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Sammanfattning 
 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunala korttidsboenden upp-
fattade informationsvärdet i omvårdnadsepikrisen för vård av den äldre personen utifrån ett 
personcentrerat perspektiv. Metod: Studien har en kvalitativ deskriptiv design med tio indivi-
duella intervjuer med sjuksköterskor verksamma på kommunala korttidsboenden. De tran-
skriberade intervjuerna utforskades med en deduktiv innehållsanalys utifrån modellen De 6 
S:n. Resultatet: Under begreppet Självbild sökte sjuksköterskan efter information om hur den 
äldre personen framställs. Den äldre personens självbestämmande saknas och även hur de 
önskar vara oberoende. Sociala relationer omfattar både en emotionell och en praktisk dimen-
sion där den kommunala sjuksköterskan fokuserar på den praktiska hjälpen. Symtomlindring, 
den äldre personens egen beskrivning saknas i omvårdnadsepikrisen vilket de kommunala 
sjuksköterskorna upplevde vara en brist. Symtomlindring sammankopplades med riskbedöm-
ningsinstrumentet Senior alert. Sammanhang innebär att avsaknaden av den äldres livsberät-
telse försvårar det fortsatta omhändertagandet. Strategier för framtiden beskrivs i termer som 
läkemedels eller återbesöksrelaterade, den äldre personens egna tankar och önskemål beskrivs 
sällan. Slutsats: De kommunala sjuksköterskorna utgick från omvårdnadsepikrisen för att 
skapa sig en bild av den äldre personen. Omvårdnadsepikrisen var bristfällig och utgick inte 
från den äldre personens perspektiv, erfarenhet eller upplevelse av sin situation. 

 
 
 
Nyckelord: omvårdnadsdokumentation, informationsöverföring, personcentrerad vård 
 



 

Summary 
 
The purpose of this study was to describe how nurses within municipality short term nursing 
homes perceive the information value in the nursing report for care of the older person from a 
person-centered perspective. Method: The study has a qualitative descriptive design including 
ten individual interviews with nurses within short term nursing homes. The transcribed inter-
views were subjected to a deductive content analysis based on the 6 S:n model. Result: Under 
the concept of Self-image the nurse searched for information how the elderly is personated. 
The elderly persons self-determination is missing and also their which for independence. So-
cial relationships include both emotional and practical dimensions where the primarily fo-
cuses is on practical help. Symptom control, the elderly persons own description is missing 
which the community nurses experienced as a short coming. Symptoms where coupled with 
the risk assessment tool Senior alert. Synthesis means that the absence of the elderly person’s 
life story complicates further care. Surrender is described in terms like medicine and return 
visit related and the elderly persons own thoughts and wishes are rarely described. Conclu-
sion: The municipality nurse based their image of the elderly person on the nursing report. 
The nursing report was inadequate and didn’t originate in the elderly persons perspective, 
experience, and perception of their situation. 
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Inledning 
De sköra äldre har ofta många kontakter med hälso- och sjukvården samt den kommunala 
vården och omsorgen. En av många utmaningar i vården av den äldre personen är att få en 
tillfredställande sammanhållen vård och omsorg oavsett vårdgivare. Med hjälp av olika för-
söksverksamheter och nätverk exempelvis Esther har ansträngningar gjorts för att förbättra 
den sammanhållande vården för de sköra äldre (Region Jönköpings län, 2016). Trots detta har 
endast ett fåtal försöksverksamheter visat positiva effekter för den äldre personen (Socialsty-
relsen, 2014a). Att skriva omvårdnadsepikrisen är inom sjuksköterskans ansvarsområde och 
det dokument som ska sammanfatta och vara vägledande för den fortsatta omvårdnaden av 
den äldre personen. Den fortsatta vården kan ske genom att den äldre personen blir beviljad 
plats på till exempel ett kommunalt korttidsboende efter slutenvårdstiden. Hur omvårdnads-
epikrisen uppfattas är för slutenvårdens sjuksköterska okänt då vårdåtagandet upphör i sam-
band med att epikrisen skickats. Någon respons eller fortsatt kommunikation sker sällan mel-
lan slutenvårdens sjuksköterska och den kommunala sjuksköterskan efter att epikrisen sänts. 
Det finns således ett behov av att utforska hur omvårdnadsdokumentationen uppfattas av den 
mottagande sjuksköterskan inom kommunens korttidsboenden. 

Bakgrund 

Sköra äldre 

Idag utgör cirka en femtedel av Sveriges befolkning åldersgruppen 65 år eller äldre. Beräk-
ningar som är gjorda påvisar att år 2030 kommer var fjärde person vara 65 år eller äldre. Ök-
ningen är störst bland de äldsta och antalet 100-åringar har de senaste 15 åren fördubblats 
(SCB, 2013). I litteraturen förekommer begreppet sköra äldre. Vara skör innebär att den äldre 
personens reservkapacitet minskar i kroppens organ vid åldrandet vilket leder till en ökad sår-
barhet för att drabbas av akut sjukdom (Fried et al., 2001). Skörhet kan även beskrivas som 
allmän svaghet, nedsatt uthållighet, trötthet, viktförlust, dålig balans, låg fysisk aktivitet samt 
försämrade mentala funktioner och låg stresstolerans (Fried, Ferrucci, Darer, Williamson & 
Anderson, 2004). Detta leder till att sköra äldre personer har en ökad risk för att bli inlagd på 
sjukhus (Rockwood, Mitnitski, Song, Steen & Skoog, 2006). En vanligt förekommande orsak 
till sjukhusvård hos äldre personer är hjärt- kärlsjukdomar (Rosén & Haglund, 2005). Andelen 
äldre (över 65 år) uppgår till cirka 35 procent av de som söker vård på svenska akutmottag-
ningar. Utav de personer som är i behov av inläggning akut i slutenvården är drygt 50 procent 
över 65 år (SBU, 2013).  

Vård och omsorg till äldre 

När den äldre personen är medicinskt färdigbehandlad inom slutenvården kan personen vara i 
behov av vård och omsorg. En samordnad vårdplanering genomförs då i samråd med den äld-
re personen och de närstående samt ansvariga för berörda enheter inom slutenvård och kom-
munal vård. Vårdplaneringen ska utgå från den äldres behov, förutsättningar och önskemål för 
fortsatt vård och omsorg (SOSFS 2005:27). Fortsatt vård kan ske genom att den äldre perso-
nen blir beviljad plats på till exempel ett kommunalt korttidsboende eller beviljas hemtjänst 
efter utskrivning från slutenvården (Motion 1998/99:So436). Äldre personer har när de bevil-
jats plats på ett särskilt boende vårdats i genomsnitt tio dagar inom slutenvården de senaste 
sex månaderna (Socialstyrelsen, 2015). För att få en plats på ett kommunalt korttidsboende 
eller beviljad hemtjänst krävs en ansökan om bistånd (hjälpinsatser) som regleras i social-
tjänstlagen (SFS 2001:453). Det är biståndshandläggare eller biståndsbedömare som beslutar 
om den äldre har rätt till stöd och i så fall i vilken form (SOSFS 2006:11).  
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Ädelreformen infördes 1992, den innebar att ansvaret för den äldre personen som är medi-
cinskt färdigbehandlad men är i fortsatt behov av vård och omsorg samt rehabilitering över-
förs till kommunen (Motion 1998/99:So436). Kommunen är skyldig att inrätta särskilda bo-
endeformer för vård och omsorg för äldre människor som är i behov av särskilt stöd (SFS 
2001:453; Motion 1998/99:So436). Korttidsboendet är en tillfällig insats under en kortare tid 
och ingår i begreppet särskilt boende. En korttidsplats beviljas då behov för vidare rehabiliter-
ing och eftervård erfordras som inte kan ges i hemmet (Socialstyrelsen, 2011). Tillträde till 
korttidsplats ges via bistånd det vill säga behovsprövad insats som beslutas med stöd av soci-
altjänstlagen (Socialstyrelsen, 2014a). Definitionen av korttidsplats är en avsedd plats för till-
fällig vård och omsorg dygnet runt utanför det egna boendet (Socialstyrelsen, 2014b).  

Värdig vård av äldre 

Grunden för all hälso- och sjukvård är respekten för varje individs grundläggande värde som 
människa (SFS 1982:763). Trots det har Sverige bland de sämsta resultaten i internationella 
studier avseende respekten för den äldres individuella behov och medbestämmande (Social-
styrelsen, 2015). Det är viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om komplexiteten i den äld-
re personens åldrandeprocess. Vid vård och omsorg måste insatserna utgå från hela männi-
skan och inte enbart från det medicinska. Den äldre personen har behov av samhörighet med 
andra och uttrycka sina behov och tankar för att skapa mening i tillvaron (Dwyer, Nordenfelt 
& Ternestedt, 2008). För att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen tillsatte Sveriges regering 
2007 en utredning med uppgift att utarbeta ett förslag på en värdighetsgaranti. Värdighetsga-
rantin ska tydliggöra vad den äldre och de anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen och 
vad äldreomsorgen kan erbjuda. Ett särskilt fokus riktas mot hur de sköraste äldre personernas 
värdighet och människovärde kan tillförsäkras. Den nationella värdegrunden avser alla som 
bedriver äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. Omsorgens förhållningssätt ska präglas av ett 
synsätt som stödjer den äldre att leva ett värdigt liv med välbefinnande. Den äldre personen 
skall i så stor utsträckning som möjlig ges förutsättningar att bevara sin personlighet och iden-
titet (Socialstyrelsen, 2012; SOU 2008:51). 

Personcentrerad vård 

Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i ett paradigmskifte. Från att patienten har varit en 
passiv mottagare av vård till att nu vara en aktiv person i sin egen vårdprocess (Ekman et al., 
2011). I januari 2015 förstärktes patientlagen avseende personens självbestämmande, integri-
tet och delaktighet av sin egen vård (SFS 2014:821). I ett hälso- och sjukvårdssystem med ett 
personcentrerat arbetssätt utgår omvårdnaden från personens individuella livsstil, möjligheter 
och mål. Personen skall informeras och stödjas så att de självständigt eller i samråd med an-
höriga kan hantera och ta beslut för sitt liv (De Silva, 2014).  
 
