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                      BILAGA I 

 

SAMMANFATTNING 

 

Sveriges sjukhus har fått ett nytt problemområde, nämligen hur de patienter som ligger som 

utlokaliserade hanteras, d.v.s. de ligger på en annan klinik än sin hemmaklinik.  

Varför patienter blir utlokaliserade beror på att vårdplatserna är färre än vad som efterfrågas. I 

Sverige, mycket mindre antal vårdplatser per invånare än de andra OECD länderna 

(organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) och den främsta orsaken till bristen 

på vårdplatser anses i dag vara avsaknaden av sjuksköterskor. Ett problem uppmärksammades 

när patienter vårdas på en annan vårdavdelning eller klinik än den de är inskrivna vid, så 

kallad utlokalisering. Socialstyrelsen som har tagit upp det här problemet vid ett flertal 

tillfällen och konstaterade i en genomförd verksamhetstillsyn att de fann att det skapade stress 

för medarbetarna i både omvårdnadsarbetet och en risk att dessa patienter blev försummade. 

Ronderna förlängdes och det kunde bidra till att dessa patienter inte fick en lika god vård eller 

behandling samt att diagnostiken fördröjdes vilket ofta medförde en längre vårdtid för dem. 

 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter som är 

utlokaliserade från andra kliniker.  

 

Kvalitativ metod användes och data samlades in med hjälp av individuella intervjuer. I 

studien blev åtta sjuksköterskor intervjuade. Författaren valde att utifrån ett induktivt 

perspektiv beskriva resultatet i en innehållsanalys.  

 

Resultatet visade att vårda patienter som inte tillhör sjuksköterskornas specialitetsområde gav 

sjuksköterskorna en upplevelse av osäkerhet på grund av att de inte har kompetensen för 

dessa patienter. Dessutom upplevde sjuksköterskan sig sakna kunskap om patientens specifika 

omvårdnad och att riktlinjerna kring dessa patienter blir diffusa men att de hade en upplevd 

förväntan från omgivningen att de ändå skulle kunna sköta omvårdnaden. Sjuksköterskorna 

kände till att det var läkaren från patientens hemavdelning som hade det medicinska ansvaret 

men sjuksköterskan tog på sig mycket av ansvaret eftersom det är hon som förväntas ha 

kontroll över allt gällande patientens omvårdnad. Sjuksköterskorna fick lägga ner mycket tid 

på att söka efter rätt läkare och denna situation kunde bidra till felbedömningar från deras 

sida. Patientsäkerheten var i fara tyckte sjuksköterskorna som ansåg att det var 

sjukhusledningen som måste ta tag i bakgrundsorsaken till problemet. Sjuksköterskorna ansåg 

att sjukhuset hade för få vårdplatser och detta på grund av den rådande sjuksköterskebristen. 

Vården för de patienter som var utlokaliserade fördröjdes och specialiseringen har gjort att det 

allt svårare för dem att ta hand om alla dessa patienter. Framför allt framkom det att den tiden 

som gick åt till att söka läkarna till ronder och att leta fram material och läkemedel skulle 

sjuksköterskorna kunna ha lagt på omvårdnad för patienten i stället. 

 

Slutsatsen är att sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter som är utlokaliserade är 

att de inte har den kunskap som erfordras för att kunna sköta omvårdnaden optimalt och det är 

på grund av att sjukhuset har gått mot en allt mer högspecialiserad vård.  De upplevde att de 

trots detta hade förväntningar på sig att klara omvårdnaden. De initiativ som kom fram i 

denna studie var bland annat att vårdpersonal från den utlokaliserade patientens hemavdelning 

skulle kunna delta i vid ronden tillsammans med läkaren för att stötta den vårdande 

sjuksköterskan i omvårdnadsfrågor. 

 

 Nyckelord: Medelvårdtid, patientförflyttningar, patientsäkerhet, arbetsbelastning för 

sjuksköterskor, omvårdnadsbrist, sjuksköterskans ansvar, sjuksköterskans kompetens. 
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INLEDNING 

Denna uppsats beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda utlokaliserade patienter 

och fokuserar på svenska förhållanden, trots det har uppsatsen flesta artiklar varit utländska 

framför allt från engelskspråkiga länder.  Det visar på att det är ett problem som de flesta 

västländer kämpar med, men Sverige är det land som har minst antal vårdplatser per 

invånare i västvärlden dessutom har 15 av 21 landsting stängda vårdplatser (Boo, 2014). 

BAKGRUND 

Minskande antal vårdplatser i Sverige 

Vårdplats definieras som en vårdenhets bäddplats som en inlagd patient kan förfoga över 

under ett vårdtillfälle. Vårdtillfälle begränsas enbart som en vårdkontakt inom 

slutenvården. Vilket i sin tur innebär att vårdplatser enbart går att återfinna inom 

slutenvården och inte i någon annan vårdform. Dessa har minskat i antal i Sverige under de 

senaste decennierna (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Sverige har i dag ett mycket mindre antal vårdplatser per invånare än de andra OECD 

länderna (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Det fanns 120 000 

vårdplatser i slutet av 1960-talet som i och med Ädelreformen 1992, då kommunerna tog 

över ansvaret för äldrevården, minskade till ungefär 50 000. Vårdplatserna reducerades 

ytterligare 1999 -2008 med 6893, som är jämförbart med 21 procent. Under de senaste åren 

har minskningen avtagit men inom den somatiska vården har minskningen landat på 

ungefär 20 procent sammanlagt enligt Socialstyrelsen (2010).  

 

Ädelreformen har redan nämnts som orsak till den största nerdragningen men även 

medicinsk utveckling med kortare vårtider som följd samt demografiska faktorer och 

folkhälsa kan förklara minskningen.  Detta innebar att vi 2007 hade det minsta antalet 

vårdplatser med 2,7 vårdplatser per tusen invånare jämfört med t.ex. England som hade 3,3 

och Tyskland som hade flest vårdplatser med 8,3 per tusen invånare. Socialstyrelsen 

(2010) genomförde 2009 en enkätundersökning bland Sveriges landsting där 

svarsfrekvensen låg på 67 procent av Sveriges 20 landsting och de gav besked att 

tillgången på vårdplatser var mindre än behovet vid minst ett tillfälle under året för minst 

ett vårdområde.   

 

I dag finns en brist på disponibla vårdplatser där följande begreppsbestämning av 

disponibel vårdplats är en ”vårdplats i slutenvård med fysisk utformning, utrustning och 

bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö”. Disponibla vårdplatser skall 

således utskiljas från det antal fysiska vårdplatser som avdelningen har (Stockholms läns 

landstings, 2013, s.3). 

Patienter som är utlokaliserade Den elfte mars 2003 gjorde Socialstyrelsen en 

verksamhetstillsyn på 36 sjukhus i landet för att få en ögonblicksbild av hur många 

överbeläggningar sjukhusen hade samt att uppskatta säkerheten för de patienter som var 

utlokaliserade vid detta tillfälle. I samband med denna uppmärksammade Socialstyrelsen 

(2003) att problem uppstår när patienter vårdas på en annan vårdavdelning eller klinik än 

den de är inskrivna vid, så kallad utlokalisering. 

Definition av utlokaliserad patient är ”när en inskriven patient vårdas på en annan 

vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten” 

(Stockholms läns landstings, 2013, s. 3). 
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Vård av patienter som är utlokaliserade  

Utlokaliseringar av patienter inom sjukvården har tenderat att bli lösningen för den 

vårdplatsbrist som i dag upplevs och har en längre tid varit ett problem och risken finns att 

utlokaliseringarna ökar när kapaciteten inom sjukhuset sviktar enligt Socialstyrelsen 

(2010). Den främsta orsaken till bristen på vårdplatser anses i dag vara avsaknaden av 

sjuksköterskor och därför behöver landstinget som helhet ställa samman nya strategier för 

detta (Landstingsrevisorerna, 2013). Landstingsrevisorernas rapport nr 05 (2013) fortsätter 

med att beskriva att i dag har bristen ett flertal orsaker, bl.a. att det under ett flertal år skett 

en konvertering av sjukskötersketjänster vilket medfört att det arbetet som då utfördes av 

undersköterskor i dag även utförs av sjuksköterskor. 

 

De problem som uppstod kring de utlokaliserade patienterna bestod av att oklara 

ansvarsförhållanden, utebliven eller otillräcklig vård och behandling förutom de besvär det 

kan innebära för patienten som ligger inom en annan specialitet. Det blev alltså ett 

merarbete för sjuksköterskan som fick ringa ett antal samtal innan hon/han fick tag på vem 

som var patientansvarig läkare (Socialstyrelsen, 2003).  

 

Dessa problem som uppstod förekom oftare vid stora sjukhus med många specialiteter och 

subspecialiteter och som har långa avstånd mellan avdelningar och kliniker än vad mindre 

sjukhus har.  Sedan hösten 2012 har mätningar börjat göras och dessa använder alla 

landsting och regioner som gemensam metod att mäta överbeläggningar och utlokaliserade 

patienter. Det övergripande syftet med detta är att på sikt minska antalet vårdskador genom 

att mäta patientsäkerheten. Det har således framarbetats gemensamma definitioner och 

detta är början av ett nationellt förbättringsarbete och resultaten rapporteras varje månad in 

i en nationell databas på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (Stockholms läns 

landstings, 2013). 

Konsekvenser av utlokaliseringar 

Socialstyrelsen (2003) intervjuade vårdpersonal och hälften av de intervjuade läkarna 

menade att patienterna som är utlokaliserade får en sämre vård än om de hade legat på den 

egna avdelningen/kliniken. Detta var pga. av den otillräckliga läkarkontinuitet som fanns 

där de inte hann ”titta till” de utlokaliserade i samma utsträckning som de patienter som låg 

på egna kliniken.(Socialstyrelsen, 2003).  

 

Den femte augusti 2008 gjorde Socialstyrelsen ytterligare en verksamhetstillsyn vid sex 

sjukhus för att följa upp den tidigare och fann då att hälften av sjukhusen hade 

utlokaliserade patienter. De fann igen att de intervjuade sjuksköterskorna och läkarna inte 

upplevde situationen som positiv utan besvärlig. Det framkom att verksamheterna hade 

arbetat fram rutiner för att hantera de utlokaliserade patienterna men att 

patientsäkerhetsrisken var oförändrad. Detta system med att utlokalisera patienter har nu 

ökat till att inte bara gälla över sommaren utan även året runt. ”Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) 2§ska där det bedrivs hälso- och sjukvård finnas den personal, 

de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges” (Socialstyrelsen, 

2008, s.17). Med stöd av lagen skall vårdgivaren kunna ha en god översyn av sina 

tillgängliga vårdplatser för att kunna undgå att få upprepade överbeläggningar och 

utlokaliseringar eftersom det negativt påverkar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2008). 

