbetssättet resulterade i bättre 

kunskap för den enskilde författaren över databasen uppbyggnad vilket underlättade 
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litteratursökningen. Då sökningar utfördes med överenskomna, väldefinierade MeSH-termer 

och Headings bedömer vi att sökningen varit relevant. Enligt Willman et al. (2011, s. 68-69) 

har en väl genomtänkt litteratursökning fångat in alla relevanta referenser (hög sensivitet) 

och till stor del uteslutit icke relevanta referenser (hög specificitet). För att minska risken 

med ett snedvridet urval samt täcka in så relevanta studier som möjligt har även en manuell 

sökning utförts via valda artiklars referenser.  

Totalt har 714 titlar lästs igenom och utifrån hur väl titeln motsvarade studiens syfte lästes 

abstraktet i sin helhet. Arbetssättet kan ha inneburit att studier som var relevanta för denna 

studie har sorterats bort. Sökningar i databaser begränsades med att studierna skulle vara 

primärpublikationer, författade på engelska eller svenska samt vara peer reviewed-

granskade. Inga övriga begränsningar gjordes vilket innebar att relevant forskning från alla 

delar i världen och oberoende av tidsperiod inkluderades. 

Artiklar granskade i helhet avseende relevans var 72 stycken. Kvalitetsgranskningen 

utfördes med hjälp av protokoll för kvalitetsbedömning utformade av Willman et al. (2011, s. 

173-176). Protokollet för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod anpassades 

utifrån att en del frågor bedömdes som ej relevanta och ej bedömbara, vilket resulterade i att 

studien fick en lägre kvalitetsbedömning. Protokollen anpassades genom att vissa frågor 

bedömdes som icke tillämpliga (randomiseringsförfarande beskrivet vid CCT-studier, 

analyserade i den grupp som de randomiserades till vid CCT-studier, blindning av patient, 

vårdare eller forskare). Enligt Polit och Beck (2012, s. 658-659) bör beslut om att exkludera 

funktioner beskrivas i granskningsprotokollet så relevant information systematiskt kan 

extraheras från studien.  

Hur kvaliteten utvärderas i en integrativ studie varierar beroende på urvalet, då artiklar kan 

vara utförda med olika forskningsmetoder. Till exempel intervjuer, randomiserade och icke 

randomiserade studier, pilotstudier, cohortstudier och tvärsnittsstudier med olika ansatser. 

Värdering av primärkällors kvalitet är komplext men viktigt att det görs på ett meningsfullt 

sätt. Till exempel kan en artikel som består av både kvalitativ och kvantitativ data granskas 

med två olika värderingsinstrument (Whittemore & Knafl, 2005). 
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Samtliga studierna kvalitetsgranskades först enskilt för att sedan jämföras gemensamt 

utifrån bedömning av samstämmighet. Fanns skilda meningar diskuterades detta tills 

konsensus uppstått (Polit & Beck, 2012, s. 659). Analysprocessen utfördes enligt beskrivning 

av Whittemore och Knafl (2005) i tre steg. Resultatarbetet fortsatte så länge som nya koder 

eller kategorier uppstod och har präglats av samstämmighet, vilket talar för att tolkningen är 

relevant (Polit & Beck, 2012, s.653- 678). 

Författarnas yrkeserfarenhet har medfört en viss förförståelse av ämnet men analysarbetet 

har skapat möjlighet att reflektera resultatet som synliggjorts och hur detta kan sättas 

samman med teorin om mikro-meso- och makrossystem. Enligt Whittemore och Knafl (2005) 

bör källor tas med som beskriver variationer av data för att förbättra jämförelser och 

tolkningen av data. Analysen resulterar då i att tolkningarna flyttas från ett beskrivande 

mönster eller samband till en högre nivå av abstraktion, där uppgifterna inordnas till allmänt 

gällande.  

Guba och Lincoln (1994, refererat i Polit & Beck, 2012, s. 584-585) föreslår fyra kriterier för att 

utveckla trovärdighet vid kvalitativ forskning. Kriterierna handlar om pålitlighet, 

tillförlitlighet, bekräftelse och överförbarhet. Samtliga kriterier är viktiga, men vi väljer att 

enbart diskutera överförbarhet. Polit och Beck (2012, s. 584-585) förklarar överförbarhet med 

hur resultat kan appliceras till andra enheter. Bedömningen är att resultatet är överförbart. 

Internationella likheter har framkommit i de granskade studierna vilket tyder på att 

resultatet kan vara applicerbart på SäBo och Akm i Sverige. Sjukvårdssystemen i Australien 

och Kanada är likartat med Sveriges medan sjukvårdssystemet i USA är annorlunda men 

bedöms vara applicerbart då resultatet handlar om kommunikation och samverkan vid 

transport mellan SäBo och Akm. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna integrativa litteraturstudie var att undersöka erfarenheter hos 

sjuksköterskor som arbetade vid somatisk akutmottagning och särskilt boende avseende 

samverkan och kommunikation vid transport av äldre till och från SäBo och Akm 

Resultatet visade att vid transport av äldre till Akm startar en arbetsprocess för 

sjuksköterskor på SäBo. Hur beslutet togs hade med olika faktorer att göra och krävde en 
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samordning i flera led. Rutiner och kommunikation hade betydelse för samverkan mellan 

SäBo och Akm och påverkade både personal och de äldre på olika sätt. En förbättrad och 

gemensam dokumentationsrutin är bland det viktigaste för att transporter av äldre ska 

fungera optimalt.  