Den personcentrerade vården växte först fram som ett arbetssätt för personer med demens-
sjukdom men spred sig sedan vidare till andra vårdområden (Edvardsson, Winblad, & Sand-
man, 2008). Ursprunget till den personcentrerade vården kommer från psykoterapeuten Carl 
Rogers. Grundläggande i arbetssättet är att omvårdnaden utgår från personens perspektiv, 
erfarenheter och upplevelser av sin situation (Rogers, 1961). I den personcentrerade omvård-
naden är relationen ett verktyg och ges samma prioritet som övriga omvårdnadsuppgifter. 
Arbetssättet utvecklades på 1990-talet av Kitwood.  Hans forskning och arbetssätt stod i kon-
trast till det reduktionistiska biofysiska synsättet av personer med demens. Han utmanade den 
rådande forskningssynen då han ifrågasatte vad som kom först, personen eller sjukdomen. 
Kitwood tvivlade på att en person med demens var ett tomt skal utan känslor och förespråkade 



3 

ett arbetssätt där personer med demens skulle behandlas utifrån sin unika personlighet. Han 
såg de möjliga resurserna i varje person snarare än svårigheterna. I relationen tolkades perso-
nens beteende utifrån deras synvinkel med målet att förstå vad personen önskade förmedla 
(Kitwood, 1997).   
 
Det finns idag inte en enhetlig definition av personcentrerad vård men flertalet beskrivningar 
av vad begreppet innebär. Det centrala är att omvårdnaden ska utgå från personens upplevel-
ser av sin situation eller sjukdom. I det personcentrerade förhållningssättet bemöts personen 
som en medmänniska som själv är expert på sin vardag och sina upplevelser (Edvardsson et 
al., 2008; Ekman et al., 2011). Den äldre personen reduceras inte till ett nummer eller en dia-
gnos utan ses som en fullvärdig partner som inkluderas i vårdens alla aspekter. Personens del-
aktighet, önskemål och personlighet är delar som blir avgörande för vårdens utformning (Lep-
lege et al., 2007; Lévesque et al., 2010). Genom att utgå från den äldres livsberättelse och se 
personen som en fullvärdig partner kan sjuksköterskan tillsammans med den äldre och de an-
höriga planera vården (Clarke, Jane-Hanson & Ross, 2003; McCormack, 2003). Det är i per-
sonens berättelse som sjuksköterskan kan utforska och bilda sig en uppfattning av personens 
identitet och personen synliggörs (Bamberg, 2011; Ekman et al., 2011). 

De 6 S:n 

De 6 S:n är en teoretisk modell för personcentrerad vård. Modellen bygger på en humanistisk 
människosyn och är uppbyggd i linje med de intentioner som beskrivs i hälso- och sjuk-
vårdslagen (1982:762). Modellens syfte är att den ska kunna användas som stöd vid planering, 
dokumentering, genomförande och utvärdering av all vård och omsorg för att främja en per-
soncentrerad vård. Centralt är personens beskrivning av sig själv, sina upplevelser, sin sjuk-
dom och vad som är viktigt för dem. Persons självbild betraktas som kärnan i modellen. Med 
självbild avses att personen i enlighet med sin egen vilja ges möjlighet att leva och bevara sin 
identitet och sina värderingar så långt det är möjligt (Ternestedt, Österlind, Henoch & An-
dershed, 2012). Inspirationskällan till de 6 S:n härrör sig från Weismans sex frågeställningar 
hur en persons sista tid i livet blev. Därefter utvecklades frågeställningarna till sex nyckelbe-
grepp som kan användas för att planera, dokumentera och utvärdera personcentrerad vård 
(Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002).  
 
De 6 S:n står för Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Symtomlindring, Samman-
hang och Strategier (Ternestedt et al., 2012). En persons Självbild innefattar både en kognitiv 
och emotionell dimension, vilket innebär vad personen tänker och känner inför sig själv. Må-
let är att utgå från att stödja personen i att bevara en så positiv självbild som är möjlig och 
kunna delta i vardagslivet på ett så optimalt sätt. Frågor som blir viktiga är: Vem är personen 
och vad anser de vara det viktiga i livet. Hur ser personen på sig själv och sin sjukdom? Vad 
ger personen välbefinnande och styrka och hur kan de stärkas som personer? 
Självbestämmande utgår från personens önskan och behov av självständighet i vardagen. Vad 
är viktigt i vardagen? På vilket sätt önskar personen vara delaktig? Hur kan självständighet 
och självbestämmande främjas? Sociala relationer stödjer personen till att bibehålla önskbara 
sociala relationer till familj och vänner. Vilka relationer är viktiga för personen och vilka vill 
de prioritera? Hur ser personens nätverk ut och hur önskar personen umgås med sina 
närstående? Symtomlindring innebär att lindra personens symtom utifrån individens önskemål 
och behov. Frågor som behövs besvaras är: Vilka symtom har personen? Vad är symtomens 
orsak? Hur hanterar personen sina symtom? Hur kan symtomen lindras? Finns det någon 
komplementär behandlingsmetod? Vad innebär god kroppslig omvårdnad. Sammanhang 
innebär att personen blickar tillbaka på sitt liv och skapar en känsla av sammanhang. Hur 
uppfattar personen sitt levda liv och sin situation? Önskar personen samtala med någon och i 
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så fall vem? Strategier avser att stödja personen i att möta framtiden och den kommande 
döden på sitt sätt. Hur förhåller sig personen inför den begränsade framtiden? Är det något 
som de önskar hjälp att planera eller förbereda. De 6 S:n utgör stöd och ett förhållningssätt för 
att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera omvårdnaden. Modellen kan användas för 
att kvalitetssäkra vården (Ternestedt et al., 2002; Ternestedt et al., 2012). 

Omvårdnadsdokumentation 

Fram till före 1986 hade sjuksköterskan inget formellt juridiskt krav på att föra journal. Ar-
betsanteckningar skrevs med blyerts och text raderades bort om den inte var aktuell (Ehnfors, 
Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). När patientjournallagen infördes, ställdes det krav på 
att vården skulle föra journal genom ett dokument som skulle signeras, dateras och som inte 
fick raderas (SFS 1985:62). Idag är denna lag ersatt med patientdatalagen (SFS 2008:355). 
Under 1990-talet utvecklades VIPS-modellen för sjuksköterskors dokumentation av omvård-
nad. VIPS är förkortning av Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet. En vårdfilo-
sofi där de fyra begreppen får vara styrande innebär bland annat att sjuksköterskan lyssnar 
och tar hänsyn till personens värderingar, upplevelser och önskemål. Mål och åtgärder plane-
ras tillsammans med personen i största möjliga utsträckning. VIPS-modellen har reviderats 
under åren för att anpassas till att främja personcentrerad vård (Ehrenberg, Ehnfors & Tho-
rell‐Ekstrand, 1996). 
 
I omvårdnadsdokumentationen beskrivs sällan hur en person upplever sin sjukdom eller sin 
situation. En persons känslor eller önskningar har ett lägre dokumentationsvärde i förhållande 
till de medicinska begreppen (Ekman et al., 2011; Nyström, Nydén & Petersson, 2003). Om-
vårdnadshandlingar som syftar till autonomi, partnerskap eller självbestämmande finns sällan 
beskrivna och texterna är influerade av det medicinska synsättet (Hyde et al., 2005). Omvård-
nadsdiagnoser eller omvårdnadshandlingar saknas i de flesta omvårdnadsjournaler och det 
dokumenterade bygger oftast på hur sjuksköterskan uppfattat situationen (Cheevakasemsook, 
Chapman, Francis & Davies, 2006). Faktorer som påverkar sjuksköterskans sätt att arbeta 
personcentrerat är ålder, arbetslivserfarenhet och kunskap. Sjuksköterskor som har lång ar-
betslivserfarenhet har ett mindre personcentrerat arbetssätt än deras kollegor med kortare ar-
betslivserfarenhet (Zimmerman et al., 2005). Det framkommer att sjuksköterskans dokumen-
tation sker utifrån tre olika perspektiv, patientens röst, sjuksköterskans syn och en ömsesidig 
syn. När patientens röst dokumenteras erhålls en annan dimension än när enbart korta och 
standardiserade beskrivningar används. Genom att exempelvis beskriva en persons rädsla, oro 
och hopp inför framtiden blir dokumentationen mer kärnfull och ger möjlighet till att vårda 
hela människan (Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2010). 
 
Hälso- och sjukvården är en informationsintensiv verksamhet där såväl vårdpersonal som pa-
tienter samt närstående har stort behov av information. Det är viktigt att informationen finns i 
tillräcklig omfattning för att kunna bedriva en god och säker vård. Stora krav ställs på hur 
informationen hanteras och överförs till vårdgivare som befinner sig i olika organisationer. 
Att lyckas med detta förutsätter att det finns bra informationsstruktur och enhetliga termer 
(Sävenstedt & Florin, 2013). För att säkerställa att personen får en trygg och säker vård har 
hälso- och sjukvårdspersonal en lagstadgad skyldighet att föra patientjournal. En journal bör 
innehålla både subjektiv och objektiv information angående personen. Subjektiv information 
bygger på personens egen beskrivning av sin hälsa och levnadsförhållanden före vårdkontak-
ten samt aktuellt tillstånd och situation. Den objektiva informationen bygger på bedömningar 
från olika instrument, prover och undersökningar (SFS 2008:355; SOSFS 2008:14).  
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I samband med utskrivning av en person från slutenvården ska sjuksköterskan sammanfatta 
given omvårdnad och behov av fortsatt omvårdnad i en omvårdnadsepikris (SFS 2008:355; 
SOSFS 2008:14). Ordet epikris kommer från grekiskans epi´krisis som betyder bedömande, 
avslutande såsom sammanfattande bedömning i en patientjournal (NE, 1995). Vid utskrivning 
från slutenvården skall information om hur personen själv uppfattar sitt hälsotillstånd vara 
dokumenterat i omvårdnadsepikrisen (SOSFS 2005:27). Fortfarande finns det brister i infor-
mationsöverföringen mellan vårdgivare, vilket kan äventyra patientens kontinuitet och säker-
het. Det krävs en ökad medvetenhet och kunskap om den äldre personens omfattande behov 
av omvårdnad. För att kunna säkerställa kontinuiteten mellan vårdgivare är det viktigt att om-
vårdnadsepikrisen förmedlar helhetssynen av den äldre (De Marinis et al., 2010).  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunala korttidsboenden upp-
fattade informationsvärdet i omvårdnadsepikrisen för vård av den äldre personen utifrån ett 
personcentrerat perspektiv. 
 