 

I en artikel av Blay, Duffield och Gallagher (2012), som syftar till att öka medvetenheten 

om de konsekvenser som finns av att ha utlokaliserade patienter visar att en minskning av 

utlokaliserade patienter skulle minska sjuksköterskornas arbetsbörda på ett positivt sätt. 
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Speciellt mot bakgrund av den nuvarande bristen på vårdpersonal samt den fortsatta 

efterfrågan på hälso- sjukvård.  Patientförflyttningar var viktiga men skedde de på grund av 

nedskärning av platser på sjukhusen medförde de en ökad arbetsbelastning i 

omvårdnadsarbetet och kunden också öka risken för att incidenter hände såsom 

felmedicinering och sjukvårdsrelaterade infektioner (Blay et al. 2012). 

 

Slutligen kan nämnas att Socialstyrelsen bedömer att särskilt utlokaliseringar utgör en risk 

för patienterna som de inte bör utsättas för. Idag utförs mätningar av utlokaliseringar som 

ett steg i att problemområdet synliggörs och kan åtgärdas (Socialstyrelsen, 2014).  

Patientens säkerhet 

Patientsäkerhet är ett begrepp som handlar om skydd mot vårdskada och enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är en vårdskada något en patient råkar ut för i både 

en kroppslig eller psykisk aspekt och lidande därav. Även sjukdom eller dödsfall som 

skulle kunna ha undvikits att inträffa om lämpliga åtgärder använts i kontakten med hälso- 

sjukvården anses tillhöra vårdskada. Dessa vårdskador ”medför både mänskligt lidande 

och betydande kostnader för samhället” (Socialstyrelsen, 2014, s.10).  

 

Sjödahl, Kilander, Rutberg och Johansson (2010) utförde en enkätundersökning för att 

studera frekvensen av vårdskador, avvikelser, nackdelar samt möjliga nyttor med att vårda 

patienterna som var utlokaliserade på sjukhuset i Linköping. Dessa enkäter skickades ut till 

både patienter och vårdpersonal på berörda avdelningarna där informationen hade hämtats 

genom journalgenomgångar. Där fanns avvikelser hos fyra procent av patienterna där de 

allvarligaste gällde två tillbud med en fördröjd upptäckt av anuri och en försinkad dialys, 

men på det hela kunde patientsäkerheten upprätthållas mycket tack vare de 

vårdplatskoordinatorer sjukhuset hade. Patienterna upplevde det som mycket negativt att 

flyttas runt på sjukhuset och att de kände av en ovana och otrygghet hos vårdpersonalen 

samt att de var nedprioriterade av kirurgläkarna och ”satta på undantag” (Sjödahl et al. 

2010, s. 341). Studiens slutsats var att de inte observerade någon ökning av antalet 

vårdskador när patienterna vårdades som utlokaliserade på andra avdelningar. Däremot 

uppfattade personalen väsentliga nackdelar (Sjödahl et al. 2010). 

 

I en artikel av Thomson (2008) skrev hon att både sjuksköterskor och deras arbetsgivare 

har ansvar för när patientgenomströmningen ökar på ett sjukhus och på så sätt hotar 

patientsäkerheten. Sjuksköterskorna kände av en moralisk stress i dessa situationer och 

deras oro ökade när patientsäkerheten inte kunden upprätthållas. Det fanns även en risk för 

att en cynism kunde utvecklas när de fastlagda strategierna hade en begränsad effekt på att 

lösa problemet. Vidare skriver Thompson (2008) att det är absolut nödvändigt att få fram 

lösningar som kan hantera stora patientgenomströmningar eftersom det finns samband 

enligt ett flertal studier om överbeläggningar i slutenvård och död  

 

Aiken et al. (2014) fann i sin studie som omfattade nio Europeiska länder att 

sjuksköterskorna upplevde att stort missnöje med sin arbetssituation pga. otillräckliga 

personalnivåer och snabb genomströmning av patienter.  De undersökte sjuksköterskornas 

pedagogiska meriter och antal patienter som de vårdade, med patienternas dödlighet inom 

trettio dagar efter kirurgiska ingrepp. Det visade det sig att tidigare utbildningar och 

erfarenheter hade betydelse för omvårdnaden av patienterna. Bemanning och utbildning 

var variabler för att bedöma effekterna av omvårdnaden. Det framkom att på sjukhus där 

sjuksköterskorna vårdade färre patienter per person och en högre andel hade 

kandidatexamen hade markant lägre dödlighet. Detta gjordes i jämförelse med sjukhus där 



                      BILAGA I 

4 

 

sjuksköterskorna vårdade fler patienter och färre hade kandidatexamen enligt Aiken et al. 

(2014).  

 

Denna studie av Blay, Duffield och Gallagher (2012) vars syfte var att studera 

patientvården och omvårdnadsbelastningen och därmed risken att sjuksköterskorna 

lämnade yrket i samband med vårdandet av utlokaliserade patienter.  En strategi som här 

togs upp var att man hade inrättat avdelningar med vistelsetid på 48 timmar. Dessa 

avdelningar syftade till att främja en hög patientgenomströmning. När de användes rätt så 

innebar det en kortare vistelse och bara i undantagsfall förflyttningar av patienterna till 

andra avdelningar.  

 

Under den korta vårdtiden som patienten låg på vårdavdelningen hade sjuksköterskan ett 

stort ansvar för omvårdnaden och det fordrades rätt antal sjuksköterskor för att kunna sköta 

den komplexa omvårdnad som skulle ges och i detta sammanhang blev utlokaliseringar av 

patienter direkt olämpligt (Duffield Diers, Aisbett & Roche, 2009). 

 

Förflyttningar av patienter har bidragit till en intensiv arbetsbelastning för vårdpersonalen 

och ökat risken för tillbud för patienten och detta var associerat till stressen. 

Tillfredställelsen för sjuksköterskor var nära kopplad till att kunna tillhandahålla kvalitet. 

Att inte kunna göra det i samband med tung arbetsbelastning gav en minskad arbetsglädje. 

Detta har setts ge en negativ effekt på omsättningen av sjuksköterskor och en försämrad 

patientkvalité som följd enligt Blay et al. (2012). 

 

Vårdmiljöer som är stressande var ett särskilt bekymmer eftersom det har visat på att stress 

i omvårdnadsmiljö får konsekvenser för sjuksköterskorna över tid, med risk för skador, 

långtidssjukskrivning och ökad risk att de lämnar yrket enligt Tucker, Harris, Pipe och 

Stevens (2010). 

Sjuksköterskornas kompetens 

Sjuksköterskans kompetens beskrivs i ett dokument utarbetat av Socialstyrelsen (2005) 

som heter Kompetensbeskrivning för sjuksköterskan. Detta dokument beskriver tre 

kunskaper nämligen den arbetstekniska delen, den yrkesteoretiska delen samt den 

allmänbildande delen. Dessa tre utgör den fundamentala kvalifikationen för yrkeslärande. 

Kompetensen beskrivs som ”förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa 

kunskap och färdigheter” (Socialstyrelsen, 2005, s. 7).  

Kompetensbeskrivningen innehåller tre huvudsakliga arbetsområden och dessa är 

omvårdnadens teori och praktik, forskning, utbildning och utveckling samt ledarskap. 

Dessa områden skall genomgående bygga på helhetssyn och etiskt förhållningssätt enligt 

Socialstyrelsen (2005). 

Nieminen, Mannevaara och Fagerström (2011) har i en studie undersökt Advanced 

Practice Nurses (APN). Advanced Practice Nurses definierades som en legitimerad 

sjuksköterska som besitter en expertkunskap. Där beskrev man att förmågan att ta 

komplexa avgöranden var viktig. Samt att sjuksköterskans kliniska kompetens skall vara 

beskriven i en utökning av den normala arbetsbeskrivningen för sjuksköterskor. Man skulle 

kunna likna det vid specialistsjuksköterskor i svenska sammanhang.  

Nieminen et al. (2011)  undersökte hur sjuksköterskornas kompetens för teoretiskt kliniska 

situationer står sig i praktiskt kliniska omvårdnadssituationer. En beskrivning av 

sjuksköterskans kompetens har gjorts för att omfatta kunskaper, förmågor, kunnande och 

etik i en helhetssyn. Ett flertal forskare har framhållit både praktiska och teoretiska 
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kunskaper där sjuksköterskans förmåga att integrera vårdvetenskap och andra vetenskaper 

var väsentlig. En sjuksköterska skall också kunna utveckla sina färdigheter genom att 

reflektera över den omvårdnad som ges samt behärska en etisk kompetens där individuella 

attityder, värderingar och normer är viktiga.  

Professionell klinisk kompetens ses enligt Nieminen et al. (2011) som ett resultat av 

sjuksköterskegrundutbildning, reflektion och kontinuerligt lärande och tränande i klinisk 

praxis. Därför bör sjuksköterskan sträva mot att kontinuerligt uppdatera hennes kompetens 

optimalt och ändamålsenligt. Vidare skrev Nieminen et al. (2011) att klinisk kompetens är 

byggd på realiteter, tvärvetenskaplig kunskap, ämneskunskaper och andra vetenskapliga 

lärdomar.  

På en avancerad nivå bestod arbetet inte bara av att kunna bedöma och tillfredsställa 

behoven hos en patient utan att också kunna generera en tryggad och förtroendeingivande 

relation med patienten men framför med allt till sina kollegor. APN kan alltså förverkliga 

sina avancerade förmågor genom sitt sätt att göra, vara och veta (Nieminen et al. 2011). 

Islamoska, Nilsoon, Sjöström och Willman (2011) har även de tagit upp behovet av att 

utveckla kompetensen i vården eftersom att vården har blivit alltmer avancerad och 

specialiserad. Det finns i dag ett behov av att skildra och ta tillvara förändringar av 

kompetens och erfarenhet för att kraven på både patientsäkerhet och på kvaliteten inom 

hälso- sjukvården ökat. Detta har framtvingat ett behov av att organisera arbetet utifrån en 

modell där sjuksköterskors olika kompetensnivåer beaktas och tas hänsyn till. Där tas 

också hänsyn till patientens behov och sjukdomstillstånd på ett ordnat sätt. I dag har 

erfarna sjuksköterskor samma ansvar för patientvården som sina nyutexaminerade 

kollegor, vilket betyder att tillfälligheten bestämmer av vem och med vilken kompetens 

och erfarenhet som patienten vårdas.  Med en formalisering av sjuksköterskornas olika 

kompetensnivåer så klargörs också skillnader i prestation och ansvar vilket skulle kunna 

medföra att både patientkvalitet och vårdprestation skulle kunna bli större (Islamoska et al. 

2011).  

Islamoska (2011) menar att en sjuksköterska med hög kompetens och lång erfarenhet 

tjänstgör nära patienten för att på så sätt kunna handleda en mindre erfaren kollega. Genom 

den arbetsfördelningen får den mindre erfarne coachning under omvårdnadsarbetet och kan 

möta patienten på ett respektfullt och in lyssnande sätt. Men även personalresurserna 

används mer effektivt när kompetensen i teamet används till fullo. 