Resultatet kommer att diskuteras utifrån det teoretiska ramverket (Figur 1). 

MIKROSYSTEMET 

Sjuksköterskor på SäBo har flera faktorer att ta ställning till vid äldres försämrade 

hälsotillstånd. Hur beslut tas är beroende av hur akut situationen är samt den äldres och 

närståendes åsikter. Försvårande omständigheter kan vara på brist på läkarstöd och 

sjuksköterskans ensamarbete under jourtid, och avsaknad av medicintekniska hjälpmedel.  

För att upptäcka de äldre med signifikant ökad risk för återkommande besök på Akm kan ett 

bedömningsformulär användas (Meldon et al., 2003). En specialistutbildad 

äldresjuksköterska med akut kompetens bedömer sociala, funktionella och kognitiva 

funktioner på Akm (Baumbusch & Shaw, 2011) och även antal läkemedel och återkommande 

besök på Akm (Meldon et al., 2003). Bedömningen utförs för att se vilka behov äldre har i 

syfte att främja kontinuitet i vården och undvika omotiverade besök på Akm (Baumbusch & 

Shaw, 2011; Meldon et al., 2003). Studierna gällde äldre i eget boende men bör kunna utföras 

på SäBo för att upptäcka äldre med ökad risk för besök på Akm i ett tidigt stadie.  

För att stödja den enskilda sjuksköterskan i beslutet för att undvika omotiverade transporter 

behövs olika möjligheter till stöd. En möjlig lösning är att via telefonrådgivning få ett 

beslutsstöd som beskrivs av Conway, Higgins, Hullick, Hewitt och Dilworth, (2015). En 

specialistutbildad äldresjuksköterska med kompetens inom akutsjukvård och fastställda 

riktlinjer guidade, gav direktiv och stöd. Sjuksköterskor på SäBo upplevde att rådgivningen 

underlättade bedömning om transport var nödvändig och kände sig tryggare. 

En annan möjlig lösning i beslutsprocessen är mobila medicinska team som besöker den 

äldre på SäBo vid försämring. Teamet kan underlätta då inga fler behandlingsalternativ finns 

eller då omvårdnadspersonal saknas men även vid svårigheter att få kontakt med 

distriktsläkare (Arendts, Reibel, Codde, & Frankel, 2010; Hutchinson, Parikh, Tacey, Harvey 

& Lim, 2015).  
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Ett beslutsstöd som existerar inom kommunal vård och omsorg i Sverige men inte används 

fullt ut är Samverkansmodell för vårdplanering och informationsöverföring, ViSam (Region 

Örebro län, u.å.). Beslutsstödet används av sjuksköterskor när äldres hälsotillstånd försämras 

med hjälp av en checklista för att vården ska utföras på rätt vårdnivå men även för att vid 

behov säkra informationen till nästa vårdgivare (Region Örebro län, u.å.). ViSam påtalar att 

samverkan bör ske med ansvarig läkare på SäBo om ett eventuellt ställningstagande till 

palliativ vård ska tas.  I region Jämtland Härjedalen finns inget beslut om stöd via ViSam, 

men checklistan förefaller vara tydlig och lätt att förstå enligt författarna.  

Behandlingsstrategier och ställningstagande som dokumenterats i en avancerad vårdplan 

och är framtagen i samverkan med olika parter kan underlätta sjuksköterskors beslut och 

göra hen mer beslutsam och säker (O´Neill et al., 2015). Av äldre som kommer till Akm från 

SäBo har 25 procent en avancerad vårdplan. Jämfört med äldre från eget boende utan 

avancerad vårdplan sågs ingen signifikant skillnad i vistelsetid, antalet undersökningar eller 

behandlingar.  Studien visade att trots avancerad vårdplan saknades viktiga direktiv för 

beslut på Akm (Street, Ottmann, Johnstone, Considine, & Livingston, 2015).  

Utifrån erfarenhet och förförståelse finns en insikt att enheterna har olika behov av direktiv 

om behandlingsstrategier. Vårdplaner behöver i en akut situation vara tydligt skrivna och 

lätt att hitta för samtliga parter. Ansvarig läkare på SäBo bör i samverkan med sjuksköterska 

säkerställa att behandlingsstrategier är kända. En kontinuerligt uppdaterad vårdplan för den 

äldre bör skapa bättre förutsättningar för planering av vården och ge sjuksköterskan ett 

beslutsunderlag. Sjuksköterskan ansvarar för att bedöma, planera, utföra och utvärdera den 

äldres omvårdnadsbehov i samverkan med den äldre, närstående och teammedlemmar för 

att tydliggöra de uppdrag de olika professionerna har i det kliniska mikrosystemet. 