 

Material och metod 

Design och tillvägagångssätt 

För att besvara syftet användes en kvalitativ deskriptiv design. Deskriptiv design används för 
att beskriva och dokumentera olika aspekter i sitt naturliga sammanhang (Polit & Beck, 
2012). En kvalitativ ansats kan både vara deduktiv och induktiv. Kvalitativ innehållsanalys 
med deduktiv ansats är användbar då det möjliggör att pröva en befintlig teori/modell i en 
annan situation och texten analyseras från det generella till det specifika. Vid en induktiv an-
sats sker analysen av texten förutsättningslöst utifrån individens upplevda berättelse (Elo & 
Kyngäs, 2008). Vid analysförfarandet utgick författarna från en deduktiv innehållsanalys ut-
ifrån modellen De 6 S:n (Ternestedt et al., 2012). Kvalitativa individuella intervjuer genom-
fördes där frågor ställdes utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 1) för att täcka frå-
geområdet. En intervjuguide används för att vägleda sjuksköterskan mot forskningsfrågan 
från det generella till det specifika (Polit & Beck, 2012). En kvalitativ intervju utgår från del-
tagarens perspektiv och den levda vardagsvärlden. Intervjun kan liknas vid ett samtal med ett 
professionellt ändamål (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Urval av deltagare 

För att nå deltagare till studien användes ett bekvämlighetsurval vilket är ett enkelt och effek-
tivt sätt att nå specifika deltagare (Polit & Beck, 2012). Kontakt togs per telefon med respek-
tive enhetschef för några kommunala korttidsboenden i södra Sverige. Enhetscheferna hänvi-
sade vidare till en områdeschef med personalansvar för de kommunala sjuksköterskorna. In-
formationsbrev översändes via e-mail till områdeschefen (bilaga 2). Efter några dagar togs 
kontakt per telefon med områdeschefen för muntlig information om syftet med studien samt 
för att inhämta tillstånd för att genomföra intervjustudien. Områdeschefen gav sitt muntliga 
och skriftliga samtycke och ombads därefter att tillfråga tolv sjuksköterskor om de kunde tän-
ka sig bli intervjuade individuellt. Områdeschefen informerades om kriterier för deltagande i 
studien. Inklusionskriteriet var att sjuksköterskorna som inkluderades i studien skulle arbeta i 
kommunalt korttidsboende för äldre personer med en yrkeserfarenhet på minst ett år. 
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Efter ytterligare några dagar meddelade områdeschefen via e-mail att de kunde bidra med 
namn på åtta möjliga respondenter till studien. Därefter togs kontakt med respektive hälso- 
och sjukvårds teams chef för att inhämta namn, telefonnummer och e-mailadresser till de 
sjuksköterskor som skulle tillfrågas. Informationsbrev (bilaga 3) sändes via e-mail till de sjuk-
sköterskor som skulle tillfrågas om deltagande i studien. Efter några dagar kontaktades sjuk-
sköterskorna per telefon för förfrågan om deltagande i studien. Vid samtalet gavs också munt-
lig information om studien. För att nå det planerade antalet sjuksköterskor togs kontakt med 
enhetschefer som har personalansvar i ytterligare tre kommuner i södra Sverige. Förfarandet 
för tillfrågande av dessa sjuksköterskor skedde på samma sätt som vid urval av de första åtta 
intervjupersonerna. De som slutligen inkluderades i studien var sjuksköterskor verksamma i 
olika kommunala korttidsboenden i fyra olika kommuner i södra Sverige. Sjuksköterskorna 
hade varit yrkesverksamma mellan 4-30 år. Sammanlagt tillfrågades 12 sjuksköterskor samt-
liga kvinnor men endast 10 deltog i studien. 

Datainsamling 

Sjuksköterskorna fick bestämma tid och plats för intervjun som genomfördes på respektive 
arbetsplats i ett enskilt rum. Intervjuerna varade mellan 35-60 minuter. Intervjuerna spelades 
in med mobiltelefon. Intervjufrågorna ställdes utifrån en semistrukturerad intervjuguide (bila-
ga 1) som arbetades fram som ett stöd för intervjuaren att ringa in frågeområdet. Frågeguidens 
övergripande intervjufrågor utvecklades med ytterligare följdfrågor för att respondenten skul-
le ges möjlighet att utveckla sina svar mer detaljrikt mot syftet (Polit & Beck, 2012). Den 
första intervjun genomfördes som en provintervju för att testa frågornas relevans i förhållande 
till syftet. Provintervjun visade relevans för studiens syfte och har därmed inkluderats i resul-
tatet. En provintervju kan användas för att undersöka om intervjufrågorna ger svar på forsk-
ningsfrågan (Elo et al., 2014). Antalet intervjuer delades lika mellan författarna.  

Analys 

Analysen av materialet genomfördes utifrån kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats 
enligt Elo Kyngäs (2008). Analysförfarandet bestod av tre steg förberedelse-, organisering- 
och rapporteringsfas. Förberedelsefasen innebar att intervjuerna transkriberades ordagrant och 
lästes av respektive författare var för sig för att på så vis bilda sig en förståelse för innehållet i 
materialet som helhet. Därefter reflekterade författarna tillsammans över textens innehåll. 
Nästa steg innebar att samtliga intervjuer lästes enskilt åter igen av författarna och var för sig 
markerade författarna de delar i texten som svarade mot syftet. Sedan jämfördes och diskute-
rades respektive författares markerade text för att nå samstämmighet vilket resulterade i ana-
lysenheterna. I nästa steg kondenserades analysenheterna och numrerades för att kunna härle-
das till respektive intervju. Utgångspunkten för analysen var modellen De 6 S:n: Självbild, 
Självbestämmande, Sociala relationer, Symtom, Sammanhang och Strategier. De 6 S:n an-
vändes som mall för att skapa kategorier. Organiseringsfasen innebar att utveckla en struktu-
rerad analysmatris (bilaga 4) (Elo & Kyngäs, 2008). Analysenheterna lästes och diskuterades 
tillsammans utifrån innebörden i De 6 S:n (Ternestedt et al., 2012). Analysenheterna sortera-
des sedan in under respektive kategori utifrån likheter och skillnader. Sista steget i analyspro-
cessen var rapporteringsfasen. Analysenheterna i varje kategori lästes flera gånger för att få 
fram innebörden av innehållet och belysa kategorin (Elo & Kyngäs, 2008).  

Etiska överväganden 

Etiskt råd vid specialistsjuksköterskeprogrammet inom vård av äldre gav etiskt godkännande 
för genomförande av studien (Dnr, SPÄ 2015:3/2015 05 15, bil. 5). Forskningsetiska riktlinjer 
har till syfte att vägleda forskaren vid planering av projekt (Codex, 2008). Vid genomförandet 
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av studien tog författarna hänsyn till individskyddskravet som innefattar informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa etiska krav beaktades 
genom att studiens syfte och genomförandet beskrevs i informationsbrevet och informationen 
gavs även muntligt före intervjuerna. Samtycket till medverkan i intervjustudien inhämtades 
muntligt och skriftligt. Sjuksköterskorna gavs information om att deltagandet var frivilligt och 
att de som tillfrågats när som helst kunde avbyta utan att ange någon orsak. I samband med att 
tid och plats för intervjun avtalades informerades sjuksköterskorna om att de kunde skicka ett 
mail om de önskade att avbryta sin medverkan. Risk fanns att sjuksköterskorna kunde känna 
tvång att medverka i studien när förfrågan kom från deras chef. Känslan av tvång kan påverka 
sjuksköterskorna att ställa upp i intervjun för att chefen vill det och inte för att de själva vill. 
Det kunde vara svårare för sjuksköterskorna att säga nej till medverkan när förfrågan kom 
från chefen.  För att minimera risken att sjuksköterskorna skulle känna tvång till medverkan i 
studien informerades de muntligt om att chefen enbart varit behjälplig genom att förmedla 
tilltänkta sjuksköterskor. De informerades att chefen inte på något sätt kunde påtvinga dem till 
medverkan. Information gavs också om att medverkan var helt frivillig och att de kunde avstå 
att medverka utan påföljd (ICN, 2002; World Medical Association, 2013).  
 
Konfidentialiteten beaktades genom att sjuksköterskorna försäkrades om att allt material skul-
le förvaras på ett säkert sätt under pågående studie för att inga obehöriga ska kunna ta del av 
materialet. Endast författarna hade tillgång till ljudfilerna. Det utskrivna materialet hade både 
författarna och handledaren tillgång till. Både ljudfilerna och det skrivna materialet förvarades 
på ett usb-minne inlåst i ett kassaskåp som endast var tillgängligt för författarna. Vid databe-
arbetningen avidentifierades materialet. Sjuksköterskorna gavs information om att insamlad 
data endast skulle nyttjas till studiens ändamål och inte till något annat kommersiellt bruk 
(ICN, 2002; World Medical Association, 2013 ). Etiska ställningstaganden har beaktats av 
författarna under hela forskningsprocessen. Det vetenskapliga värdet av studien måste också 
ställas mot vilken förbättring som kan skapas (Kvale & Brinkman, 2014). 
 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån modellen De 6 S:n. De 6 S:n är; Självbild, Självbestämmande, 
Sociala Relationer, Symtom, Sammanhang och Strategier (Ternestedt et al., 2002; Ternestedt 
et al., 2012).   