I en artikel visar Scott (2014) att det var viktigt att kunna utveckla färdigheter som 

uppmärksamhet och möjlighet att identifiera sig med patientens behov för att kunna ge en 

inkännande vård, vilket är patientnära vård. Det skulle ske med hjälp av förebilder och 

utbildning. För att kunna utveckla en inkännande vård måste redskapet uppmärksamhet 

ständigt vara närvarande och det ställde stora krav på sjuksköterskans karaktär. 

Vidare skriver Scott (2014) att miljön och i detta fall vårdmiljön där sjuksköterskorna 

arbetar måste också stödja omvårdnadsutvecklingen och den individuella utvecklingen för 

att varje sjuksköterskas karaktär skall kunna utvecklas och formas (Scott, 2014).  

Bristen på omvårdnad har tvingat sjuksköterskorna att ställa sig frågan om patienterna får 

den höga vårdkvalitet som de förtjänar, forskningen har visat på att omvårdnadskvalitet är 

avgörande för goda behandlingsresultat och för patienttillfredsställelse. I 

omvårdnadssituationen lär sjuksköterskan känna patienten och det var den omvården som 

gjorde skillnad samt fått sjuksköterskan att välja sitt yrke. Det var inte bara en fråga om 

omvårdnadskvalitet utan också om patientsäkerhet som är en viktig del av vårdkvaliteten 

som också patienterna känner av (Gugerty, 2008).  
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Sjuksköterskornas ansvar  

Enligt International Council of Nurses (ICN:s) etiska kod från år 2000 har sjuksköterskan 

fyra grundläggande ansvarsområden nämligen; Att främja hälsa, Att förebygga sjukdom, 

Att återställa hälsa, Att lindra lidande.  

 

Det är en hjälp för sjuksköterskor som skall ge dem verktyg att för att kunna handla i 

enlighet med sociala värderingar och behov. Där talas det om att det är sjuksköterskans 

första ansvar är för vårdbehövande människor och att hon har ett personligt ansvar för att 

behålla sin yrkeskompetens genom ett livslångt lärande. Hon har även huvudansvaret för 

att upprätta och praktisera goda riktlinjer inom omvårdnad men även inom ledning och 

FoU samt skall hon verka för en god samverkan med medarbetare och skall ingripa för att 

skydda enskilda när vården hotas av kollegor eller andra personer (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Alla sjukhus i världen strävar efter att bli effektivare och använda sin kapacitet på bästa 

sätt. Patientgenomströmningen blir bättre när överflyttningen från akuten underlättas och 

det ges tillträde till en ledig säng enligt Duffield, Diers, Aisbett och Roche (2009). Det 

medför att inneliggande patienter flyttas till andra avdelningar för att kunna ta in nya 

patienter vilket i sin tur bidrar till utlokaliseringar.  

 

Duffiels et al. (2009) fann att utlokaliseringar av patienter innebar att omvårdnadsansvaret 

för patienter flyttades omkring i genomsnitt två gånger under en vårdtid på fyra dagar. 

Sjuksköterskor, läkare och chefer inom sjukvården hade olika uppfattningar i vilken 

utsträckning patientsäkerheten påverkades. Både sjuksköterskor och läkare tillskrev 

sjuksköterskorna ett mycket större ansvar än vad deras chefer gjorde. Här menar Duffield 

et al. (2009) att omsättningen måste mätas för att kunna beskriva sina behov av resurser 

relaterat till patientgenomströmning och de konsekvenser man ser för personalen så att hela 

arbetsbördan fångas upp samt att patientsäkerheten kan upprätthållas och förbättras. 

  

Under patientens korta vårdtid måste man som sjuksköterska välkomna patienten på 

avdelningen, utvärdera deras omvårdnadsbehov, lösa de problem som uppstår, och skapa 

kontakt med patientens familj. Dessutom måste de se till att ordinationer utförs och att 

läkemedel ordineras och administreras och ansvara för se till att patienten får en adekvat 

behandling. Sjuksköterskorna ska också förbereda patienten på utskrivning och 

dokumentera detta.  Duffield et al. (2009) skriver också att behöver patienten stöd ifrån 

t.ex. primärvården skall sjuksköterskan även organisera detta. Att patientförflyttningar 

medför risker som brister i kommunikationen samt förlust av viktig information dessutom 

blir familjen upprörda då de inte kan hitta patienten.  

 

Duffield et al. (2009) visar på i sin studie att förflyttning av patienter mellan avdelningar 

inte bara medför ett extra ansvar för vårdpersonalen men att flyttandet av patienter också 

äventyrar vården av den egna specialiteten. I perioder av hög patientomsättning tvingas 

patienterna utlokaliseras som en tillfällig åtgärd. Detta får en negativ effekt på 

omvårdnaden eftersom sjuksköterskorna tvingas att ta hand om fler patienter än det är 

tänkt och om patienter man inte har kunskap om (Blay et al. 2012). 

Problemformulering  

Att vara inlagd på en avdelning som utlokaliserad patient kan innebära att patienten vårdas 

av sjuksköterskor med kompetens för annan specialitet. På den avdelningen är inte 

sjuksköterskorna specialiserade på patientens aktuella diagnos och detta kan betyda 

tänkbara patientsäkerhetsrisker 
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Patientsäkerheten och möjligheten för patienten att i samband med utlokalisering få en 

likvärdig vård har kritiserats av Socialstyrelsen (2003). Enligt Duffield et al. (2009) har 

sjuksköterskor ett flertal olika patienter från en mängd olika specialiteter att sköta 

omvårdnaden för och dessutom med olika specialistläkare inblandade som kräver olika 

mediciner och behandlingar som är väldigt specifika vilket blir en mycket krävande 

arbetssituation. 

 

Den ökande specialiseringen av vården kan ha medfört att sjuksköterskor kan sakna de 

kunskaper som behövs. De egna patienterna upplevdes få en sämre omvårdnad enligt 

Socialstyrelsen (2003). 

 

Författaren vill därför ta reda på sjuksköterskors upplevelse av att vårda utlokaliserade 

patienter från andra kliniker.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter som är 

utlokaliserade från andra kliniker.  

METOD  

Denna studie har genomförts som en empirisk kvalitativ studie vilket innebar att kvalitativa 

intervjuer utförts. I den information om verkligheten som insamlats i intervjuerna med 

informanterna kommer deras berättelser att utgöra empirin (Henricson, 2012). Kvalitativ 

intervju var lämplig i denna studie för att förstå respondenternas upplevelser genom att de 

beskrev sin syn på det aktuella ämnet och uttalade det med egna ord (Henricson, 2012). 

Design kvalitativ metod   

Den kvalitativa intervjun är en metod som innebär att den görs med ett mindre antal 

respondenter där mötet mellan intervjuaren och respondenten är i fokus och att intervjuaren 

kan sätta sig in den intervjuades föreställningsvärld (Henricsson, 2012). Metoden gav en 

möjlighet att få svar på frågan hur i stället för varför för att kunna förstå den intervjuades 

motiv och föreställningar inför det som efterfrågats genom att ställa frågan: Kan du berätta 

för mig hur du upplever att det är att vårda en utlokaliserad patient? Det strävades 

dessutom efter att ta reda på hur personen tänkte samt upplevde sig själv och sin egen 

kompetens (Trost, 2011).  

 

I studien var det författarens ambition att intervjua de sjuksköterskor som kunde berätta om 

och beskriva sin upplevelse om hur det är att vårda utlokaliserade patienter från andra 

kliniker och enligt Henricson (2012) är det en väg för att kunna generera ett underlag som 

svarar på syftet. Det var aldrig meningen att få fram ett generaliserbart resultat från 

respondenterna utan en vilja att fånga deras upplevelse. Resultatet av den kvalitativa 

analysen skall vara överförbar till liknande kontext (Henricson, 2012).  

Urval 

Då urvalet av kliniker gjordes för denna studie valdes två avdelningar på två olika kliniker 

som frekvent vårdar utlokaliserade patienter enligt den statistik som förts på det sjukhus 

författaren önskade att undersöka.  

 

Följande inklusionskriterier skulle uppfyllas; sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av att 

ha vårdat utlokaliserade patienter samt skulle de ha varit anställda på sjukhuset i minst tre 
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år. För att de eventuellt kunde se en skillnad mellan åren om det föreföll sig föreligga en 

sådan. I den här studien skulle fem sjuksköterskor väljas från vardera kliniken, varav de två 

första kom att utgöra pilotundersökningen. Det visade sig att inklusionskriterierna inte 

kunde uppfyllas eftersom det under den aktuella perioden inte fanns tillräckligt många 

sjuksköterskor på de klinikerna som var med i studien som hade jobbat i tre år på 

sjukhuset. Resultatet blev att sammanlagt åtta sjuksköterskor intervjuades. 

 

Till viss del var urvalet homogent (Polit & Beck, 2008) och de skriver att det minskar 

medvetet variationen och tillåter en mer fokuserad intervju och kan användas när man vill 

undersöka en speciell grupp. Eftersom informanterna var sjuksköterskor och alla hade de 

erfarenhet av att vårda patienter som varit utlokaliserade vilket leder till att det är ett 

homogent urval. Det som skiljde dem från varandra var antalet år de hade varit 

yrkesverksamma men framför allt deras tidigare yrkeserfarenheter. 

Genomförande 

Tillstånd inhämtades från verksamhetschefen och sedan hade författaren ett samtal med 

chefssjuksköterskan som fick information kring studiens syfte och genomförande samt ett 

mejl med forskningsinformationen (bilaga 1). Vid detta samtal ombads 

chefssjuksköterskan att välja ut fem lämpliga kandidater på sin avdelning som uppfyllde 

inklusionskriterierna. På så sätt kunde chefssjuksköterskan välja ut de sjuksköterskor som 

ville bli intervjuade genom en så kallad ändamålsenlig urvalsprincip (Polit & Beck, 2008), 

tillfråga dem samt ge dem forskningsinformationen (bilaga 1) de valdes således inte ut 

slumpmässigt. 

 

Chefssjuksköterskorna fick således förtroende att välja ut tio stycken frivilliga 

sjuksköterskor. Chefsjuksköterskan kontaktade de sjuksköterskor som var intresserade och 

meddelade sedan författaren vilka de var och fyra intervjuer bokades av henne. Författaren 

kontaktade sedan en sjuksköterska via ett telefonsamtal med en förfrågan om tid för 

intervjun och en intervju bokades via ett sms från respondenten eftersom respondenten 

arbetade natt. Två av sjuksköterskorna som tidigare hade godkänt att vara med i studien 

tillfrågades om tid för intervju av författaren i samband med att andra intervjuer utförts på 

aktuell avdelning.  

 

I anslutning till intervjutillfället upplystes det om att innehållet i intervjun var 

konfidentiellt, vilket innebar att ingen obehörig kom att kunna få ta del av det som sagts 

och att den enskilde personens identitet inte kom att kunna bli röjd eller bli avslöjad (Trost, 

2011). Både ett skriftligt (bilaga 1) och ett muntligt samtycke inhämtades innan 

intervjuerna startade.  