På Akm upplever sjuksköterskor frustration över oförmågan att tillgodose äldres behov på 

grund av tidsbrist och akuta prioriteringar (Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher, & 

Stein‐Parbury, 2014). Enligt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anses bemanningen av 

sjuksköterskor på Akm otillräcklig och att tid inte finns för observationer och/eller att 

fullfölja ordinationer. Annat som påverkar omvårdnaden på Akm kan vara hög 

personalomsättning bland sjuksköterskor vilket har lett till lägre krav på erfarenhet (IVO, 

2015).  
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Att äldre besökare på Akm kan upplevas som resurs- och tidkrävande samt att tiden 

och/eller personalen inte alltid räcker till för att utföra en god omvårdnad är något som är 

känt av författarna. Beskrivningen ovan kan tyda på ett mikro-system som inte fungerar 

optimalt. En förklaring är att sjuksköterskor förutom omvårdnadsarbete även deltar i 

medicinskt inriktade insatser och gränsen mellan medicin och omvårdnad på till exempel 

Akm får betraktas som flytande (SOU, 2016). För att säkerställa omvårdnad för äldre är 

rutiner på Akm nödvändiga (Gallagher et al., 2014). Ett tydligt mål på arbetsplatsen är 

förutsättning för god omvårdnad. Då rutiner finns men inte följs kan det vara en 

ledarskapsfråga. För att skapa ett fungerande mikrosystem mellan äldre och sjuksköterskor 

bör ledare i mesosystemet på till exempel Akm investera i förbättringar, stärka personalen 

och skapa överenskommelse i team utifrån äldres behov (Mohr et al., 2004).  

För personer med kroniska sjukdomar kan flera specialistkliniker bli inblandade vid den 

äldres vistelse på Akm, vilket tyder på att vården inte är samordnad (Socialstyrelsen, 2015b) 

För äldre innebär det en längre vistelsetid beroende på konsultationer mellan kliniker, 

diagnostiska tester och undersökningar (Brouns et al., 2015; Socialstyrelsen, 2015b). Vilket 

ökar risken för vårdskador och gör det angeläget att utarbeta rutiner på Akm som minskar 

vistelsetiden (Socialstyrelsen, 2016). Förhållandet mellan vistelsetid och organisatoriska 

faktorer som till exempel att utbildningsgrad hos läkare på Akm har betydelse (Brouns et al., 

2015). För att säkra vården behöver samverkan förbättras mellan de olika mikrosystemen 

(Mohr et al., 2004). Beskrivningen ovan handlar om samverkan på Akm och mellan 

specialistkliniker, där en önskan i framtiden är tillgång till geriatriker på Akm.  

Enligt SBU (2013) finns flera etiska dilemman att ta ställning till vid vård av äldre på Akm. 

De grundläggande etiska principerna är människovärdes-, behovs- och solidaritets- samt 

kostnads- och effektivitetsprincipen. Äldre får inte nedprioriteras av åldersskäl och det är 

viktigt att öka kunskap om äldres omhändertagande. Människovärdesprincipen betyder att 

sköra äldre ska respekteras oavsett multisjuklighet och/eller sviktande kognitiv förmåga. 

Behovs- och solidaritetsprincipen kan tolkas att vården har en moralisk skyldighet att 

upptäcka behov relaterat till äldres livskvalitet. Kostnads- och effektivitetsprincipen får inte 

leda till en försämrad vårdkvalitet för de äldre (SBU, 2013).  
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Den regions-eller landstingsdrivna hälso- och sjukvården utförs i samverkan mellan 

sjuksköterskor och läkare (Statens offentliga utredningar, SOU, 2016). Detta gör enligt 

McCloskey, Campo, Savage och Mandville-Anstey (2009) att sjuksköterskor och läkare i 

Akm kliniska mikrosystem tenderar att alliera och stödja varandra till priset av ett sämre 

samarbete med kollegor i andra kliniska mikrosystem (McCloskey et al., 2009). På SäBo 

hamnar sjuksköterskor mellan olika lagrum vilket kräver kunskap om teammedlemmars 

kompetens, som kan göra att sjuksköterskans specifika omvårdnad får sättas åt sidan för att 

teamet ska fungera (Carlström et al., 2014, s. 87). Vårdarbete i kommunal hälso- och sjukvård 

utförs till största delen av omvårdnadspersonal och med sjuksköterskor i en arbetsledande 

funktion samt med en personlig legitimation vilket möjliggör självständiga beslut (SOU, 

2016).   