Självbild 

Omvårdnadsepikrisen är det dokument som de kommunala sjuksköterskorna läser och söker 
information i för att skapa sig en bild av den äldre personen. De får i den skrivna texten i om-
vårdnadsepikrisen söka efter hur den äldre personen framställs. Vikten av att få en förståelse 
för vem personen är och vad som är viktigt för den äldre i vardagen betonas av de kommunala 
sjuksköterskorna. Detta är information de intervjuade efterfrågar och anser bör finnas med i 
omvårdnadsepikrisen men som de idag saknar. För att skapa trygghet i vardagen är det är vik-
tigt att små detaljer och vanemönster som till exempel om den äldre önskar mjölk i kaffet 
framkommer i omvårdnadsepikrisen. Sjuksköterskorna beskriver att de saknar information i 
omvårdnadsepikrisen om den äldres personliga läggning så som blyghet, inåtvänd eller utåt-
vänd vilket försvårar mötet. Endast ett fåtal av sjuksköterskorna anser att omvårdnadsepikri-
sen är välskriven och att den ger en god uppfattning om vem den äldre personen är.  
 

”Ge trygghet att de vet om att hon dricker kaffe med mjölk, det vill den patien-
ten ha och då vet man redan om detta när de kommer”. (Intervju 1) 
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”Ja, man kan ju få förståelse varför den gör på vissa sätt… och man kanske be-
möter lite olika när man vet vilken bakgrund de har”. (Intervju 4) 

 
Övervägande del av de intervjuade anser att informationen i omvårdnadsepikrisen inte speglar 
vad som är viktigt för den äldre. Sjuksköterskorna understryker vikten av att den äldre perso-
nen framställs som en person med individuella intressen.    
 

”För det är ju ändå så liksom att vi försöker när de kommer att de ska få någon-
ting som de är intresserade av så att de inte bara ligger inne på rummet. Utan 
är de intresserade av natur och djur så kan man ju fokusera på såna tv pro-
gram, böcker eller tidningar. Det är lättare att prata med dem också, föra en 
konversation om någonting som de är intresserade av”. (Intervju 2) 

 
Sjuksköterskorna beskriver svårigheter att utifrån omvårdnadsepikrisen avgöra hur den äldre 
kan stödjas till att bevara en positiv bild av sig själv. De intervjuades åsikt är att omvårdnads-
epikrisen mestadels skrivs på ett akademiskt språk avsett att läsas av kollegor emellan. Upp-
fattningen är att omvårdnadsepikrisen skrivs utifrån sjuksköterskornas syn av ett omvård-
nadsproblem snarare än vad den äldre personen anser vara ett problem. De saknar information 
i omvårdnadsepikrisen vem personen är för att kunna möta och förstå utifrån den äldres per-
spektiv. Endast om det är något extra ordinärt så framkommer det. 
  

”Men det är ju egentligen väldigt svårt att skriva det så att det utgår ifrån pati-
enten och patienten kanske inte alltid ser sina egna problem så det är ju ibland 
väldigt svårt att skriva det som sjuksköterska”…”Men det som gör att dom mår 
bra och så det är ju väldigt sällan med”. (Intervju 7) 

Självbestämmande 

För den fortsatta vården av den äldre personen beskriver de intervjuade svårigheter att i om-
vårdnadsepikrisen utröna hur den äldre personen önskar och förmår sköta sig själv. Sjukskö-
terskorna beskriver att de saknar information i omvårdnadsepikrisen vad den äldre har klarat 
av tidigare i sin vardag. Det är information de efterfrågar för att kunna stödja den äldre perso-
nen till att vara oberoende. Sjuksköterskorna anser att då information saknas kan inte ett kor-
rekt omhändertagande ges av den äldre personen. Flertal av de intervjuade beskriver att de till 
exempel saknar information om den äldre hanterar sina läkemedel självständigt. De anser att 
informationsbrist leder till att sjuksköterskorna tar över den äldres läkemedelshantering i onö-
dan trots att personen kanske hade kunnat klarat sköta sina läkemedel själv.   
 

”Kan den sköta sin egen hygien med guidning, påstötning, tillsyn att det står lite 
mer utförligare vad som fungerar och inte fungerar och vad den klarar av och 
vad den vill klara av”. (Intervju 2) 

 
”Sköta sina mediciner själv… Har den då gjort det i hemmet innan så varför 
kan den då inte göra det här”. (Intervju 6) ”De kommer till en korttid så ska jag 
ta hand om deras mediciner men så behöver ju det inta alls vara. Och det är ju 
lite nyare tänk nu tycker jag att patienten får ta hand om sina mediciner själv 
men det är nog inget som beskrivs så mycket”. (Intervju 1) 

 
Sjuksköterskorna anser att den äldres delaktighet är viktig för den fortsatta vården och de sö-
ker efter denna information i den äldres omvårdnadsepikris. Det framkom att den äldres del-
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aktighet sällan beskrivs i omvårdnadsepikrisens olika sökord. De finner att innehållet i sökor-
den beskriver hur sjuksköterskorna utfört omvårdnaden men inte hur den äldre själv deltagit. 
Ytterligare en aspekt de intervjuade framhåller är avsaknaden av information i omvårdnads-
epikrisen som berör den äldre personens villighet att samarbeta och medverka till fortsatt 
vård.  
 

”Det är ju väldigt viktigt att man är delaktig men jag har nog aldrig läst det i 
någon omvårdnadsepikris”. (Intervju 8) ”Hur personalen har gjort och inte hur 
patienten har gjort”. (Intervju 5) 

 
”För får man en patient som vägrar att ta sina tabletter då är det ju ett problem 
som varit känt hos tidigare vårdgivare också, men det står inte ett smack om det 
i epikrisen”. (Intervju 2) 

 
I de fall informationen om den äldre personens delaktighet framkommer i epikrisen beskriver 
de intervjuade att informationen oftast rör om personen uttryckt önskemål om att avstå fortsatt 
utredning eller specifika undersökningar. Sjuksköterskorna påtalar att för den fortsatta vården 
är det betydelsefullt att ha kännedom om den äldre personens önskan och vilja för att gemen-
samt arbeta för den målsättningen. 
 

”Om patienterna har nekat till någon vidare undersökning eller något sådant. 
Då står det liksom men kanske att patienterna tackar nej till vidare undersök-
ningar”. (Intervju 10) 

 

Sociala relationer 

Sjuksköterskorna såg både en emotionell och en praktisk dimension. I omvårdnadsepikrisen 
framkommer inte någon detaljerad information om den äldres närstående eller hur deras rela-
tioner är. De intervjuade understryker att när den äldre får en plats på ett korttidsboende så 
önskar de att anhöriga ska vara delaktiga i den äldres omsorg tillsammans med sjuksköters-
kan. Vikten av att få information om vilka närstående som kan bistå i den praktiska omsorgen 
av den äldre personen betonas. Praktisk omsorg beskriver sjuksköterskan såsom att leverera 
mediciner från hemmet eller apoteket till korttidsboendet.  
 

”Anhöriga namn och telefonnummer. Det saknar man”. (Intervju 6) ”Det är ju 
jätte bra om man skriver en sådan kommentar att jag har informerat anhöriga 
och då vet jag vem det nu är som kommer att hämta ut medicinerna”. (Intervju 
3) 
 

För sjuksköterskorna betyder den emotionella dimensionen av vänskapsförbindelser hur de 
kan främja bevarandet av viktiga relationer för den äldre. Det framkommer att de intervjuade 
saknar information i omvårdnadsepikrisen beträffande vilka personer som är viktiga för den 
äldre personen. Vid enstaka fall om den äldre personen har någon speciell relation med någon 
anhörig så är erfarenheten att det kunde rapporteras muntligt. 
 

”Det är kanske viktigt att veta hur relationen till dottern är eller är det bättre att 
ta brodern”. (Intervju 6) 
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Symtomlindring 

De intervjuade beskriver att den information som finns i omvårdnadsepikrisen rörande den 
äldres symtomlindring mestadels är utformad utifrån olika bedömningsinstrument. De inner-
håller korta standardfraser och beskriver inte den äldre personens skildring eller upplevelse av 
symtomet. Det framkommer i intervjuerna att sjuksköterskorna sammankopplar den äldre 
personens symtomlindring med riskbedömningsinstrumentet Senior alert. Sjuksköterskorna 
menar att i omvårdnadsepikrisen beskrivs den äldres symtom med siffror vilket föranleder till 
åtgärder såsom att förebygga fall, trycksår och undernäring. Det som anges i epikrisen som en 
åtgärd för att förebygga fall kan till exempel vara halksockor men de intervjuade menar att 
information om den äldres önskemål och upplevelse av åtgärden saknas. Ytterligare en aspekt 
som framkommer är att i epikrisen beskrivs den äldre personens smärtproblematik utifrån 
fraser som ”är väl smärtlindrad”. Den äldres egen beskrivning av vad som orsakar och fram-
kallar smärtan samt hur den lindras skrivs sällan i omvårdnadsepikrisen vilket de intervjuade 
upplever vara en brist.  
 

”Inte jätte vanligt att man beskriver vad som orsakar eller framkallar smärtan”. 
(Intervju1) ”Det kan ju naturligtvis stå mycket mer om det egentligen”. (Intervju 
3) 

 
I de fall då sjuksköterskorna på de kommunala korttidsboendena tar emot en äldre person med 
oro och förvirring söker de i omvårdnadsepikrisen efter information om hur de kan lindra 
symtomen. Sjuksköterskorna menar att det är en brist att förslag på symtomlindring inte 
framkommer i någon större omfattning i omvårdnadsepikrisen och betonar att en sådan in-
formation är viktigt för att de ska kunna ge en fortsatt god vård. 
 

”Den här patienten är väldigt orolig den och den tiden. Men då har vi gjort så 
här och så här och då har liksom patienten blivit lugn”. (Intervju 9) ”Men det 
kan ofta vara så att symtomlindringen inte är med”. (Intervju 2) 

 

Sammanhang 

I de fall den äldres livsberättelse överhuvudtaget finns i omvårdnadsepikrisen är den kortfat-
tad.  De menar att det är stort fokus på den medicinska informationen i omvårdnadsepikrisen 
snarare än på den äldres livsberättelse och nuvarande situation. Avsaknaden av den äldre per-
sonens livsberättelse ansåg de försvåra omhändertagandet i den fortsatta vården. Detta exemp-
lifierades med en äldre person med demens som kom till ett korttidsboende utan en dokumen-
terad livsberättelse vilket medförde svårigheter vid bemötandet i olika omvårdnadssituationer. 
Sjuksköterskorna beskriver att den äldre personen kan varit utsatt för något tidigare i livet 
vilket också kunde försvåra mötet med den äldre.  
 