 

Intervjuguiden (bilaga 2) var semistrukturerad och användes för att hålla struktur på 

frågorna.  Dessutom ville författaren att alla frågor skulle till innehållet vara likadana.  

Intervjufrågorna är formulerade som öppna frågor. I den utarbetade intervjuguiden fanns 

ett fåtal stora frågeområden och en mängd underfrågor, som ställdes då författaren 

upplevde att någon fråga inte besvarats fullständigt. Det var viktigt att här beakta att om 

svaret på en fråga som egentligen skulle passa bättre på en annan så fortsatte intervjun på 

den tråden och följde respondentens tankegångar (enligt Trost, 2011). Vilket medförde att 

ingen av intervjuerna blev den andra lik trots att alla frågor ställdes. 

 

Under intervjuerna skedde en inspelning med hjälp av en i-Phone alternativt en i-Pad samt 

vid de två pilotintervjuerna användes de båda samtidigt för kontrollera bästa 
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inspelningskvalitet. Det innebar att intervjuaren kunde under intervjun koncentrera sig 

bättre på frågorna och svaren när intervjuerna spelades in. Önskade inte informanterna att 

bli inspelade så skulle författaren föra anteckningar under intervjun, vilket då inte skulle 

återge de tonfall och ordval som använts under intervjun (Trost, 2011). Det var inte någon 

som hade någon invändning mot att bli inspelad. Dessa avlyssnades sedan och 

transkriberades ordagrant.  

 

Först utfördes två pilotintervjuer på klinikerna för att kontrollera att frågorna svarade mot 

syftet och sedan skedde en justering av dem. Två frågor lades till eftersom det föll sig 

naturligt att fråga om detta eftersom respondenterna kom in på dessa områden själva men 

däremot blev frågorna ställda i olika ordning beroende på respondentens svar. Dessa frågor 

var: Kan du berätta om du känner till om det finns någon handlingsplan eller riktlinje för 

de utlokaliserade patienterna och vad den innehåller, hur upplever du att den fungerar? och 

Kan du Beskriva hur du skulle vilja lösa det? Frågan om handlingsplanen togs upp av den 

första intervjuade sjuksköterskan eftersom deras klinik hade varit med i ett pilotprojekt där 

handlingsplanen hade varit föremål för diskussion och den sista var naturlig att ställa 

eftersom man var inne och tangerade lösningar i intervjuerna. De två pilotintervjuerna 

ansågs bra och togs med. Upplägget av intervjun formades således vid dessa två intervjuer 

och författaren kände sig nöjd med resultatet och då är det enligt Trost (2011) brukligt att 

ta med dem i studien. Författaren utförde alla intervjuerna i ett rum i närheten den 

avdelning där sjuksköterskan arbetade och detta rum var fritt från telefoner och kunde på 

så sätt utföra en ostörd intervju. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter.   

Databearbetning 

Författaren valde således att göra en kvalitativ intervjustudie utifrån ett induktivt 

perspektiv. Analysen genomfördes först i tre steg, men det första som gjordes var att 

avlyssna och transkribera intervjuerna ordagrant. Innehållsanalys som metod lämpade sig 

väl för studier i syfte att förstå och beskriva värden och väsentliga upplevelser hos 

patienter och vårdare inom vårdvetenskap i enlighet med Graneheim och Lundman (2004).  

Kvalitativt kan det manifesta innehållet i texterna beskrivas för att formulera en uppenbar 

innebörd av texten.  

 

Intervjuerna transkriberades in en i ett dokument där de numrerades i ordningsföljd och 

lästes igenom ett flertal gånger av författaren. Därpå byggdes meningsbärande enheter upp 

från hela texten och dessa lästes också igenom ett antal gånger för att validera dem och se 

över om de representerade den väsentliga innebörden. Slutligen kondenserades 

meningsenheterna nära texten som sedan abstraherades för att tillslut underordnas i de 

subkategorier och kategorier som kan ses i tabellen nedan. Det var en process som avsåg 

att förkorta men samtidigt bevara kärnan enligt Graneheim och Lundman (2004).  

 

Kategorier skall vara en grupp av innehåll som skall dela en gemensam nämnare. 

Kategorierna ska vara uttömmande och fullkomligt uteslutande men det är inte alltid 

möjligt att skapa ömsesidiga och exklusiva kategorier enligt Graneheim och Lundman 

(2004) när texten handlade om mänskliga upplevelser. Kategorierna ska svara på frågan 

VAD och skall ses som tråd genom koderna och då ges uttryck för den uppenbara 

beskrivningen av innehållet. Det manifesta innehållet presenteras i resultatet av de 

intervjuer som utförts med sjuksköterskorna. Det kan även enligt Graneheim och Lundman 

(2004) göras en djupare tolkning som bygger på relationen d.v.s. latent analys.   
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Tabell 1. Översikt av databearbetningen 
Kondensering nära texten Abstraktion Subkategorier Kategorier 
Man har alla grundkunskaperna och den kliniska 

blicken men jag kan inte den här specialiteten för att 

man inte är uppdaterad vad gäller omvårdnad, 

omvårdnadsrutiner och medicinska rutiner. Då kan vi 

göra felbedömningar så får patienten en förlängd 
vårdtid 

Det upplevs som att man som sjuksköterska 

förväntas kunna allt medan läkarna har sina 
specialiteter. 

 

Man kan känna en osäkerhet kring hur man ska vårda 
dessa patienter, hur mycket får de göra, vad ska de 

göra?? Man vet inte vad man ska vara observant på 

så försöker man vårda dem utan konkreta anvisningar 
men det känns diffust pga. av att man inte har några 

referenser. 

Det är läkaren på den klinik som patienten kommer 
ifrån som har det yttersta ansvaret men det upplevs 

som om man som sjuksköterska har det medicinska 

ansvaret om patienten därför att läkaren inte är 

tillgänglig samt att det är oklart vem det är. Det är 

önskvärt att våra egna läkare skulle kunna ansvara 

för de basala sakerna. 

Man har alla grundkunskaper inom 

sitt område men inte inom alla olika 

specialistområden så det innebär att vi 

kan göra felbedömningar så att vården 

fördröjs. Men Omvårdnads-
personalen skall ändå kunna allting. 

 

 
 

 

Man känner en osäkerhet i samband 
med omvårdnaden för att man saknar 

referenser. 

 
 

 

 
Det är läkaren från den klinik som 

patienten kommer ifrån som har det 

medicinska ansvaret men jag som 
sjuksköterska får bära mycket av det 

ansvaret. Våra egna läkare skulle 

kunna ansvara för det basala. 

Upplevelse av att 

inte ha kompetensen 

för att kunna 

Specialiteten. 

 
 

 

 
 

 

Upplevelse av 
Osäkerhet i mötet 

med patienten 

 
 

 

 
Upplevelse att få ta 

för stort Medicinskt 

ansvar. 

Upplevelse av att 

inte räcka till  

Läkarna har inte helhetstänket vad gäller 
omvårdnadsfrågor som nutrition, fall eller 

smärtlindring samt hur vi dokumenterar och gör 

vårdplaner. Hela vårdtiden blir förskjuten på grund 
av alla tidstjuvar när man inte har allt på plats så att 

det blir mycket mer arbete för oss. Den tiden skulle 

vi kunna lägga på patienterna. 
 

 

Det är inte vår specialitet och vi har inte kunskapen 
och vet inte vad planen är så man kan inte svara på 

alla frågor. Man vet aldrig vad som är normalt eller 

inte. Omvårdnaden är så specifik och dessutom en 
profession 

Det är tidskrävande att vårda 
utlokaliserade patienter och tiden som 

åtgår till allt kringarbete skulle vi 

kunna lägga på patienten. Man måste 
från ledningshåll komma med en 

lösning eftersom det inbegriper 

organisationsfrågor samt lönelyft för 
sjuksköterskorna. 

 
Specialistområdet omvårdnad är en 

specifik profession 

Upplevelse av att 
sakna helhetstänk 

vilket går ut över 

omvårdnaden 
 

 

 
 

 

Osäkerhet om man 
kan ge den bästa 

vården  

Upplevelse av att 
omvårdnaden blir 

lidande 

 

Det är tidskrävande att söka efter läkemedel och 

material till de utlokaliserade patienterna sedan får 

man sällan någon återkoppling på de patienter som 
det har hänt något med. 

 

Vi får ofta lägga mycket tid på att söka läkare. Man 
får söka så många gånger för att få tag i rätt läkare i 

många fall känner de inte ens till att de har en 

utlokaliserad patient när uppgifterna finnas i 
journalsystemet 

 Ronderna fungerar i allmänhet inte eftersom vi 

aldrig har tillräckligt med tid för dem. Antingen 
kommer de sent på eftermiddagen/ kvällen om de 

kommer. Kommer de så är det samtidigt med vår 

egen rond, det finns ingen samordning. Man missar 
oftare viktiga frågor i ronden med läkarna som sköter 

de utlokaliserade patienterna.  

Det är patienterna som blir lidande av den dåliga 
strukturen och vår arbetstid som går till spillo. Det 

borde vara så att en läkare är ansvarig för dessa 

patienter eller åtminstone ta hjälp av en kollega de 

gånger de inte kan komma ifrån. 

 

Det är tidskrävande att leta efter allt 

som man skall ha i omvårdnaden av 

patienten och man saknar den 
naturliga dialogen med läkaren.  

 
 
 
Vi saknar struktur på hela processen 

när det gäller att söka läkare och 

ronda. Det är aldrig en fast tid för 

ronden och men får man ofta lägga 

mycket tid på att söka den läkare som 

är ansvarig för patienten och de tar 
sällan hjälp ifrån en kollega.  Det är 

lätt att missa viktiga frågor och det är 

patienterna som blir lidande för att 
strukturen saknas. 

Upplevelse av att 

Patientsäkerheten 

sätts ur spel när den 
naturliga dialogen 

kring patienten inte 

finns. 
 

Upplevelse av att 

Ronderna behöver 
samordnas 

strukturera hur man 

söker läkaren för att 
inte riskera 

patientsäkerheten. 

 

Upplevelse av att 

patientsäkerheten 

är i fara 

 

 
 

Forskningsetiska övervägande 

Resultatet i föreliggande studie skall presenteras i en kvalitativ innehållsanalys där fokus 

har lagts på en tolkning av sjuksköterskornas upplevelse av att vårda utlokaliserade 

patienter från andra kliniker. Tillstånd har inhämtats från verksamhetschefer från de 

berörda verksamheterna efter beskrivning av metod och syfte samt hur insamlad data 

kommer att användas, sedan inhämtades ett informerat samtycke (bilaga1) från de 
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intervjuade sjuksköterskorna. De blev informerade om att när som helst kunna avbryta sin 

medverkan. Sjuksköterskornas integritet skall komma att skyddas så att ingen skall kunna 

identifiera förutnämnd. Uppgifter om deltagarna i denna studie skall ges konfidentialitet 

och intervjuerna skall förvaras så att ingen obehörig kommer åt dem. Dessa intervjuer ska 

används endast för detta syfte och de förstörs när studien är slutförd men citat från 

intervjuerna kan förkomma i det slutliga arbetet. Således har information om de fyra etiska 

principerna lämnats, samt har informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet uppnåtts F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik, 

2003). Någon ansökan till etisk kommitté har inte gjorts. Data som har avlämnats under 

intervjuerna har inte förvrängts och presenteras nedan. 