MESOSYSTEM 

Ett kriterium för samverkan är att det ska handla om information som överskrider gränser 

inom eller mellan organisationer. Då olika huvudmän organiserar sig utifrån olika lagrum 

innebär samverkan främst en gränsdragning och hur verksamheterna ska bli en fungerande 

enhet för den äldre blir ofta olöst. Dålig samverkan mellan kommunal och 

regional/landstings verksamhet leder till än sämre samverkan på grund av konflikter mellan 

enheter (SOU, 2016). Dessa konflikter upplevs normala och det är vanligt att prata negativt 

om de enheter man själv inte arbetar vid. För en bättre samverkan behöver enheter förstå 

varandras arbetssätt och ha tilltro till kollegor (McCloskey, 2011). 

Resultatet visar att viktig information saknas i samband med transporter mellan SäBo och 

Akm. Det framkommer förslag om att ett gemensamt standardiserat transportformulär kan 

vara att föredra. På författarnas arbetsplatser finns ett gemensamt transportformulär som 

tagit fram i samverkan. Trots det råder en bristande följsamhet gällande formuläret. Brist på 

följsamhet kan bero på kunskapsbrist om andra verksamheter, en övertro om att medicinsk 

information finns att läsa i journal, eller att någon specifik profession ska fylla i formuläret. 

Sjuksköterskor oavsett enhet är enligt resultatet övertygade om att kommunikationen mellan 

dem kan förbättras. 

Kommunikationsbrister mellan vårdgivare är känt sedan länge. Vid användandet av ett 

transportformulär saknade adekvat information vid 10 procent av transporterna (Jones, 
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Dwyer, White & Firman, 1997). Studien visar på liknade resultat som studier utförda de 

senaste åren. Däremot var andelen (10 %) relativt låg i jämförelse med studier i resultatet och 

kan tyda på att kommunikationsbristerna försämrats samt att god samverkan kan vara svår 

att uppnå. 

Att förstå relationer mellan sjuksköterskor på SäBo och Akm är betydelsefullt för att 

förbättra kommunikation vid transport. Bidragande faktorer till kommunikationsproblem 

mellan enheterna är olika yrkesroller, organisation och hur arbete sker i den egna enheten 

(McCloskey, 2011). För att förbättra kommunikationen behöver transportformuläret enligt 

vår mening innehålla för Akm ett enkelt status om den äldres kroppsliga och kognitiva 

förmåga, ett telefonnummer till ansvarig sjuksköterska på SäBo och anledning till att den 

äldre transporteras till Akm. För SäBo behövs information om vidtagna åtgärder, eventuell 

behandlingsplan och vem som ansvarar för uppföljningen. För att information ska komma 

fram till berörd enhet bör det ske via internet eller annan form av gemensam 

meddelandefunktion. 

MAKROSYSTEM 

För äldre vårdkonsumenter är förmågan till samverkan mellan kommuner och 

regioner/landsting avgörande för vården och hur effektivt samhällets resurser används. 

Läkarvården bedöms inte tillräckligt integrerad med övriga insatser i den kommunala hälso 

-och sjukvården och socialtjänstinsatser tillgodoser inte de äldres behov. Personal inom 

kommunal och regional/landstings verksamhet upplever inte vården optimal men har inte 

möjlighet till förändring (SOU, 2016).  

Enligt Socialstyrelsen (2015b) har vid kartläggning av primärvårdens möjligheter att 

tillgodose vård för de mest sjuka äldre har flera brister identifierats. Bland annat ett otydligt 

samordningsansvar, bristande informationsöverföring mellan olika vårdgivare och 

huvudmän, bristande tillgänglighet på jourtid samt låg grad av geriatriska kunskaper. 

Rapporter handlar om samordning och visar på att patienter skickas mellan enheter och att 

ingen tar ett enhetligt ansvar. Ett vanligt klagomål är brist på läkarkontinuitet inom 

primärvården (Socialstyrelsen, 2015b). Det är viktigt att helheten fungerar för uppehållande 

av kvalitet i vården, då sämre kvalitet ofta leder till kostnadsökning i ett annat system, till 

exempel på Akm. Vilket är en del av systemet som inte borde vara inblandad i den äldres 
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vård (SOU, 2016). Förslag finns från Socialstyrelsen (2016a) att primärvården får ett tydligt 

akutuppdrag med uppdelning i en allmän och en riktad primärvård. För äldre med 

omfattande behov ska primärvårdsuppdraget fullföljas av den riktade primärvården.  

I samband med screening av äldre påpekades problem med att sammanföra informationen 

till en gemensam journal för kommunikation med andra enheter (Baumbusch & Shaw, 2011).  

I Sverige har en förbättring skett vid införandet av Nationella patientöversikten (NPÖ), ett 

webbaserat system där legitimerad personal kan läsa annan vårdgivares journal om en 

gemensam patient förutsatt att hen gett sitt samtycke (Socialstyrelsen & SKL, 2014). Problem 

är att journaler från regioner och landsting i landet går att läsa för legitimerad personal 

oavsett verksamhet, men inga kommunala journaler finns i dagsläget att läsa i NPÖ.  