”En patient som har suttit i koncentrationsläger och är livrädd för personer som 
kommer i vita kläder. Det är ju jätteviktig bakgrundsinformation som jag behö-
ver veta och all personal behöver veta för det kan ju störa hela relationen.” (In-
tervju 2) 

  
De intervjuade underströk att den äldre personens yrkesverksamma liv nästan aldrig beskrivs i 
omvårdnadsepikrisen. Detta menar de försvårar mötet med den äldre personen då de inte fick 
information om vem personen är. Däremot beskrev sjuksköterskorna att om de i omvårdnads-
epikrisen fick information om den äldres livsberättelse kunde de i mötet bevara personens 
identitet.  



11 

 
”Ja, inte bara det medicinska utan helheten runtomkring och vad man får fram 
av en livsberättelse”. (Intervju 9) 

 

Strategier 
De intervjuade menar att den äldre personens egna tankar och önskemål inför framtiden sällan 
beskrivs i omvårdnadsepikrisen. Sjuksköterskorna anser att informationen som framkommer i 
omvårdnadsepikrisen beträffande den äldres framtid mestadels är läkemedels eller återbesöks-
relaterad. De menar att för den fortsatta vården är det av vikt att den äldres intention med sin 
korttidsvistelse framkommer för att de ska kunna stödja och planera den kommande tiden.  
 

”Det är sällan ni skriver något om det”. (Intervju 3) ”Vad de tänker om framti-
den får man forska i”. (Intervju 4) 

 
Även om den äldres intention för korttidsvistelsen saknas i omvårdnadsepikrisen finns det 
angivet i biståndsbedömarens sociala beslut. Ett beslut som kan härröras till den vårdplanering 
som gjorts tillsammans med den äldre innan utskrivningen från slutenvården. Det anses vara 
positivt att den äldre personens intention för korttidsvistelsen ändå finns dokumenterat.  
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

I studien har en kvalitativ deskriptiv design tillämpats, vilket möjliggjorde en förståelse av 
olika aspekter i sitt naturliga sammanhang. Syftet med studien var att beskriva hur sjukskö-
terskor inom kommunala korttidsboenden uppfattade informationen i omvårdnadsepikrisen 
för den fortsatta vården av den äldre personen. Genom att använda en kvalitativ ansats i form 
av personliga intervjuer gavs möjlighet att studera ett problemområde och få insikt i sjukskö-
terskornas upplevelse och erfarenheter (Polit & Beck, 2012). Initialt diskuterades vilken form 
av innehållsanalys som var mest passande för syftet då både en induktiv och deduktiv analys 
kunde vara möjlig. En deduktiv innehållsanalys valdes då det möjliggjorde användandet av en 
modell som ett ”raster”. Modellen De 6 S:n användes som ”raster” för att belysa personcentre-
rad vård i ett nytt sammanhang (Ternestedt et al., 2012). Deduktiv innehållsanalys är en lämp-
lig metod som möjliggör att prova en modell eller teori i ett nytt sammanhang (Vaismoradi, 
Turunen & Bondas, 2013).  
 
För att forskaren ska kunna visa trovärdighet av resultaten i studien krävs att olika åtgärder 
vidtas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Lincoln & Guba (1985) belyser, för att öka 
trovärdigheten vid kvalitativa studier granskas studien utifrån tillförlitlighet, giltighet och 
överförbarhet. Trovärdighet belyser sanningshalten i studiens resultat och hur forskarens erfa-
renhet samt förförståelse präglat analysen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Vår yr-
keserfarenhet inom slutenvården och att skriva omvårdnadsepikriser har givit en förförståelse 
av området. Genom att ha varit medvetna om och reflekterat över vår förförståelse och hållit 
distans till materialet kunde resultatet bli mindre ”färgat” (Kvale & Brinkmann, 2014). Vid 
studiens början förelåg en obefintlig erfarenhet av hur informationen i omvårdnadsepikrisen 
uppfattades av den kommunala sjuksköterskan, men däremot en lång erfarenhet av att arbeta 
med äldre personer och skriva omvårdnadsepikriser. Det medförde inspiration till en djupare 



12 

insikt av området. Denna förförståelse har på så sätt används som en tillgång (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 
 
För att stärka trovärdigheten av en kvalitativ innehållsanalys kan en checklista med frågor 
avseende förberedelsefasen, organisationsfasen och rapporteringsfasen användas (Elo et al., 
2014). Denna checklista har författarna haft som stöd för att stärka studiens trovärdighet. En 
noggrann beskrivning av studiens metod ökade resultatets trovärdighet (Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2012). Initialt diskuterades vilket urval av sjuksköterskor som skulle vara passan-
de för studien. Bekvämlighetsurval valdes med anledning av att nå deltagare till studien som 
inte tidigare haft någon kontinuerlig vårdrelation eller personkännedom om den äldre perso-
nen. De deltagande sjuksköterskorna var verksamma på kommunala korttidsboenden och 
sjuksköterskan tog emot äldre personer som för henne var mer okända. En möjlighet hade 
kunnat vara att inkludera sjuksköterskor på särskilt boende (äldreboende) men efter diskus-
sion ansågs att sjuksköterskorna i särskilt boende kan ha en större personkännedom om den 
äldre personen vilket skulle kunna påverkat resultatet. Troligtvis skulle sjuksköterskorna i 
särskilt boende inte i samma omfattning efterfråga information om den äldre personens per-
sonlighet då de redan har en etablerad personkännedom. Detta skulle kunnat påverka resulta-
tet negativt det vill säga materialets fyllighet. Genom att medvetet välja lämpliga deltagare 
erhölls representativ information av problemområdet (Creswell, 2013; Polit & Beck, 2012). 
 
Svårigheter uppkom vid rekryteringen av deltagare till studien, eftersom de kommunala sjuk-
sköterskorna var sysselsatta med inskolning av personal inför sommaren. De sjuksköterskor 
som valde att inte delta avstod på grund av hög arbetsbelastning. Om studien genomförts vid 
en annan tidpunkt på året hade det kanske varit lättare att få ytterligare några deltagare. Anta-
let deltagare ansågs ändå vara tillräckligt då mättnad i materialet skönjdes i de sista intervju-
erna (Polit & Beck, 2012). Överförbarhet handlar om vilken omfattning resultatet kan applice-
ras i andra miljöer och populationer (Lincoln & Guba, 1985). För att kunna ta ställning till 
studiens överförbarhet krävs en noggrann beskrivning av deltagare, urval, datainsamling, ana-
lys och kontext (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Datamaterialets innebördsrikedom 
och djup påverkar möjligheterna till överförbarhet av resultatet (Rosberg, 2008).  Förslag på 
överförbarhet kan ges men enbart läsaren kan bedöma om resultatet är överförbart till en an-
nan situation (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  
 
Intervjun genomfördes på respektive deltagares arbetsplats. Valet av plats för intervjun gjor-
des för att skapa en trygg och tillåtande atmosfär för deltagaren. En intervjusituation kan stö-
ras av omkringliggande miljöfaktorer och deltagaren kan påverkas negativt av inspelningssi-
tuationen (Polit & Beck, 2012). Intervjusituationen var ovan och därför genomfördes en prov-
intervju för att testa de semistrukturerade frågorna i intervjuguiden. Intervjuguidens frågor 
visade relevans då sjuksköterskorna utvecklade sina svar inom området vilket stärkte trovär-
digheten (Elo et al., 2014). Det visade sig vara ett bra val att genomföra en provintervju efter-
som det indikerade att frågornas struktur fungerade vilket skapade trygghet inför de komman-
de intervjuerna.  
 
Tillförlitligheten handlar om att studiens analys är noggrant beskriven så att annan forskare 
ska kunna genomföra och uppnå samma resultat (Lincoln & Guba, 1985).  Som metod valdes 
en kvalitativ deduktiv innehållsanalys eftersom det ansågs vara en lämplig metod för att pröva 
modellen De 6 S:n i ett nytt sammanhang (Elo & Kyngäs, 2008; Ternestedt et al., 2002). Stu-
diens tillförlitlighet kan ha påverkats då avsaknad av erfarenhet att använda analysmetoden. 
Materialet lästes i sin helhet flera gånger för att få en ingående förståelse för innehållet. Till-
sammans reflekterades och diskuterades innehållet för att bedöma om samma slutsats upp-
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nåtts. Genom att samstämmighet uppnåtts genom hela analysprocessen stärktes tillförlitlighe-
ten. Enligt Lincoln och Guba (1985) kan trovärdigheten stärkas genom en öppen dialog i hela 
analysprocessen. En matris utarbetades utifrån De 6 S:n för att kunna identifiera och kategori-
sera materialet (Polit & Beck, 2012). En begränsning som uppkom i analysprocessen var svå-
righeten med att placera analysenheterna under rätt kategori på grund av att innebörden i ana-
lysenheterna överrenstämde med flera kategorier vilket kan påverkat resultatet. En svaghet i 
att använda den valda modellen var att innebörden i begreppen De 6 S:n flöt in i varandra 
vilket stundom medförde svårighet att sortera analysenheterna utifrån modellen (Ternestedt et 
al., 2002). För att öka giltigheten användes citat för att belysa resultatet och bekräfta vad del-
tagarna beskrivet vilket medför att läsaren ges en möjlighet att bedöma resultatets giltighet 
(Elo & Kyngäs, 2008). Resultatet anses giltigt om det karaktäristiska lyfts fram det vill säga 
det som var avsett att beskrivas (Long & Johnson, 2000).   
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunala korttidsboenden upp-
fattade informationen i omvårdnadsepikrisen för den fortsatta vården av den äldre personen. 
De kommunala sjuksköterskorna utgick från omvårdnadsepikrisen för att skapa sig en bild av 
den äldre personen. Resultatet påvisade att sjuksköterskona ansåg att informationen i omvård-
nadsepikrisen var bristfällig och utgick inte från den äldre personens perspektiv, erfarenhet 
eller upplevelse av sin situation. Detta överensstämmer med en tidigare studie som visat att 
sjuksköterskans dokumentation inte är skriven utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 
(Broderick & Coffey, 2013). Sjuksköterskorna påtalade även att avsaknaden av den äldres 
perspektiv försvårade den fortsatta personcentrerade vården. Clarke, Jane-Hanson & Ross 
(2003) beskriver att sjuksköterskor behöver en ökad kännedom om individen för att kunna ge 
personcentrerad omvårdnad.  