RESULTAT  

Det var åtta sjuksköterskor som intervjuades där det var en spridning över antal år som de 

har arbetat mellan 3,5 – 32 år och åldern hade en spridning på mellan 35 år – 56 år. Det var 

endast två stycken som bara hade arbetat på den klinik som de fortfarande var anställda 

vid. Ingen av de intervjuade hade någon specialistutbildning, men de hade lika uppdrag 

som kontaktsjuksköterska och omvårdnadsledare samt en hade smärtutbildning. De hade 

tidigare jobbat inom ortopedi, kardiologi, lungmedicin, plastikkirurgi och på 

akutmottagning samt inom demensvård (tabell 1).  

 

Tabell 2. Översikt av de intervjuade sjuksköterskorna 

 
 

Vid analysen av intervjuerna framkom det att upplevelsen av att vårda patienter som var 

utlokaliserade var väldigt komplex eftersom det både är en upplevelse men också 

sjuksköterskornas beskrivning av sin situation framför allt sin arbetssituation i 

omvårdnadsarbetet.  Under analysen utkristalliserade sig tre kategorier och sju 

subkategorier.  

Upplevelse av att inte räcka till 

Den första kategorin Upplevelse av att inte räcka till sorterades in i tre subkategorier, 

nämligen Upplevelse av att kompetensen inte var tillräcklig för att kunna Specialiteten, 

Upplevelse av Osäkerhet i mötet med patienten samt Upplevelse att få ta för stort 

Medicinskt ansvar. 
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Upplevelse av att kompetensen inte var tillräcklig för att kunna specialiteten 

Här beskrev sjuksköterskorna att de vårdar patienter från alla möjliga specialiteter och att 

de har sina grundkunskaper som sjuksköterska men eftersom vården har blivit alltmer 

högspecialiserade på sjukhuset så saknade de kunskap om de olika specialiteterna. De 

beskrev att de inte var uppdaterade på de omvårdnadsrutiner och medicinska rutiner som 

gällde för alla de här patienterna. De visste faktiskt inte vad som var normalt eller inte för 

denna patient. Men det fanns en förväntan på dem att de skulle kunna. Detta var 

frustrerande för dem och de jämförde sig med läkarna som också var specialiserade men 

inte hade den här förväntan på sig. 

 

Sjuksköterskorna återkom till att de hade grundkunskaperna som den kliniska blicken men 

saknade den specifika kompetensen för dessa patienter. De visste faktiskt inte hur vissa 

patienter skulle vårdas och till detta medger de att det har kunnat bidra till att de ibland 

gjort felbedömningar vilket kunde innebära att patienten kunde få en förlängd vårdtid och 

onödigt lidande. Eftersom de inte var specialiserad på patientens aktuella diagnos och detta 

kunde i förlängningen betyda tänkbara patientsäkerhetsrisker.  

 

”Man säger att man ska vara högspecialiserade i dag på vårt sjukhus, sen så 

förväntas man ändå att kunna alla möjliga olika specialiteter” 

 

”Det kan stöta till andra problem som felbedömningar från oss. Det är väl 

att man inte har den specifika kompetensen för de patienterna så att vården 

som fördröjs” 

Upplevelse av osäkerhet i mötet med patienten  

Osäkerheten i mötet med patienten berodde på att sjuksköterskorna saknade referenser till 

dessa patienter, hur mycket fick de göra och vad skulle de göra och dessutom saknade 

sjuksköterskorna referenser på vad de skulle vara observant på. Hur och vad skulle de 

svara på patientens frågor. Hela omvårdnadssituationen upplevdes en smula diffus 

eftersom de ofta saknade konkreta anvisningar. Sjuksköterskorna saknade alltså referenser 

och kände sig osäker och ensam i sina beslut kring patienten, ibland gick de till kollegor 

som kanske hade erfarenhet från en viss patient. De uttryckte att det hade varit fint om en 

omvårdnadspersonal från patientens hemavdelning också kom tillsammans med läkaren 

och rondade patienten. Så att de kunde coacha dem i hur de skulle tänka i omvårdnaden, 

det skulle verkligen hjälpa dem. 

 

”Man känna en väldig osäkerhet när man vårdar dem, gör jag rätt, gör jag 

fel, hur ska jag göra egentligen? Så det tycker jag är lite jobbigt, just det här 

att jag inte kan dem” 

 

”sen står man ju ensam med den här patienten på avdelningen och ska 

försöka ta hand om den på bästa sätt och i bland får man klara riktlinjer, 

ibland är det lite mer diffust, eftersom man inte har några referenser” 

Upplevelse att få ta för stort medicinskt ansvar. 

Sjuksköterskorna var medvetna om var det medicinska ansvaret låg men tog på sig ett 

större ansvar för de utlokaliserade patienterna eftersom läkaren inte fanns tillgänglig. De 

uttalade också en önskan om att de egna läkarna skulle ta ansvar för de mer basala sakerna 

för de utlokaliserade patienterna. Omvårdnadsansvaret och det medicinska ansvaret flöt av 

och till ihop och innebar att ibland upplevde sjuksköterskorna att patienterna blev 
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förbisedda. Detta var en del av de kommentarer som framkom under intervjuerna, vilket 

fick det att framstå att sjuksköterskorna tog på sig mycket av det medicinska ansvaret.  

 

”Det är ju läkaren som har det medicinska ansvaret, jag har ju 

omvårdnadsansvaret, men mycket av det ansvaret har ju jag också, kan man 

ju tycka! Vi är ju där hos patienten, vi ser patienten, faktiskt” 

 

”Det inte alltid så lätt att få tag i den doktorn, då är det svårare just med det 

medicinska, men det är ju doktorn som har det medicinska ansvaret, men är 

det så svårt att få tag på honom” 

 

Upplevelse av att omvårdnaden blev lidande 

Den andra kategorin Upplevelse av att omvårdnaden blev lidande sorterades in i två 

subkategorier, Upplevelse av att sakna helhetstänk vilket gick ut över omvårdnaden och en 

osäkerhet över att kunna ge den bästa vården.  

Upplevelse av att sakna helhetstänk vilket gick ut över omvårdnaden  

Under denna subkategori beskrev sjuksköterskorna att de upplevde att det på sjukhuset 

saknades helhetstänk för omvårdnaden av patienten gällande bland annat fall, nutrition och 

smärtlindring. Vårdplaner gjordes inte eller blev försenade så att planering framåt för 

patienterna saknades och detta gjorde det svårt att sköta omvårdnaden optimalt. Vårdtiden 

för patienten blev fördröjd och ronderna försenades så att det blev så mycket tidsspill. De 

uppgav att den tid sjuksköterskorna lade ner på att söka läkare skulle de kunnat lägga på 

patienten i stället. Det handlade väl egentligen om att det inte fanns tillräckligt med 

vårdplatser och då får man utöka vårdplatserna säger sjuksköterskorna. De utlokaliserade 

patienterna har ökat med från aldrig till dagligen och vi får måste stryka våra egna 

patienter. Upplevelsen var att från ledningshåll måste de komma med en lösning på 

problemet med de utlokaliserade patienterna. Eftersom det inbegrep organisationsfrågor 

som fler vårdplatser samt lönelyft för sjuksköterskorna. Omvårdnaden är också specifik, 

det är också en egen profession sade en sjuksköterska. Hon fortsatte med att säga att hon 

trodde att det skulle bli mer protester om de egna läkarna fick ta ansvar för alla patienter 

som låg på avdelningen.  

 

”Omvårdnaden är också specifik, det är också en profession… och så 

förväntas man skall kunna allt”   

 

”Så ringer man på jouren och får till svar: jag är upptagen jag kan inte ta 

det här nu och då känner man sig ju ganska allena eftersom man inte vet 

riktigt är det allvarligt eller hur skall jag tackla den här situationen” 

Osäkerhet över att  kunna  ge den bästa vården  

Här ifrågasatte sjuksköterskorna om hon verkligen kunde ge patienten den bästa vården 

eftersom det inte fanns någon plan för patienten så kunde de heller inte ligga steget före 

och arbeta förebyggande. Hon kunde inte heller svara på patientens frågor eftersom hon 

inte visste svaren och det berodde på att det inte var hennes specialitet. Hon visste helt 

enkelt inte vad som förväntades vara normalt eller inte hos patienten. De fick lägga allt för 

mycket tid på att söka den läkare som var ansvarig för patienten. Sjuksköterskorna kände 

sig ofta mycket ensamma med sin patient och dennes problem.  
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Vårdplatskoordinatorerna på sjukhuset hade ansvar för att de patienter som låg på akuten 

skulle få en plats. När patienterna väl låg på en avdelning och ett byte av en utlokaliserad 

patient mot en egen patient blev aktuellt, då blev det sjuksköterskornas jobb för det tog inte 

platskoordinatorerna hand om. Enligt sjuksköterskorna finns det sjukhus som har en 

organisation för även detta att sköta förflyttningar av patienter vilket skulle vara det bästa 

för patienten.   

 

”Jag tycker fortfarande att det är dåligt för patienterna, för de har ju mycket 

medicinska frågor, vad ska hända nu?” 

 

”så vet man ju inte riktigt hur man skall göra för att ligga steget före eller för 

att kunna förebygga saker och ting, som kan hända, man vet ju inte hur man 

skall tänka i många situationer, kring patienten för att den skall få bästa 

vården.  Det tycker jag är ett jättestort dilemma” 

 

Upplevelse av att patientsäkerheten var i fara 

Den tredje kategorin Upplevelse av att patientsäkerheten var i fara sorterades in i två 

subkategorier, Upplevelse av att Patientsäkerheten sätt ur spel när den naturliga dialogen 

kring patienten inte finns och Upplevelse av att ronderna behöver samordnas för att inte 

riskera patientsäkerheten.  

 

Upplevelse av att patientsäkerheten sattes ur spel när den naturliga dialogen kring patienten 

inte fanns 

Till utlokaliserade patienter kunde sjuksköterskorna inte använda deras avdelnings 

generella direktiv. De kunde ju inte ens ge Alvedon om det inte var ordinerat. Att söka 

efter läkemedel och material som inte fanns på den egna avdelningen, då man har fått en 

patient som kommit in under natten tog väldigt mycket tid.  Då fick de söka läkaren och 

läkarna som t.ex. stod på operation och var upptagna. De saknade att kunna tala med 

läkarna när ett behov uppstod. De uttryckte att det skulle vara bättre om det var läkarna 

från den egna avdelning som skulle kunna ta ansvar för de mer basala sakerna avseende de 

utlokaliserade patienterna. Det blev ju en större risk för patienter när inte läkaren var på 

plats eftersom det inte fanns någon att föra den naturliga dialogen med. Detta sökande efter 

läkare de beskrev var mycket tidskrävande. De saknade även någon form av återkoppling 

på den vård de gav och de patienter som det hade hänt något med under vårdtiden på deras 

avdelning.  