Enligt McCloskey et al. (2009) påverkas mikro-meso- och makrosystemet på SäBo och Akm 

av olika saker på olika nivåer. Mikrosystemet handlar om samarbete, processarbete, 

kommunikation, attityder och professionella förhållanden på enheten. Mesosystemet 

beskriver hur verksamheter fungerar och vilka förväntningar de har på andra verksamheter. 

Makrosystemet är en samhällelig nivå där olika processer på SäBo och Akm begränsar 

omfattningen av samarbetet (McCloskey et al., 2009). Insikten om detta gör att det känns 

utmanande att få till ett fungerande samarbete mellan SäBo och Akm som blir mer än bara 

gränsdragningar. 

SLUTSATS 

Litteraturstudien visar på länge kända brister i kommunikation och samverkan mellan SäBo 

och Akm. Trots rutiner och transportformulär i samband med transporter av äldre råder 

oenighet på hur informationen ska kommuniceras. Förändringsförsök har gjorts genom åren 

men ingen större förbättring har skett och de äldre tillbringar allt längre tid på Akm. På Akm 

saknas omvårdnadserfarenheter hos sjuksköterskor och deras arbete försvåras av otillräcklig 

kompetens hos läkare. Sjuksköterskor på SäBo saknar stöd från personal, kollegor, 

primärvård i samband med ett transportbeslut vilket kan bero på bristen på distriktsläkare.  

Studien visar på flera händelser som påverkar den äldre negativ och ett fortsatt arbete 

behövs för att säkerställa samverkan och kommunikation mellan Särskilt boende och 
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Akutmottagningar. Förbättringsförslag är att specialistsjuksköterska på SäBo förbereder 

avancerade vårdplaner i ett tidigt stadium.  Att i de fall distriktsläkare utfört en bedömning 

kan den äldre direkt inskrivas på avdelning. På Akm bör specialistsjuksköterskan utbilda 

samtlig sjukvårdspersonal om äldres specifika omvårdnadsbehov och säkerställa att 

omvårdnadsrutiner följs.  
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and emergency service  
(Fritextsökning) 

CINAHL X 42 42 0  
Ej läst på 
6 
dubletter 

    

nurse experience and nursing 
home and emergency service  
(Fritextsökning) 

CINAHL X 25 25  0  
Ej läst på 
2 
dubletter 

    

nurse experience and nursing 
home and emergency service  
(Fritextsökning) 

CINAHL X 8 8 0  
Ej läst på 
1 
dublett 

    

cooperate and nursing home 
and emergency service  
(Fritextsökning) 
 

CINAHL X 94 94 0     

Relaterad sökning CINAHL  2 2 2 2 1 1 1 
Gallagher, 
Gallagher, Roche, 
Fry, Chenoweth, 
Stein-Parbury 
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Matris över granskade artiklar           

          Bilaga 2 

Författare, Titel Årtal, 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskaplig kvalitet 

Arendts, Popescu, 
Howting. Quine, Howard 
 
‘They never talked to 
me about…’: 
Perspectives on aged 
care resident transfer to 
emergency departments 
 
2015 
Australien 

Att tolka olika perspektiv 
inför beslut om transport 
till Akm  

Kvalitativ 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

17 sjuksköterskor och 
vårdare på Säbo 
11 boenden 
14 närstående 

Kvalitativ innehållsanalys 
NVivo software 

Teman som 
identifierades var 
”Att resignera”, 
”Säkerhet”, 
”Närstående”, 
”Tvetydighet”, 
”Pikttrogenhet”, 
”Professionell börda”, 
 
Sjuksköterskor och 
vårdares förberedelser, 
samverkan och 
kommunikation på Säbo 
mellan olika parter i 
samband med 
ställningstagande till 
Akm-transport 
 

Hög kvalitet 
 
 

Edwards, Naik, 
Bachuwa, Lecea, 
Campe 
 
A Survey of Emergency 
Department Staff  About 
Challenges and 
Recommendations for 
Emergency Department 
Care of Extended Care 
Facility Patients 
 
2012 
USA 

Att identifiera aktuella 
problem på Akm. För att 
kunna genomföra 
möjliga lösningar med 
förbättrad vård för äldre 
från Säbo som kommer 
till Akm i framtiden 

Kvantitativ CCT 
Retrospektiv anonymt 
frågeformulär 
 
7 frågor med 5 alternativ 
i varje. Från håller stark 
med till håller inte med 
alls. 

Sjuksköterskor, läkare, 
och läkarstudenter på 
Akm. Varav 31% 
sjuksköterskor. 
St-läkare och 
läkarstudenter användes 
som jämförelsegrupp för 
att se skillnad utifrån 
erfarenhet och grad av 
utbildning. 
Totalt 58 st 

Deskriptiv och inferentiell 
statistik i stapel och 
cirkeldiagram.  
SPSS 
 
 

En förbättrad 
kommunikation innan 
den äldre anländer från 
Säbo till Akm förbättrar 
omvårdnaden anser 
deltagarna i studien. 