Självbild 

Resultatet visade på att sjuksköterskorna betonade vikten av att i omvårdnadsepikrisen erhålla 
personkännedom av den äldre personen.  De ansåg för att kunna främja en meningsfull vardag 
för den äldre var de i behov av information från omvårdnadsepikrisen om vem personen är 
och vad som är viktigt för den äldre. Även Summer Meranius (2010) påtalar i en studie vikten 
av att bevara den äldre personens identitet genom att låta den äldre personen vara den man 
alltid har varit.  Sjuksköterskorna beskrev att personkännedom kan vara allt från små detaljer 
som att den äldre önskar mjölk i kaffet till den äldres personliga läggning som blyg eller inåt-
vänd. Detta framkommer också i en studie av Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay (2010) att 
personkännedom är att erhålla kunskap om den äldre personens aktiviteter, rutiner och det 
som ger personen en meningsfull vardag. 
 
Främja och bibehålla bilden av sig själv och bevara vardagslivet beskrivs också vara centralt i 
den personcentrerade vården (Edvardsson et al., 2010). Studien visade hur den kommunala 
sjuksköterskan ser på informationen i omvårdnadsepikrisen. Den kommunala sjuksköterskan 
efterfrågade en beskrivning av den äldre personens självbild för att kunna ge en värdig vård. 
Förmodligen är förklaringen till den skillnaden mellan vad slutenvårdssjuksköterskan skriver i 
omvårdnadsepikrisen och vilken information den kommunala sjuksköterskan hade önskat det 
som Ekman et al. (2011) talar om. Inom slutenvård är fortfarande det medicinska perspektivet 
dominerande vilket leder till att den äldres beskrivning av sig själv och vad som är viktigt inte 
framkommer i omvårdnadsepikrisen.  
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Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnadsepikrisen utformades utifrån en akademisk språktradi-
tion. De menade att den äldres perspektiv på sin situation inte framkom vilket försvårade de-
ras möte med den äldre personen. Detta stämmer överens med tidigare studie som beskriver 
att språket som används i omvårdnadsdokumentationen ofta är distanserat, oengagerat och 
utformats utifrån standardfraser vilket visar på okunskap om personen (Broderick & Coffey, 
2013). Trots att det i patientdatalagen (2008:355) beskrivs att dokumentationen bör innehålla 
både subjektiv och objektiv information om personen själv så visar resultatet att den äldres 
subjektiva beskrivning om sig själv fortfarande saknas. 

Självbestämmande 

Sjuksköterskorna saknade information om vad den äldre personen tidigare klarat av i sin 
vardag vilket medförde att de inte kunde ge ett korrekt omhändetagande. De påpekade vikten 
av att i omvårdnadsepikrisen få fram information om hur den äldre vill ”rå sig själv” i sin 
dagliga omvårdnad. Informationsbristen kunde leda till att de tog över det som den äldre 
tidigare klarat vilket medförde svårigheter för den äldre att vara oberoende. Det har 
framkommit i tidigare studier att sjuksköterskor har svårigheter att involvera den äldre 
personen i kliniska beslut som rör omvårdnaden. De är inte medvetna om hur den äldre 
personen önskar delta i sin dagliga omvårdnad eller vid beslutfattanden (Florin, Ehrenberg & 
Ehnfors, 2006). Broderick & Coffey (2013) visade att en persons egna önskemål och beslut  
sällan dokumenteras.  
 
Sjuksköterskorna ansåg att information om den äldres delaktiget i sin dagliga omvårdnad inte 
framkom. Däremot poängterade de att informationen i omvårdnadsepikrisen snarare beskrevs 
utifrån hur sjuksköterskan utfört omvårdnaden och inte hur den äldre personen själv har 
önskat delta. Detta framkommer också i en studie av Cheevakasemsook et al. (2006) där det 
beskrivs att dokumentationen ofta bygger på hur sjuksköterskan upplever situationen. Trots 
att patientlagen (SFS 2014:821) förstärkts avseende patientens självbestämmande och delak-
tighet av sin egen vård avidentifieras fortfarande den äldre personen inom slutenvård till en 
diagnos vilket leder till att den äldre personens resurser inte tillvaratas eller beskrivs i 
omvårdnadsepikrisen. 

Sociala relationer 

I omvårdnadsepikrisen framkom inte någon detaljerad information angående vilka närstående 
den äldre personen har eller hur deras relation är. En tidigare studie (Broderick & Coffey, 
2013) visade ett liknande resultat. Den äldre personens närstående beskrevs i studien endast 
med korta fraser och någon detaljerad information om den äldres sociala relationer förekom 
inte. Sjuksköterskorna i föreliggande studie påtalade avsaknaden av denna information och 
hur det kunde påverka den fortsatta vården av den äldre personen. De kommunala 
sjuksköterskorna framhöll svårigheter att planera den praktiska omsorgen då de inte erhållt 
information om vem som exempelvis hämtar ut den äldre personens läkemedel. Det framkom 
att de kommunala sjuksköterskorna ansåg att närstående till den äldre personen har en viktig 
praktisk roll i vårdkedjan. Ternestedt et al. (2012) beskriver att i den personcentrerade vården 
är de närstående betydelsefulla för den äldres välbefinnande. I den fortsatta vården komplette-
rar de närstående sjuksköterskornas omsorg av den äldre personen. I resultatet framkom att 
sjuksköterskorna poängterade vikten av att i omvårdnadsepikrisen få information om den äld-
re personens vänskapsförbindelser för att kunna ge möjlighet att bevara viktiga relationer. 
Dahlberg (2007) menar att en viktig aspekt är att alla människor behöver någon att kunna dela 
tankar, känslor eller bara vara med för att bevara sin självbild. 
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Symtomlindring 

Den äldre personens symtomlindring beskrevs inte i någon större omfattning i 
omvårdnadsepikrisen. Sjuksköterskorna saknade den äldres egen beskrivning av vad som 
orsakade och framkallade symtomet. Tidigare studier bekräftar att den äldres egen 
beskrivning av sin smärtupplevelse är bristfälligt dokumenterad (Friberg, Bergh & Lepp, 
2006). Resultatet visade att fortfarande dokumenterar slutenvårdssjuksköterskan den äldre 
personens smärta på ett opersonligt och objektiviserande sätt i omvårdnadsepikrisen och inte 
utifrån den äldres beskrivning av symtomet. Även Broderick & Coffey (2013) menar att 
dokumentationen ofta är skriven i tredje person. Avsaknaden av information i 
omvårdnadsepikrisen medförde enligt sjuksköterskorna svårigheter att lindra den äldres 
lidande i den fortsatta vården. Detta överrensstämmer med resultat från tidigare studier där det 
beskrivs att omvårdnadsdokumentationen saknar detaljerad beskrivning och planering av 
omvårdnaden (Broderick & Coffey, 2013). De kommunala sjuksköterskorna framhöll och 
efterfrågade en mer utförlig beskrivning i omvårdnadsepikrisen av vilka omvårdnadsåtgärder 
som lindrat den äldres lidande. Arman, Rehnfeldt, Lindholm & Hamrin (2002) menar att en 
persons symtomlindring inte enbart kan behandlas utifrån  de fysiska symtomen. En persons 
lidande lindras först när sjuksköterskorna ser hela personen utifrån de fysiska, psykiska, 
emotionella och andliga behoven.  

Sammanhang 

Sjuksköterskorna beskrev att i de fall den äldres livsberättelse framkom i 
omvårdnadsepikrisen var den kortfattad. De ansåg att avsaknaden av den äldres livsberättelse 
påverkade omhändertagandet och mötet med den äldre i den fortsatta vården. Detta stämmer 
väl överrens med det som framkom i Clarke (2000) studie som beskriver att kännedom om 
personens livshistoria bör påverka sjuksköterskans  omhändertagandet av den äldre personen. 
Livsberättelsen kan vägleda sjuksköterskan i vilka nuvarande behov  och prioriteringar den 
äldre personen har. Ytterligare studie bekräftar att genom livsberättelsen kan en persons 
nuvarande och framtida önskemål synligöras (Thompson, 2011).  Avsaknaden av den äldre 
personens livsberättelse i omvårdnadseikrisen kan innebära att den äldre personen 
avidentifieras och objektifieras. Vilket kan leda till att den personcentrerade omvårdnaden av 
den äldre personen initialt reduceras i samband med utskrivning från slutenvården. 
Sjuksköterskorna beskrev att de i ett senare skede under korttidsvistelsen genomförde ett 
samtal  med den äldre personen och de närstående för att erhålla den äldres livsberättelse. 
McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper (2010) beskriver i en studie att arbeta utifrån den 
äldre personens livsberättelse främjar sjuksköterskan att se vem personen är bakom 
sjukdomen. Ytterligare en studie visade på att livsberättelsen kan användas som ett verktyg 
för att beskriva vad som är unikt med den äldre personen. En persons berättelse är unik både 
till berättelsen men också hur den berättas. En livsberättelse kan stödja den äldre personen att 
bevara sin identitet men också ge en känsla av förståelse för traumatiska händelser som inträf-
fat tidigare i livet (Russell & Timmons, 2009).  