 

”Vi hade patient från .kliniken som fick ett hjärtstopp och jag har inte jag fått 

någon vidare återkoppling, om det var så att det var vi som kunde ha 

förorsakat det eller om det kunde ha förutsetts på något sätt.  Det var kanske 

någonting som patienten drabbades av trots god vård”  

 

”Vi väntade ju bara på att hon skulle bli nerringd och det dröjde och dröjde 

och sen blev patienten dålig. Hon fick peritonit så det blev ju mycket större 

problem för henne än vad det hade behövt. Det är ju en större risk för 

patienter där inte läkaren är på plats” 

Upplevelse av att ronderna behövde samordnas för att inte riskera patientsäkerheten 

Ronderna fungerade i allmänhet inte eftersom det aldrig fanns tillräckligt med tid för dem. 

Så antingen kom de sent på eftermiddagen/ kvällen eller så kom de inte alls.  När läkarna 
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kom var det samtidigt med den egna ronden. Det löstes med att de rondade själva eller tog 

de någon annan sjuksköterska med sig som sedan skulle rapportera över till den ansvarige, 

det saknades samordning kring ronderna. De missade oftare viktiga frågor i ronden med 

läkarna som skötte de utlokaliserade patienterna och det kunde bero på att det var en 

stressig situation. Dessa patienters vistelse upplevde sjuksköterskorna att de måste driva 

eftersom de fick på det hela en sämre uppmärksamhet. 

 

Det tog väldigt mycket tid att söka läkarna eftersom de oftast inte kände till att de hade 

utlokaliserade patienter. Trots att läkarna på sjukhuset bara behövde gå in i journalsystemet 

på datorn för att se om och var de patienter som var utlokaliserade låg, så gjordes det 

tydligen sällan.  Sjuksköterskorna fick söka så många gånger och skickades från den ena 

till den andra innan de fick tag i rätt läkare. Det var patienterna som blev lidande av den 

dåliga strukturen men det var sjuksköterskornas arbetstid som gick till spillo. Det borde 

vara så att en läkare är ansvarig för dessa patienter på sin klinik tyckte sjuksköterskorna 

och den personen skulle ha ett speciellt nummer som det alltid svarades på. De kunde väl 

åtminstone ta hjälp av en kollega de gånger de inte kan komma ifrån, men det gjordes inte. 

Det var alltid patienten som tillslut kom i kläm. 

 

”Man får ju driva deras vistelse lite, ibland glöms de bort, ibland rondas de 

framåt kvällen. De får ju inte samma uppmärksamhet.  

 

”Ibland kan det ta ett dygn innan det överhuvudtaget kommer någon doktor 

och rondar patienterna” 

 

 

”Manfår ju söka flera gånger och säga att nu har jag försökt igen, så att de 

inte tror att de blir bortglömda. Speciellt när de ligger med andra som är på 

avdelningen som blivit rondade för länge sedan och fått prata med doktorn. 

Så att patienten kommer i kläm” 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Uppsatsens tillkomst kom ur författarens önskan att förstå hur sjuksköterskorna upplevde 

att det var att vårda utlokaliserade patienter. Författaren har deltagit vid sjukhusets taktiska 

forum (möte för sjukhusets alla verksamhetschefer på taktisk nivå i sjukhusets 

produktionsledningssystem). Det har bidragit till en förståelse att det på sjukhuset är ett 

stort problem med att vårda de utlokaliserade patienterna. Framför allt för att man som 

sjuksköterska har så sparsam kontakt med ansvarig läkare. Sjuksköterskorna sa även att de 

inte hade kompetensen för att ge dessa patienter en god och optimal omvårdnad, därför att 

patienten hör till en annan specialitet som sjuksköterskan kanske aldrig kommit i kontakt 

med tidigare.  

 

Författaren valde att göra en kvalitativ intervjustudie och frågar efter informanternas 

upplevelse för att kunna förstå utifrån deras livsvärld eller som Kvale och Brinkman 

(2014) skriver att syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att skildra och tyda det 

som finns i intervjupersonens livsvärld. Detta för att understryka att varje människa är en 

varelse som utformar sin verklighet själv genom att den skapas i samspel med andra. På så 
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sätt är det inte givet vad det kommer att bli för resultat.  Texter som baseras på intervjuer 

formas således mellan forskare och deltagare i samspel enligt Graneheim och Lundman 

(2004). Det här blev betydelsefullt t.ex. om svar gavs på en fråga som egentligen hade 

passat bättre på en annan så fortsatte intervjun på den tråden och följde på så sätt 

informantens tankegångar för att verkligen få fram upplevelsen om deras verklighet.   

 

Trost (2011) beskriver att goda intervjurutiner skall användas dvs. att intervjuaren inte 

riktade uppmärksamheten mot sig själv eftersom det var informanterna som var 

huvudpersonen, men som intervjuare var man ändå viktig för sammanhanget.  

  

I studier är det viktigt att se över validitet och reliabilitet. Med validitet avses enligt 

Materud (1998) vad som mäts och att det är väsentligt i sammanhanget och reliabilitet 

avses att det som mäts görs på ett trovärdigt sätt. I kvalitativa studier är det brukligt att tala 

om trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet i stället för validitet och reliabilitet vilket 

författaren redovisar nedan. Denna redovisning valdes för att författaren kände att det var 

viktigt att strukturera upp de olika delarna och vad som hörde hemma där. 

Trovärdighet 

Under trovärdighet var det viktigt att belysa hur författarens förmåga att delge hur 

processen påverkade resultatets giltighet. Här beskrivs förförståelsen för att eventuella 

fördomar eller ogrundade uppfattningar ska kunna belysas. Nedan finns även en 

beskrivning av urvalsprocessen, datainsamlingen och analysprocessen som måste ske 

detaljerat för läsaren så att studien skall kunna upprepas (Malterud, 1998). 

Beskrivning av förförståelse 

Författaren har en bakgrund som barnmorska och inom förlossnings- och BB-

verksamheten och där lades aldrig patienter in från andra kliniker, så författaren har ingen 

egen erfarenhet av att vårda utlokaliserade patienter. Här handlade det om att hela tiden 

vara uppmärksam på sin egen förförståelse så att inga slutsatser drogs och skrev sådant 

som intervjuerna inte stödde. Enligt Olsson och Sörensen (2011) ges en förutsättning för 

tydningen av intervjuerna genom att ha förförståelse. 

Beskrivning av urvalsprocessen 

De deltagare som blev intervjuade blev valda av deras chef utifrån de kriterier som 

fastslogs i en så kallad ändamålsenlig urvalsprincip där urvalet blev en delvis homogen 

grupp. Det önskades en spridning av hur länge de hade arbetat, men kriterierna 

efterfrågade bara att de skulle ha arbetat minst i tre år. Detta var för att se om det hade varit 

någon skillnad över åren. Det visade sig inte vara viktigt för resultatet eftersom det inte låg 

i linje med syftet. Andra perspektiv som kön, ålder visade sig inte heller viktiga för 

resultatet med deras upplevelse av att vårda de patienter som var utlokaliserade. 

Beskrivning av datainsamlingen 

Val av data i förhållande till det som studerades, deltagare och hur författaren förhöll sig 

till det studerade var också en del av processen enligt Graneheim och Lundman (2004).   

Den lämpligaste metoden för datainsamling visade sig vara intervjuer för att få en djupare 

förståelse och urvalets storlek är inte avgörande för resultatet inom kvalitativ metod. Det 

var först beräknat att intervjua tio sjuksköterskor men orsaken till att det resulterade i 

endast åtta var att inklusionskriterierna då inte kunde uppfyllas med avsikt på att de skulle 

ha arbetat i minst tre år på sjukhuset. 
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Det var viktigt att reflektera över vilken inverkan författarens beslut hade och i vilken grad 

data eventuellt ändrades över tid i intervjuprocessen. Det kan finnas en risk för att analysen 

inte gick tillräckligt djupt om processen gick för fort fram. Det finns också en risk att inte 

samma fokus förelåg om processen drog ut på tiden så att erfarenheterna från början 

påverkade resten så att motsägelser uppstod enligt Graneheim och Lundman (2004). Denna 

intervjuprocess pågick under två veckor. 

 

Frågorna bestod av två öppna frågor och de var mer av en inledande fråga enligt Kvale och 

Brinkman (2014) beskriver. Frågorna som ställdes under intervjuerna var 

semistrukturerade för att kunna närma sig de intervjuades livsvärld och beskriva vad de 

upplevde och kände då de vårdade utlokaliserade patienter. När de var besvarade, men 

intervjuaren hade en känsla av att ämnet inte riktigt var uttömt så fanns ett antal 

uppföljningsfrågor som då ställdes. Skulle ett svar fås på en fråga som egentligen skulle 

passa bättre på en annan så fortsatte intervjun på den tråden och följde respondentens 

tankegångar. Frågorna var ibland specificerade och ibland tolkande i sin karaktär enligt 

Kvale och Brinkman (2014) indelning, ibland fick intervjuaren ställa frågan; hur tänker 

du? / kan du utveckla det du sade? Beroende på hur och var i svaren respondenten slutade 

berätta kom intervjuarens förförståelse att bli viktig för att kunna följa upp respondentens 

svar.  

 

Sjuksköterskorna valde frivilligt om de ville delta och det meddelades författaren av 

chefssjuksköterskan. Alla respondenter informerades dessutom att de när som helst kunde 

ångra och avsluta sin medverkan eftersom de ställde upp frivilligt.  

Beskrivning av analysprocessen  

Att välja de mest lämpliga meningsenheter var det svåraste arbetet, där börjades det med 

att analysera fråga för fråga men det uppenbarade sig att det inte var den bästa metoden. 

Istället lästes alla intervjuerna och sedan markerades det som var i linje med studiens syfte 

och kondenserades till de som låg nära texten, sedan abstraherades dessa till en tolkning av 

vad som hade sagts i intervjuerna. Att enligt Graneheim och Lundman, (2004) illustrera 

hur meningsenheter, kondensationer och abstraktioner har gjorts understödjer att bedöma 

tillförlitligheten i resultatet.  Det manifesta innehållet, är det, som texten säger och det 

presenteras ofta i kategorier. Att skapa ömsesidigt uteslutande kategorier är inte alltid 

möjligt då en text handlar om upplevelser enligt Graneheim och Lundman (2004). Att 

sedan visa representativa citat från den transkriberade texten är ytterligare ett sätt att visa 

trovärdighet, vilket författaren har gjort. Denna process upprepades ett flertal gånger för att 

slutligen landa i de kategorier som valdes. De tre kategorier som analyserades fram blev en 

beskrivning av deras upplevelse.  