Medelhög kvalitet 
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Författare, Titel Årtal, 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskaplig kvalitet 

Finn, Flicker, 
Mackenzie, Jacobs, 
Fatovich, Drummond, 
Harris, Holman Sprivulis  

Interface between 
residential aged care 
facilities and a teaching 
hospital emergency 
department in Western 
Australia 

2006 
Australien 

Att identifiera behov som 
behöver bli tillgodosedda 
på Säbo för att undvika 
transport av äldre till 
Akm 

Mixad kvalitativ och 
kvantitativ metod.  
CCT 
Retrospektiv cohort 
studie 
Datagranskning samt 
åsiktsammanställning 
 

541 ambulanstransporter 
mellan Säbo och Akm 
Multiprofessionell 
expertpanel bestående 
av läkare och 
sjuksköterskor 

Tolkad textanalys i flera 
steg.  
Deskriptiv och 
jämförande statistik i 
tabellform  
SPSS,12.0,  x2-test med 
fisher´s exact test. 
Students-test 
 

Många transporter 
mellan Säbo och Akm 
var undvikbara. 
Anledning till transporter 
var enligt expertpanelen: 
”Brist på kliniskt stöd, 
speciellt jourtid”, 
”Avsaknad av avancerad 
vårdplan”, ”Brist på 
alternativ att utföra enkla 
kliniska åtgärder på 
SäBo”, ”Brist på 
kommunikation mellan 
SäBo och Akm” 

Hög kvalitet 
Kvalitativ 93 % 
Kvantitativ 95 % 

Gallagher, Gallagher, 
Roche, Fry, Chenoweth, 
Stein-Parbury 
 
Nurses´perspectives of 
the impact of older 
person on nursing 
resources in the 
emergency department 
and their profile: A 
mixed methods study 
 
2015 
Australien 

Att beskriva vilka äldre 
som använder mest 
omvårdnadsresurser på 
Akm samt att beskriva 
och illustrera 
undergruppen utifrån 
journalgransning 

Mixad kvalitativ och 
kvantitativ metod 
CCT 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
Journalgranskning 

4 fokusgrupper 
Totalt 27 sjuksköterskor 
13 patientjournaler 

Tolkad textanalys i flera 
steg. NVivo v9.2 
Deskriptiv och 
jämförande statistik i 
tabellform. 
SPSS 21 
chi2-test.  
t-test. 

Sjuksköterskor på Akm 
uppfattar att patienter 
som med täta intervaller 
uppsöker Akm på grund 
av kroniska ohälsa, är de 
som använder mest 
omvårdnadsresurser 

Hög kvalitet 
Kvalitativ 87 % 
Kvantitativ 93 % 

Gillespie, Gleason, 
Karuza, Shah, 

Healthcare Providers´ 
Options on 
Communication 
between Nursing 
Homes and Emergency 
Departments 

2010 
USA 

Att jämföra 
sjuksköterskor och 
läkares åsikter av 
kvalitetsindikatorer vid 
transporter av äldre 
mellan Säbo och Akm 

Kvantitativ. CCT 
Internetbaserad 
tvärsnitts studie 
 

Sjuksköterskor på Akm 
49 st. Sjukskötersor på 
Säbo 64 st samt läkare 
från primärvård/Akm  
Totalt 155 st. 
 
Två Akm från två olika 
universitetssjukhus 
inbjöds, samt ett Säbo 
mellan vilka transporter 
ofta skedde 

Deskriptiv och 
jämförande statistik i 
tabellform. 
SPSS 17.0 
Oberoende t-test 

Sjuksköterskor på Säbo 
upplever att deras 
information är tillräcklig. 
Sjuksköterskor på Akm 
upplever den ej 
tillräcklig. Viktig 
information försvann i 
samband med transport. 
Behov av muntlig 
kommunikation. Åsikter 
skiljer sig åt mellan Säbo 
och Akm. 

Medelhög kvalitet 
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Författare, Titel Årtal, 
Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskaplig kvalitet 

Hustey, Palmer 
 
An Internet-Based 
Communication Network 
for Information Transfer 
During Patient 
Transitions from Skilled 
Nursing Facility to the 
Emergency Department 
 
2010 
USA 

Att undersöka om ett 
internet-baserat 
kommunikationssystem 
förbättrar information 
mellan Säbo och Akm 
vid transporter 

Kvantitativ. RCT 
Interventionsgrupp  
Pilot-studie 

234 transporter före 
införande av pilotstudie 
276 transporter i 
pilotstudien 
 

Deskriptiv och 
jämförande statistik i 
tabellform 
SAS 9,2 för windows 

Personal (Ssk 33%) på 
Akm upplevde en högre 
tillfredställelse och 
användbarhet med 
kommunikationen. Ingen 
signifikant skillnad för 
personal (ssk 34%) på 
Säbo, förutom antalet 
ifyllda papper. Ett 
internetbaserat system 
ökar informationen vid 
transport mellan Säbo 
och Akm 

Hög kvalitet 
 
 