Strategier 

Informationen i omvårdnadsepikrisen beträffande den äldres egna tankar och önskemål inför 
framtiden beskrevs sällan. Det framkommer i flera studier att vid utskrivningsprocessen bör 
sjuksköterskorna ta hänsyn till både den äldre personens allmänna hälsotillstånd samt önske-
mål inför framtiden. Sjuksköterskorna inom slutenvården arbetade under tidspress vilket med-
förde att den äldre personens önskemål och behov inför framtiden inte dokumenterades. En 
tidigare studie har visat att den äldre personens komplexa hälsosituation ses inte ur ett hel-
hetsperspektiv utan dokumentationen fokuserar på medicinska hälsotillstånd (Slatyer et al., 
2013; De Marinis et al., 2010). I resultatet framkom att de kommunala sjuksköterskorna sak-
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nade information om den äldres intention med sin korttidsvistelse. Den äldre personens tankar 
om sin framtid dokumenterades inte av slutenvårdssjuksköterskan i omvårdnadsepikrisen. 
Vilket kan vara ett uttryck för att sjuksköterskan som skrivit epikrisen inte utvecklat ett part-
nerskap under slutenvårdstillfället. Dokumentationen blev opersonlig och beskrev endast 
återbesök respektive läkemedelsplanering inom ramen för framtid men inte den äldres tankar. 
Laitinen et al. (2010) beskriver i en studie att dokumentationen får en djupare dimension när 
den äldre personens rädsla, oro och hopp inför framtiden blir dokumenterad. När patientens 
röst dokumenteras ges möjlighet till att vårda hela människan. 
 

Slutsatser 
 
De kommunala sjuksköterskorna utgick från informationen i slutenvårdens omvårdnads-
epikris för att skapa sig en bild av den äldre personen. Studien visade att de kommunala sjuk-
sköterskorna ansåg att informationen i omvårdnadsepikrisen var bristfällig och beskrev inte 
den äldre personens perspektiv, erfarenheter och upplevelse av sin situation. Informationen i 
omvårdnadsepikrisen är fortfarande distanserad och utformad utifrån standardfraser. Informa-
tionen i omvårdnadsepikrisen förmedlar inte helhetssynen av den äldre personen vilket kan 
försämra den fortsatta vården. Initialt kan avsaknaden av denna information medföra svårig-
heter för den kommunala sjuksköterskan att bedriva personcentrerad vård.  

Kliniska implikationer 
 
Resultatet kan vara en hjälp och ledning för hur sjuksköterskan kan förbättra omvårdnadsdo-
kumentationen. Genom att i omvårdnadsepikrisen dokumentera vad som är viktigt för den 
äldre personen tydliggörs den personcentrerade omvårdnaden. Vilket kan förbättra omhänder-
tagandet av den äldre personen genom hela vårdkedjan mellan slutenvård och kommunal om-
sorg. För att omvårdnadsdokumentationen ska bli mer personcentrerad krävs kunskap i per-
soncentrerad vård.  Ett sätt att öka kunskapen i personcentrerad vård är att kontinuerligt 
genomföra utbildningsinsatser på arbetsplatsen och att kollegor med specialistkompetens de-
lar med sig av sina kunskaper.  
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Bilagor 
 
Intervjuguide     Bilaga 1 
 
Vad är skillnaden på en bra respektive mindre bra omvårdnadsepikris? 
Om något sökord saknas vilket brukar det vara? 
Påverkar det vården av den äldre om det saknas information?   
Hur uppfattar du nyttan av omvårdnadsepikrisen?  
Vilken information ger den dig? 
Om du hade skrivit omvårdnadsepikrisen vad hade du önskat att det stod?  
 
Hur framställs personen i epikrisen? 
Hur beskrivs den äldres situation i omvårdnadsepikrisen? 
Hur beskrivs den äldres delaktighet i sin egen vård i omvårdnadsepikrisen? 
Hur beskrivs personens framtid i omvårdnadsepikrisen? 
 
Är det någon information som är överflödig? 
Vilken information saknas enligt dig? 
Vad skulle du behöva veta om den äldre för att kunna ge en god vård ur ett  
helhetsperspektiv? 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informationsbrev     Bilaga 2 
 
Chef 
 
Till xxxxx chef, xxxxx, xxxxx kommun   
 
Bakgrund  
Vi är två sjuksköterskor verksamma inom geriatrisk akutsjukvård som studerar på Hälsohög-
skolans Specialistsjuksköterskeutbildningen Vård av äldre. Vi genomför nu vår magisterexa-
men inom omvårdnad i form av en kvalitativ intervjustudie.  
 
Region Jönköpings län har i sin åtgärdsplan för 2014-2015 prioriterat att införa ett personcent-
rerat arbetsätt. För att kunna bedriva personcentrerad omvårdnad genom hela vårdkedjan finns 
ett behov av att utforska hur omvårdnadsepikrisen uppfattas av den mottagande sjuksköters-
kan inom kommunens korttidsboenden. För säkerställa kontinuiteten mellan olika vårdgivare 
är det viktigt att omvårdnadsepikrisen förmedlar helhetssynen av den äldre. Syftet med studi-
en är att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunala korttidsboenden uppfattar nyttan av 
informationen i omvårdnadsepikrisen för den fortsatta vården av den äldre personen. 
 
Vår önskan är att få komma till Era enheter för att genomföra en intervjustudie. Vi skulle be-
höva din hjälp att tillfråga sjuksköterskor som kan tänka sig bli intervjuade individuellt. De 
som tillfrågas skall ha varit yrkesverksamma minst ett år. Vi önskar genomföra intervjun på 
boendet och intervjutiden beräknas till 45-60 minuter. 
 
Hantering av data 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut. Vid utskrift kommer data avidentifieras. Endast 
författare och handledare kommer att kunna ta del av materialet. Allt material kommer att 
förvaras så att det endast är tillgängligt för författarna. Enskilda individer kommer inte vara 
möjliga att identifiera i det färdiga examensarbetet. Resultatet kommer att mynna ut i en 
skriftlig presentation i form av ett examensarbete på magisternivå. Studiens resultat kommer 
att presenteras för personal på geriatrisk vårdavdelning i Region Jönköpings län och är tänkt 
till att användas till förbättringsarbete inom området personcentrerad omvårdnadsdokumenta-
tion.  
 
Kontakt 
Vi kommer inom några dagar ta kontakt med Dig per telefon för att inhämta tillstånd samt 
förslag på möjliga respondenter. 
 
Handledare för studien 
Irene Ericsson, Lektor gerontologi. 
Hälsohögskolan, 036-10 13 26, irene.ericsson@hhj.hj.se  
 
Ytterligare information om studien ges av: 
Åsa Forsberg, Geriatrisk avdelning A Ryhov, 073-048 18 17, asa.forsberg@rjl.se                                               
Tina Samefors, Geriatrisk avdelning A Ryhov, 070-995 26 75, tina.samefors@rjl.se 
 
 
 
 
 



 

Med Vänlig Hälsning 
 
Åsa Forsberg    Handledare för studien   
Geriatrisk avdelning A Ryhov    Irene Ericsson, Lektor gerontologi 
036-322560, 073-048 18 17    Hälsohögskolan 036-101326 
    Irene.ericsson@hhj.hj.se 
Tina Samefors  
Geriatrisk avdelning A Ryhov  
036-322560, 0709-952675 
 
 
 
 
Härmed ger jag mitt medgivande till att ovanstående intervjustudie genomförs på kommunens 

korttidsboenden. 

 
 
.................................................. 
 
Namnteckning 
 
 
.................................................. 
 
Namnförtydligande 
xxxxx chef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informationsbrev     Bilaga 3 
 
Sjuksköterska 
 
Till Dig som arbetar som sjuksköterska på xxxxx korttidsboende  
 
Bakgrund 
Vi är två sjuksköterskor verksamma inom geriatrisk akutsjukvård som studerar på Hälsohög-
skolans Specialistsjuksköterskeutbildningen Vård av äldre. Vi genomför nu vår magisterexa-
men inom omvårdnad i form av en kvalitativ intervjustudie. Region Jönköpings län har i sin 
åtgärdsplan för 2014-2015 prioriterat att införa ett personcentrerat arbetsätt. För att kunna 
bedriva personcentrerad omvårdnad genom hela vårdkedjan finns ett behov av att utforska hur 
omvårdnadsepikrisen uppfattas av den mottagande sjuksköterskan inom kommunens korttids-
boenden. För säkerställa kontinuiteten mellan olika vårdgivare är det viktigt att omvårdnads-
epikrisen förmedlar helhetssynen av den äldre.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att beskriva hur sjuksköterskor inom kommunala korttidsboenden upp-
fattar nyttan av informationen i slutenvårdens omvårdnadsepikris för den fortsatta vården av 
den äldre personen. 
 
Tillfrågan om deltagande 
Ditt namn har vi fått via din chef och Du tillfrågas härmed att delta i en intervjustudie efter-
som du i ditt dagliga arbete träffar äldre personer som är i behov av fortsatt vård på ett kort-
tidsboende. Vi önskar att intervjua Dig om hur du uppfattar nyttan av informationen i om-
vårdnadsepikrisen för den fortsatta vården av den äldre på korttidsboendet. Din medverkan i 
studien är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan utan att ange 
något skäl. Intervjun kommer att spelas in och dina svar kommer endast hanteras av författar-
na och handledaren. Intervjun beräknas ta 45-60 minuter och genomförs på en avskild plats på 
din arbetsplats.  
 
Hantering av data 
Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut. Vid utskrift kommer data avidentifieras. Endast 
författare och handledare kommer att kunna ta del av materialet. Allt material kommer att 
förvaras så att det endast är tillgängligt för författarna. Enskilda individer kommer inte vara 
möjliga att identifiera i det färdiga examensarbetet. Resultatet kommer att mynna ut i en 
skriftlig presentation i form av ett examensarbete på magisternivå. Studiens resultat kommer 
att presenteras för personal på geriatrisk vårdavdelning i Region Jönköpings län och är tänkt 
till att användas till förbättringsarbete inom området personcentrerad omvårdnadsdokumenta-
tion. 
 
Kontakt 
Vi kommer att kontakta Dig per telefon för mer information och tillfråga om Du kan tänka dig 
delta. 
 