Pålitlighet 

Med reliabilitet eller pålitlighet avsågs författarens förmåga att utföra intervjuer det vill 

säga kvaliteten på forskaren. Även kraven på teknisk utrustning vid intervjuerna var här av 

vikt (Malterud, 1998). Vid intervjuerna uppstod ibland en ömsesidig påverkan mellan 

informant och intervjuare både på ett personligt sätt men också på ett förståelsemässigt sätt 

vilket naturligtvis kunde påverka de data som införskaffades. Det fanns dock en risk att 

nya insikter kunde fås av det som studeras under pågående process som sedan kan påverka 

följdfrågor enligt Graneheim och Lundman (2004) därför utfördes två pilotintervjuer och 

frågorna justerades därefter. Här handlade det om att vara medveten om sin egen 

förförståelse så att inte intervjuerna tolkades och det skrevs sådant de inte stödde. 
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Intervjuerna spelades in med en i-Phone och/alternativt i-PAD och utfördes under cirka två 

veckor, och transkriberades därefter ordagrant. Under den tiden ägnade författaren väldigt 

lite tid åt reflektion kring intervjusituationen. Detta kan ha gjorts annorlunda för att genom 

reflektera efter varje intervju kunde intervjutekniken utvecklats ytterligare. Här gick det på 

känsla och av erfarenhet ifrån att ha hållit ett antal strukturerade utvecklingssamtal under 

många år som chef. Författarens inser i dag att en reflektion efter varje intervju skulle ha 

utvecklat intervjutekniken ytterligare men att brist på reflektion förelåg. Det kan ha berott 

på ringa erfarenhet av att intervjua på detta sätt men öppna frågor och med en begränsad 

kunskap om detta fenomen, men också om ivern att få komma igång med att ställa frågorna 

och en nyfikenhet på svaren. När sedan arbetet med studien fortskred kom många tankar 

upp om hur det skulle kunna ha gjorts lite annorlunda. Bland annat hade tystnaden kunnat 

spela en större roll i intervjusituationen, att vänta in lite längre om något mer kom, var en 

erfarenhet som tas med till nästa intervjustudie. 

Överförbarhet 

Pålitlighet omfattas även av frågan om överförbarhet som här betyder hur och i vilken 

omfattning resultaten kan överflyttas till andra grupper. Författarna kunde här ge förslag på 

hur dessa resultat ska kunna överföras men det är läsarnas som beslutar om de är 

överförbara till annan kontext. För att denna process ska kunna understödjas så är det 

viktigt att beskriva kultur och sammanhang samt i vilken process de har verkat. Vilka blev 

intervjuade och varför, vilka egenskaper (om) de hade och hur gick analysprocessen till 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie intervjuades sjuksköterskor som vårdat 

patienter som var utlokaliserade från andra kliniker för att få reda på deras upplevelse av 

detta fenomen. Men å andra sidan ”en rik och kraftfull presentation av resultaten 

tillsammans med lämpliga citat kommer också att öka på överförbarheten” (Graneheim & 

Lundman, 2004, s. 110) 

Resultatdiskussion 

 

De tre kategorier som framkom i den här studien var Upplevelse av att inte räcka till, 

Upplevelse av att Omvårdnaden blir lidande samt Upplevelse av att patientsäkerheten är i 

fara här följer en diskussion om subkategorierna under varje ovan nämnd kategori.  

Upplevelse av att kompetensen inte är tillräcklig för att kunna specialiteten 

Sjuksköterskorna innehade en grundutbildning men det innebar inte att de var uppdaterade 

på alla patienters omvårdnadsrutiner på sjukhusets, men fick allt som oftast vårda dem 

ändå. De upplevde den högspecialiserade vården som bedrivs på detta sjukhus var 

svårhanterligt. Denna problematik förekom oftare enligt Stockholms läns landstings (2013) 

vid stora sjukhus med många specialiteter och subspecialiteter och som hade långa avstånd 

mellan avdelningar och kliniker än vad mindre sjukhus hade.  

 

Att ha ett system där patienter utlokaliseras ifrågasattes av sjuksköterskorna. Detta innebar 

som sjuksköterskorna uttryckte det att de ibland kunde göra felbedömningar vilket bland 

annat kunde medföra att patienten fick en längre vårdtid än nödvändig. Enligt 

Socialstyrelsen (2003) kunde detta också medföra att man inte observerade utvecklingar i 

patientens sjukdomstillstånd i tid och när akuta behov uppstod var det svårt att få tag i 

ansvarig läkare. Socialstyrelsen (2003) fann dessutom att förutom att patientvården 

äventyrades så glömdes ofta patienten bort av patientansvarig läkare eftersom rutiner 

saknades i samband med utlokalisering.  
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Trots att sjuksköterskorna hade den kliniska blicken samt att rutiner hade arbetats fram så 

upplevdes patientsäkerheten oförändrad. Övervakningen var inte optimal och detta menade 

Socialstyrelsen (2003) innebar att sjuksköterskorna inte besatt den kunskap och erfarenhet 

gällande den medicinska omvårdnaden som bedrevs. Socialstyrelsen (2008) fann att det 

berodde på att det kunde föreligga en kompetensbrist hos de som vårdade patienterna 

eftersom det saknades specialisering på patientens aktuella diagnos och därför kunde 

övervakningen inte sägas vara optimal.  

 

Upplevelsen av att de inte kunde specialiteten var frustrerande eftersom omgivningen 

förväntade sig att de hade den kunskapen men läkarna hade inte den förväntan på sig, de 

egna läkarna på avdelningen behövde aldrig bry sig om de utlokaliserade patienterna. Det 

skulle vara så mycket lättare om de skulle kunna ansvara för det basala ansåg 

sjuksköterskorna. Enligt Thomson (2008) kände sjuksköterskorna av en moralisk stress i 

situationer där de inte upplevde att de hade tillräckligt kompetens och att strukturen brast, 

deras oro ökade även när patientsäkerheten inte kunde upprätthållas enligt Thomson 

(2008). 

 

Reflektionen var här viktig dels sjuksköterskans reflektion över den omvårdnad som gavs 

men också att diskutera detta med sina kollegor. Det var så tidskrävande att sköta de 

patienter som var utlokaliserade att de ansåg sig sällan ha tid med det. Professionell klinisk 

kompetens kan enligt Nieminen, Mannevaara och Fagerström (2001) ses som ett resultat 

av sjuksköterskegrundutbildning, reflektion och kontinuerligt lärande och tränande i 

klinisk praxis. Klinisk kompetens byggde även på enligt Nieminen et al. (2011) långsiktiga 

och genomgripande livserfarenheter och dessa fås genom undervisning och praktisk övning 

vilket bidrog till att fenomen begreps som var viktiga. I det sammanhanget blev den 

stunden då samtal om omvårdnadsarbetet fördes angeläget. Det var väsentligt att 

sjuksköterskan för sig själv klargjorde sina förmågor enligt Nieminen et al. (2011). 

Förmågan att integrera vårdvetenskap och andra vetenskaper var väldigt betydelsefull när 

det gällde praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma en helhetssyn på 

patienten. 

  

Scott (2014) uppgav att sjuksköterskornas miljö, omgivning och kultur måste stödja den 

individuella utvecklingen och omvårdnadsutvecklingen för att varje sjuksköterskas 

karaktär ska kunna utvecklas och formas. Det var också viktigt att bry sig om de patienter 

som vårdades och att ha utvecklat färdigheter som uppmärksamhet och möjlighet att 

identifiera sig med patientens behov för att kunna ge en inkännande vård enligt Scott 

(2014) och detta ansåg hon vara patientnära vård. 

Upplevelse av osäkerhet i mötet med patienten  

Hela omvårdnadssituationen upplevdes diffus eftersom sjuksköterskorna saknade både 

erfarenhet och referenser av att kunna ge en god vård för den här patienten. Sjuksköterskan 

upplevde då en osäkerhet i mötet med patienten och dessutom att en god vård inte blev 

möjlig att ge. Detta kunde bero på kompetensbrist eftersom patienten hamnade på en 

avdelning där personalen inte hade specifik kompetens om patientens aktuella diagnos men 

också på tidsbrist hos personalen (Socialstyrelsen 2010). De upplevde sig också vara 

mycket ensamma i sina beslut kring patienten eftersom de inte hade några konkreta 

anvisningar, de hade ingen att diskutera problemen med. Socialstyrelsen (2012) såg att det 

saknades beskrivningar för hur sjuksköterskan skulle dokumentera och att även den 

ansvariga läkaren brast i sin dokumentation av den planerade vården. 
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Sjuksköterskorna saknade alltså referenser och kände sig osäker och ensam i sina beslut 

kring patienten, ibland gick de till kollegor som kanske hade erfarenhet från en viss 

patientgrupp. De uttryckte att det hade varit fint om en omvårdnadspersonal från den 

utlokaliserande avdelningen kom tillsammans med läkaren och rondade patienten. För att 

kunna coacha i hur de skulle tänka i omvårdnaden. Det skulle enligt Islamoska, Nilsoon, 

Sjöström och Willman, (2011) kunna innebära att en mindre erfaren sjuksköterska blir 

handledd av en kollega med högre kompetens av just den patienten i en 

omvårdnadssituation eller vid en rond. I den modellen skulle sjuksköterskorna kunna 

coacha varandra och deras olika kompetensnivåer kunde beaktas och tas hänsyn till 

samtidigt togs hänsyn till patientens behov och sjukdomstillstånd på ett ordnat sätt. I dag 

ser ansvarsfördelningen ut på ett sätt där erfarna sjuksköterskor har samma ansvar för 

patientvården som sina nyutexaminerade kollegor, vilket betyder att tillfälligheten avgör 

vem av dem och med vilket kunnande som patienten vårdas.  

 

I dag har vården blivit alltmer specialiserad och avancerad och enligt Islamoska et al. 

(2011) och de menade på att kraven på patientsäkerhet har ökat i dag. Även på 

patientkvaliteten inom hälso- och sjukvården så att det föreligger ett behov av 

kompetensstegar eller modeller som kan skildra och ta tillvara förändringar i kompetens 

och erfarenhet. Skulle de implementeras i verksamheten skulle det medföra att 

vårdprestationen skulle blev större och att patientkvaliteten förbättrades. 

Upplevelse att få ta för stort medicinskt ansvar.  

Upplevelsen de hade var att det var läkaren från patientens hemavdelning som hade det 

medicinska ansvaret men sjuksköterskan som fick bära mycket av ansvaret eftersom hon 

måste ha kontroll över allt. Det var de som såg patienten, talade med patienten och var där 

och lyssnade och hjälpte. Att kunna få bekräftelse från patienten var väldigt viktigt för 

sjuksköterskan för då fick sjuksköterskan känna som Gugerty (2008) skrev att göra 

skillnad i en annan människas liv.   