Jablonski, Utz, Steeves, 
Gray 
 
Decisions About 
Transfer From Nursing 
Home to Emergency 
Department 
 
2007 
USA 

Att beskriva hur beslut 
tas om transport från  
Säbo till Akm och om det 
finns faktorer som 
påverkar beslutet   

Kvalitativ 
Studie med 
hermaneutisk 
fenomenologisk ansats 
Intervjuer 
Journalgranskning 

16 transporter till Akm 
Vid varje transport 
intervjuades informanter, 
som var mestadels 
sjuksköterskor. I övrigt 
var de vårdtagare, 
anhöriga eller annan 
vårdpersonal 
Totalt 42 st 

Tolkande textanalys i 
flera steg. NVivo 

Teman som 
identifierades var. 
”samstämmig-het”, 
”konflikt”, ”övertygelse” 
Sjuksköterskor har en 
viktig roll vid 
transportbeslutet. 
Speciellt vid 
konfliktsituationer då 
olika åsikter kan uppstå. 
Ssk kan använda 
övertalning för att uppnå 
samstämmighet. 

Hög kvalitet 
 

Kihlgren, Nilsson,, 
Sørlie 
 
Caring for older patients 
at an emergency 
department – 
emergency nurses’ 
reasoning 
 
2004 
Sverige 

Att genom 
sjuksköterskors 
erfarenheter på Akm 
belysa vad god vård för 
äldre personer betyder 

Kvalitativ 
Intervjuer 

10 sjuksköterskor på 
Akm 

En tematisk 
innehållsanalys 
användes för att belysa 
vad sjuksköterskor anser 
vara “ god omvårdnad 
för äldre på Akm”.  

Rutiner och samverkan 
med primärvård och 
kommun har betydelse 
för Akm 

Hög kvalitet 
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Författare, Titel Årtal, 

Land 

Syfte Design Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskaplig kvalitet 

Kihlgren, Wimo, 
Mamhidir 
 
Older patients referred 
by community nurses to 
emergency department - 
a descriptive cross-
sectional follow-up study 
in a Swedish context 
 
2013 
Sverige 

Att undersöka i vilken 
utsträckning som äldre 
på Säbo hänvisas till 
Akm av sjuksköterskor 
på SäBo. Att identifiera 
de faktorer som förklarar 
orsaker till transport. 

Mixad kvalitativ och 
kvantitativ metod 
RCT 
Kvalitativ 
Journalgranskning och 
uppföljande 
tvärsnittsstudie 
Data från ssk-
dokumentation och ett 
bedömningsinstrument 
(RAI/MDS-Minimun 
DataSet;24  plockades 
ut  

Journalanteckningar av 
sjuksköterskor på Säbo  
719 personer som 
hänvisats från Säbo till 
Akm.  
 
 

Manifest innehållsanalys 
av sjuksköterskornas 
dokumentation som 
beskrev problem vid 
hänvisning till Akm (inte 
diagnoser).  
 
Deskriptiv statistik i 
tabellform 
Students t-test. 
chi2 test 
logisk regression.  

Resultatet visar orsaker 
som ligger till grund för 
transport till AKM. Vilken 
tidpunkt detta sker och 
om läkare konsulteras 
innan. Sparsamt med 
sjuksköterske-
dokumentation påvisas 
samt att det finns 
skillnad i bedömning 
mellan patientgrupper 
vid transport till Akm. 
Kvantitativt resultat visar 
karaktäristikan hos äldre 
i de fall de hänvisades 
eller inte till Akm 

Hög kvalitet 
Kvalitativ 93% 
Kvantitativ 92% 
 
 

Kirsebom, M., 
Wadensten, B., & 
Hedström, M.  
 
Communication and 
coordination during 
transition of older 
persons between 
nursing homes and 
hospital still in need of 
improvement.  
 
2013 
Sverige 

Att undersöka ssk på 
Akm och SäBos 
erfarenheter av 
samverkan och 
kommunikation med och 
mellan vårdenheterna i 
samband med äldres 
transport 

Kvalitativ 
Fokusgrupper 
Intervjuer 

Intervjuer av ssk från 14 
olika SäBo/Akm 
14 ssk från akm 
6 ssk från Säbo 
Som delades upp i 3 
olika grupper.  
En grupp SäBo, två 
grupper Akm.  

Tolkad innehållstanalys i 
flera steg  

Teman som 
identifierades var 
”transport och 
inskrivning”, ”utskrivning 
och återkomst till SäBo”, 
”Förbättra samarbete 
och kvalitet” 
Kommunikation och 
samverkan mellan Akm 
och SäBo behöver 
förbättras.  På SäBo är 
samverkan och planering 
viktig för omvårdnaden. 
Viktigt att vårdplaner 
uppdateras och följs för 
att minimera onödiga 
transporter.  

Hög kvalitet 
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Författare, Titel 

Årtal, Land 
Syfte Design Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskaplig kvalitet 

McCloskey  

A Qualitative Study on 
the Transfer of 
Residents Between a 
Nursing Home and an 
Emergency Department. 