Handledare för studien: Irene Ericsson, Lektor gerontologi Hälsohögskolan, 036-10 13 26 
irene.ericsson@hhj.hj.se 
 
Ytterligare information på frågor om studien ges av: 
Åsa Forsberg, Geriatrisk avdelning A Ryhov, 073-048 18 17, asa.forsberg@rjl.se 



 

Tina Samefors, Geriatrisk avdelning A Ryhov, 070-995 26 75, tina.samefors@rjl.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matris      Bilaga 4 
 
Matris för modellen De 6 S:n 
 

Kategori 
 

Kategori/Innebörd Kondenserad ana-
lysenhet 

Självbild Utifrån den enskilda per-
sonens behov och vilja, 
främja en så positiv själv-
bild som möjligt och kun-
na delta i vardagslivet. 
 
Vem är personen och vad 
är det viktiga i livet? 
 
Hur ser personen på sig 
själv och sin sjukdom? 
 
Vad ger personen välbe-
finnande? 
 
Hur kan personen stödjas? 
 

Har kunskapen och 
känner personen hur 
det varit. 
 
Framkommer ibland 
att patienten har god 
insikt i sin sjukdom. 
 
 
 
Vad som gör att dom 
mår bra det är väldigt 
sällan med. 
 
 

Självbestämmande Utifrån den enskildes 
behov och vilja främja 
personens självbestäm-
mande och självständig-
het. 
 
Vad är viktigt för perso-
nen att själv bestämma? 
 
Hur önskar personen vara 
delaktig i sin vård? 
 

Mer utförligare vad 
den klarar av och vad 
den vill klara av. 
 
Hur personalen har 
gjort och inte hur 
patienten har gjort. 

Sociala relationer Att utifrån den enskilda 
personens behov och vilja 
främja bevarandet av vik-
tiga relationer. 
 
Hur ser personens nätverk 
ut? 
 
Vilka personer är viktiga 
för den äldre? 
 

Anhöriga namn och 
telefonnummer. Det 
saknar man. 
 
Viktigt att veta hur 
relationen till dottern 
är eller är det bättre 
att ta brodern. 
 

Symtomlindring 
 

Att utgå från den enskilda 
personens behov och vilja 
främja möjlighet till en så 
god symtomlindring som 
möjligt. 
 
Vilka symtom har perso-
nen? 
 
Hur hanterar personen sina 
symtom? 
Hur lindras personens 
symtom? 

Inte vanligt att man 
beskriver vad som 
orsakar eller framkal-
lar smärtan. 
 

 
 
 
 
Väldigt orolig. Men då 
har vi gjort så här. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanhang Att utifrån den enskilda 
personens behov och vilja 
blicka tillbaka på sitt levda 
liv. 
 
Hur ser personen på sin 
aktuella livssituation och 
levda liv? 
 

Inte bara det medi-
cinska utan helheten.  
 
Vad man får fram av 
en livsberättelse. 

Strategier Att utifrån personens be-
hov och vilja främja per-
sonens möjligheter att 
förhålla sig till framtiden. 
 
Hur tänker personen inför 
sin framtid? 
 

Framtiden får man 
forska i. 



 

Etikprövning     Bilaga 5 
 
 

 
Ansökan om etikprövning för studerande vid specialistsjukskö-
terskeprogrammet inom vård av äldre  
 
Fylls i av lärosätet:  
 
Lärosäte  
Hälsohögskolan Jönköping 
 
Ankomstdatum  
2015 04 28 
 
Diarienummer  
SPÄ 2015:3/2015 05 15 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Fylls i av sökande:  
 
Projektets titel 
Personcentrerad omvårdnadsdokumentation  
 
 
Namn sökande studenter  
Åsa Forsberg 
Tina Samefors 
 
 
Namn, titel handledare 
Irene Ericsson, Lektor gerontologi. 
  
 
Sammanfattning av projektarbetet 
Vi är två sjuksköterskor verksamma inom geriatrisk akutsjukvård som studerar på Hälsohög-
skolans Specialistsjuksköterskeutbildningen vård av äldre. Vår magisterexamen önskar vi 
genomföra som en kvalitativ intervjustudie. Antalet intervjuer med sjuksköterskor inom 
kommunal omsorg planeras till 12 stycken. Kontakt tas per telefon med enhetschef på respek-
tive kommunalt korttidsboende för muntlig information om syftet med vår intervjustudie. Vid 
visat intresse översänder författarna ett informationsbrev samt skriftligt samtycke via e-mail 
till enhetschefen. Enhetschef ombeds tillfråga tre respondenter som kan tänka sig bli intervju-
ade individuellt. Efter några dagar tas ytterligare kontakt med enhetschef för att inhämta för-
slag på möjliga respondenter. Därefter översänder författarna informationsbrev via e-mail till 
respondenterna. Efter några dagar kontaktar författarna per telefon respektive respondent för 
vidare information samt tillfrågan om tid och plats för intervjun. Region Jönköpings län har i 
sin åtgärdsplan för 2014-2015 prioriterat att införa ett personcentrerat arbetsätt. För att kunna 
bedriva personcentrerad omvårdnad genom hela vårdkedjan finns ett behov av att utforska hur 
omvårdnadsdokumentationen uppfattas av den mottagande sjuksköterskan inom kommunens 



 

korttidsboenden. Hur omvårdnadsepikrisen uppfattas är för den skrivande sjuksköterskan 
okänt då vårdåtagandet upphör i samband med att epikrisen skickats. Någon respons eller 
fortsatt kommunikation sker sällan mellan slutenvårdens sjuksköterska och den kommunala 
sjuksköterskan efter att epikrisen sänts. Är informationen i omvårdnadsepikrisen från sluten-
vården till nytta för den fortsatta personcentrerade vården av den äldre? Vårt intresse väcktes 
för att utforska och synliggöra nyttan av slutenvårdens omvårdnadsepikris för att förbättra 
omvårdnadsdokumentationen och ge den äldre en god och säker personcentrerad omvårdnad. 
Materialet kommer att mynna ut i en skriftlig presentation i form av ett examensarbete på ma-
gisternivå. Examensarbetet kommer att redovisas för personal på geriatrisk vårdavdelning i 
Region Jönköpings län och är tänkt att användas som förbättringsarbete inom området per-
soncentrerad omvårdnadsdokumentation.  
 
Relation till deltagare  
Både författare till studien och tilltänkta respondenter är leg. sjuksköterskor. Författarna och 
respondenterna arbetar inte inom samma organisation men har en yrkesmässig relation i sam-
band med utskrivning från slutenvård till kommunal omsorg.  
 
 
Risk – nytta 
Risk finns att respondenten kan känna tvång att medverka i studien när förfrågan kommer från 
deras chef. Känslan av tvång kan påverka respondenten att ställa upp i intervjun för att chefen 
vill det och inte för att de själva vill. Det kan vara svårare för respondenten att säga nej till 
medverkan när förfrågan kommer från chefen. För att minimera risken för att respondenterna 
ska känna tvång till att medverka i studien informeras de muntligen av författarna att chefen 
enbart varit författarna behjälpliga till att förmedla tilltänkta respondenter och att chefen inte 
på något sätt kan påtvinga respondenten att medverka. Författarna förklarar och informerar för 
respondenterna att medverkan är helt frivillig och att de kan avstå medverkan utan påföljd 
från chefen. Det finns en risk att respondenten känner kval inför att delge negativ kritik vid 
intervjun. Respondenten kan välja att inte lyfta fram det negativa för att inte äventyra den 
yrkesmässiga relationen mellan slutenvård och kommun.  Före intervjun informerar författar-
na respondenten att alla aspekter är av värde. Intervjun kan upplevas stressande beroende på 
vilka förutsättningar som ges respondenten avseende tid för att genomföra intervjun. För re-
spondenten blir intervjun ytterligare en arbetsuppgift under befintligt arbetspass. För att den 
negativa stressen ska minimeras för respondenten så planeras tid och platsen för intervjun i 
samråd med respondenten.  Den förväntade nyttan med studien är ett förbättrat informations-
flöde som leder till en trygg och säker personcentrerad vård. 
 
 
Hur tillgodoses informationskravet?  
Informationskravet kommer att beaktas genom att studiens syfte och genomförande beskrivs i 
informationsbrevet. Före varje intervju ges respondenten tillfälle att ställa frågor och förfat-
tarna förvissar sig om att respondenten förstått innebörden av studien. Respondenten ges in-
formation om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att ange någon 
orsak.  
 
Hur tillgodoses samtyckeskravet?  
Tillstånd till att genomföra studien ges först muntligt och skriftligt av enhetschef på respekti-
ve enhet, därefter ber vi om muntligt samtycke från alla respondenter. De medverkande i stu-
dien har självständigt rätt att bestämma om de vill delta. De har rätt att avbryta sin medverkan 
utan att ange någon orsak. 



 

 
Hur tillgodoses konfidentialitetskravet?  
Konfidentialiteten beaktas genom att respondenten försäkras om att allt material förvaras på 
ett säkert sätt under pågående studie så att inga obehöriga kan ta del av det. Endast författarna 
och handledaren har tillgång till ljudfilerna och det utskrivna materialet. Både ljudfilen och 
det skrivna materialet förvaras på ett usb-minne inlåst i ett kassaskåp som endast är tillgäng-
ligt för författarna. Vid databearbetning kommer materialet att avidentifieras.   
 
Hur tillgodoses nyttjandekravet? 
Respondenten ges information om att insamlad data endast kommer att mynna ut i en skriftlig 
presentation i form av ett examensarbete på magisternivå. Studiens resultat kommer att redo-
visas för personal på geriatrisk vårdavdelning i Region Jönköpings län och är tänkt till att an-
vändas till förbättringsarbete inom området personcentrerad omvårdnadsdokumentation.  
 
  
 
 
 
 
 
 
Underskrift sökande studenter  
 
 
 
 
Underskrift handledare  
 
 
 
 
Bilagor som ska bifogas ansökan  
1. Projektplan  
2. Informationsbrev till verksamheten  
3. Informationsbrev till deltagarna  
4. Intervjuguide 
 

 
 