2011 
Kanada 

Att undersöka 
transporter av äldre 
mellan Säbo och Akm 
för att se vad som 
försvårar samordning 
och kommunikation i 
samband med 
transporter. 

Kvalitativ  
Studie med etnografisk 
ansats 
  
Intervjuer 
Observationer 
 

Intervjuer av 12 
sjuksköterskor på Säbo 
och Akm samt 4 
personal (boendechef, 
farmaceut, läkare och 
avdchef Akm) 24 
transporter samt 
intervjuer av äldre 
Totalt 20 st 

Diskurs-analys 
Fältanteckningar 
genomlästes, intervjuer 
transkriberades ett flertal 
gånger utifrån beskriven 
analys som är iterativ 
(upprepande) utifrån att 
mycket datakällor 
flyttades runt för att 
identifiera gemensamma 
samtal, 
osammanhängande 
processer och 
tankemönster. 
Skillnaderna mellan 
deltagarnas beskrivning 
av transporter och 
observationer av de 
äldres transporter 
noterades och 
utvecklades vidare i 
intervjuer och 
observationer. Varje steg 
i analysen resulterade i 
vidare utveckling för 
ytterligare granskning av 
data för att upptäcka och 
förfina teman. 

Teman som 
identifierades var 
”Arbete med 
transportutförandet”, 
Skapa och utbytet av 
information om den 
äldre”, ”Känna skuld men 
inte ansvar”,  
Ett behov finns för ett 
gemensamt arbetssätt 
över gränserna för att 
främja förståelse av 
yrkesroller och ansvar 
mellan SäBo och Akm 

 

Hög kvalitet 
 
 

Morphet, Griffiths, Innes 
Crawford, Crow, 
Williams  

Shortfalls in residents' 
transfer documentation: 
Challenges for 
emergency department 
staff 

2014 
Australien 

Att undersöka 
dokumentationsformulär
et som följer med vid 
transport till Akm och 
vilken betydelse det har 
för äldres från Säbo resa 
på Akm.  

Kvantitativ RCT 
kontrollgrupp 
Retrospektiv granskning 
av Akm dokumentation 
 

408 transporter 
randomiserades till 
studien av totalt 2880 
patienttransporter 

Transportdokumentation 
togs ut från journal 
manuellt och fördes in i 
ett exel kalkylark.  
Deskriptiv statistik i 
tabellform.  
Ingen statistisk analys 
gjordes då gruppen blev 
för liten.  
 

Resultatet beskriver 
dokumentationen som 
följer den äldre från 
Säbo till Akm samt hur 
adekvat den var 
gentemot beslut på Akm 

Hög kvalitet 
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Författare, Titel 

Årtal, Land 
Syfte Design Deltagare Analysmetod Resultat Vetenskaplig kvalitet 

O'Connell, Hawkins, 
Considine, Au 

Referrals to hospital 
emergency departments 
from residential aged 
care facilities: Stuck in a 
time warp. 

2013 

Australien 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om orsak till 
transport 
 
Att undersöka antalet 
äldre och deras orsak till 
transport till Akm.  

Mixad kvalitativ och 
kvantitativ  
CCT 
Semistrukturerade 
intervjuer  
Retrospektiv journaler-
granskning  

11 sjuksköterskor från 
Säbo och Akm 
 

Tematisk analys av 
intervjuer 
 
Deskriptiv och 
jämförande statistik i 
tabellform. 
SPSS 18 

Teman som 
identifierades var 
”Personals kompetens 
på Säbo”, 
”Läkartillgänglighet på 
Säbo”, ”Brist på 
medicinsktekniska 
hjälpmedel och 
analysmöjligheter”, De 
äldre och deras 
närståendes önskemål”, 
kommunikationssvårighe
ter” och ”Dåligt 
bemötande gentemot 
personal på Säbo”.  
Journalgranskningen 
påvisar antalet akm-
besök samt orsaken till 
dessa 

Medelhög 
Kvalitativ 78% 
Kvantitativ 81% 

Terrell, Miller  

Challenges in 
Transitional Care 
Between Nursing 
Homes and Emergency 
Departments 

2006  
USA 

Att beskriva 
grundproblemen utifrån 
kunskaper och 
erfarenhet av transporter 
mellan Säbo och Akm. 
Att få förståelse av det 
informationsbehov som 
olika vårdgivare har 
samt beskriva förslag 
som kan förbättra vården 
i framtida interventioner. 

Kvalitativ 
Strukturerad fokusgrupp. 
Intervju 

21 sjuksköterskor från 
Säbo och Akm samt 
läkare och 
ambulanspersonal 
Totalt 42 st 

Tolkad textanalys i flera 
steg 

Teman som 
identifierades var 
“Kommunikation mellan 
Säbo - Akm” 
“Kommunikation vid 
transporten” 
“Kommunikation mellan 
Akm - Säbo” 
“Effekter dåligt 
informationsutbyte” 
Kommunikation största 
problem och beskrivning 
av förslag på lösning av 
problem 

Hög kvalitet 
 
 

 

 

  