 

Det var klart att det medicinska och omvårdnadsansvaret flöt ihop och att sjuksköterskan 

upplevde att hon måste ta ett större ansvar för de utlokaliserade patienterna. Blay, Duffield 

och Gallagher (2012) menade att förflyttningar av patienter blivit en intensiv 

arbetsbelastning för vårdpersonalen och ökade risken för tillbud för patienten. Detta 

associerat till stressen var en viktig anledning till att sjuksköterskorna valt att lämna sitt 

arbete. Sjuksköterskan tog på sig ett stort ansvar för patienten och skulle välkomna 

patienten på vårdavdelningen, utvärdera deras vårdbehov och göra en vårdplanering. Vara 

problemlösare och skapa kontakt med patientens familj under vårdtiden som mycket ofta 

var väldigt kort enligt Duffield, Diers, Aisbett och Roche (2009). De påtalade att hon 

dessutom skulle se till att ordinationerna utfördes, att läkemedel ordinerades och 

administrerades och att patienten fick en adekvat behandling. Till sist förbereddes för 

eventuell utskrivning samt dokumentera allting och detta i samarbete med läkaren som inte 

fanns på plats.  

 

Då patienter som var utlokaliserade var en effekt av en tillfällig åtgärd fick det en negativ 

effekt på omvårdnaden eftersom sjuksköterskorna tvingades att ta hand om fler patienter än 

det var tänkt och om patienter man inte hade kunskap om (Blay et al. 2012) och ansåg 

därför att dessa patienter blev förbisedda. Duffield et al. (2009) visade på att även 

omvårdnaden av de egna patienterna riskerades att bli sämre. Även Socialstyrelsen (2003) 

kom fram till att de utlokaliserade patienterna tog så mycket tid att de egna patienterna 

upplevdes få en sämre vård. Detta på grund av att det var så tidsödande att sköta 
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omvårdnaden av de utlokaliserade patienterna. Enligt Duffield et al.( 2009) medförde det 

att man flyttade inneliggande patienter till andra avdelningar för att kunna ta in nya 

patienter vilket i sin tur bidrog till utlokaliseringar.   

Upplevelse av att sakna helhetstänk vilket går ut över omvårdnaden  

På sjukhuset saknades helhetstänket för de utlokaliserade patienterna. Det handlade om att 

vårdplaner inte gjordes så att de visste vad som skulle planeras i omvårdnaden för 

patienten. Vad patienten förväntades utföra eller inte, men även att det i omvårdnaden 

saknades helhetstänk av patienten avseende fall, nutrition och smärtlindring. Även 

Socialstyrelsen pekade på att vårdplaneringen blev lidande och det fanns en risk för ett inte 

värdigt omhändertagande och i vården en dålig kontinuitet (Socialstyrelsen 2010). 

Eftersom dessa patienter krävde specifika medicinska behandlingar med olika läkare 

inblandade enligt Duffield et al. (2009) måste betänkas att alla sjuksköterskorna inte var 

familjära med vad bland annat dessa vårdplaner skulle innehålla. 

 

Framför allt ansåg de intervjuade sjuksköterskorna att Sjukhusledningen hade ”gillat läget” 

och att de inte upplevdes se problemet men det var dessa problem sjuksköterskorna 

brottades med varje dag. Problemet hade dessutom i takt med att man stängde ner 

vårdplatser ökat och de senaste åren hade det ökat både i mängd av patienter som 

utlokaliserats och svårighetsgraden på dem. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

(1982:763) i 2 § ”ska där det bedrivs hälso- och sjukvård finnas den personal, de lokaler 

och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges” (Socialstyrelsen, s.17, 

2008). Så står det i hälso- sjukvårdslagen men det är inte verkligheten på sjukhuset där 

utlokaliseringar förekommer varje dag. Vårdgivaren skulle alltså ha en god översyn av sina 

tillgängliga vårdplatser med stöd av den lagen och på så sätt undgå upprepade 

utlokaliseringar med dess negativa påverkan på patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2008). 

  

En upplevelse var att det var mycket vanligare i dag än för några år sedan att ha 

utlokaliserade patienter och så fort det fanns en ledig säng ringde koordinatorn, men de 

kunde inte hjälpa till med att byta en patient mot en annan. Under helger hade de oftast fler 

utlokaliserade än egna patienter. Socialstyrelsen fann att det förelåg en risk att de 

utlokaliserade patienterna blev försummade för att detta skapade en stress för 

sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet Socialstyrelsen (2008).  Utlokaliseringar av 

patienterna har tenderat att bli lösningen på den vårdplatsbrist som i dag upplevs och är det 

en risk att den ökar när kapaciteten inom sjukhuset brister enligt Socialstyrelsen (2010). 

  

Det fick en negativ effekt på omvårdnaden när patienter utlokaliserades därför att tiden inte 

räckte till för sjuksköterskorna så de upplevde sig stressade hela arbetspasset. Dessutom 

har allt mer beskrivande litteratur visat att stress i omvårdnadsmiljöer får konsekvenser för 

sjuksköterskorna över tid (Tucker et al. 2010).  Sjuksköterskorna tvingades ta hand om fler 

patienter än det var tänkt som de inte hade kunskap om enligt Blay et al. 2012) och många 

valde i detta att lämna sjuksköterskeyrket. 

 

Den tid som sjuksköterskorna fick lägga ner på att söka efter läkare var omfattande, ibland 

rörde det sig bara om en fråga från patienten som sjuksköterskan inte kunde svara på. Ofta 

rörde det sig om att hitta en läkare som skulle ronda en eller fler patienter och att planer för 

patienterna skulle göras så att sjuksköterskan kunde utföra sitt omvårdnadsarbete. 

Framförallt framgick det i intervjuerna att den tiden som gick åt till att söka läkarna skulle 

man kunna lägga på omvårdnad för patienten i stället. I enkätundersökningen av Sjödahl et 
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al. (2010) visade slutsatsen att det inte observerades någon ökning i antalet vårdskador av 

utlokaliserade patienter men däremot registrerades nackdelar avseende tidsåtgången.  

 

Omvårdnadskvalitet och goda behandlingsresultat är enligt Gugerty (2008) avgörande för 

patienttillfredsställelsen eftersom det är i omvårdnadssituationen som sjuksköterskan 

verkligen lär känna sin patient och kan göra skillnad. Sjuksköterskorna tvingade sig att 

ställa frågan om patienterna fick den höga vårdkvalitet som de förtjänar.  

Osäkerhet om man kan ge den bästa vården  

Sjuksköterskorna ifrågasatte om hon verkligen kan ge patienten den bästa vården eftersom 

de oftast saknade plan för patienten. De kunde inte ligga steget före för de saknade både 

verktyg och kommunikationen med de personer som kunde specialiteten. Sjuksköterskorna 

kunde heller inte svara på patientens frågor eftersom de inte visste svaren. Det berodde på 

att det inte var deras specialitet och att de helt enkelt inte visste vad som förväntades vara 

normalt eller inte hos patienten. Sjuksköterskorna sade att patienterna for illa och detta 

stärks av de resultat som Sjödahl et al. (2010) visade på att patienterna upplevde det som 

mycket negativt att flyttas runt på sjukhuset och de kände av en ovana och otrygghet hos 

vårdpersonalen. Det var inte längre bara en fråga om omvårdnadskvalitet utan också om 

patientsäkerhet som är en viktig del av vårdkvaliteten som också patienterna kände av 

enligt även Gugerty (2008). 

 

Omvårdnaden är specifik och är en egen profession sa sjuksköterskorna och hur ska detta 

argument kunna bemötas när de befann sig i en situation där de fick lägga ner den största 

delen av sin arbetstid på att söka läkaren för frågor som patienten och hon själv hade. 

Hanteringen av de utlokaliserade patienterna var svår och att arbetsmiljön för framförallt 

sjuksköterskor försämrades.  

 

Eftersom den specifika kompetensen saknades medförde det enligt Socialstyrelsen (2012) 

en osäkerhet hos sjuksköterskan om att bland annat kunna tolka medicinska ordinationer 

och kunna förutse olika kontroller men även att förstå vilka undersökningar och 

behandlingar de skulle ha. Även tolkning av patientens tillstånd och bedömning av 

patientens vårdbehov på grund av bristande erfarenhet av att vårda dessa patienter. Detta 

inverkar negativt på personalens möjligheter att ge god vård. 

 

I dag råder det brist på sjuksköterskor vilket sjuksköterskorna i intervjun också påpekade 

och den resursbrist har gjort att sjuksköterskorna ifrågasatt kvaliteten på vården de kan ge. 

Enligt (Gugerty) 2008 upplevs omvårdnaden ha kommit till ett vägskäl, mer tid användes 

till att ringa telefonsamtal för att få ta i en läkare, fylla i listor och journalhandlingar vilket 

inneburit att de hållits ifrån omvårdnaden. Vidare skrev Gugerty (2008) att på grund av 

resursbristen kommer patientsäkerheten och vårdkvaliteten att fortsätta att vara halt. Trots 

detta måste sjuksköterskorna fortsätta att arbeta med dessa frågor för att förhindra 

sönderfallet av omvårdnadsyrket genom att tillsammans arbeta för konsten att vårda. 

 

Frågor om hur de skulle tänka i omvårdnaden samt när läkarna kunde komma till 

avdelningen så att de i dialog kunde ta upp alla de övriga frågor som ständigt dök upp. 

Duffield et al. (2009) skrev att sjuksköterskan har ett stort ansvar under den korta tid 

patienten ligger på vårdavdelningen och att det fordras rätt antal sjuksköterskor för att 

kunna sköta den komplexa omvårdnad som utförs vid sjukhus där utlokaliseringar sker.  
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Upplevelse av att patientsäkerheten sattes ur spel när den naturliga dialogen kring patienten 

inte fanns 

Sjuksköterskorna beskrev att de inte kunde använda den egna avdelningens generella 

direktiv för att t.ex. smärtstilla patienten, de fick då lov att söka ansvarig läkare för att få 

reda på om och vad de kunde ge patienten så läkemedelshanteringen var också en 

riskfaktor enligt Socialstyrelsen (2012). De saknade den naturliga dialogen med läkaren 

när behov uppstod, för då måste de söka ansvarig läkare och blev sittande med detta en 

lång tid framöver. Duffield et al. (2009) skrev att det medförde risker och brister i 

kommunikationen samt förlust av viktig information när patienter flyttades omkring.  

 

Sjuksköterskorna behövde ha kontakt med så många för patienten såsom primärvård, 

anhöriga och läkare vilket medförde ytterligare kommunikationsproblem för dem.  Detta 

sökande efter läkare de beskrev var tidskrävande. Det blev alltså ett merarbete för 

sjuksköterskan som fick ringa ett antal samtal innan hon/han fick tag på vem som var 

patientansvarig läkare (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Även Socialstyrelsen (2012) påpekade att en risk var just att muntlig kommunikation brast 

vid utlokaliseringar gällande förberedelse av undersökningar och genomförandet av dessa 

men även kring omvårdnadsåtgärder i vården av patienten.  

 

Att behöva söka efter läkemedel och material som inte fanns på den egna avdelningen, när 

en patient kommit in under natten, tog väldigt mycket tid. Enligt Socialstyrelsen (2010) 

innebar utlokalisering också risk för sammanblandningar och felaktigt iordningställda 

läkemedel, för smittspridning, för försenade ordinationer och förlängda vårdtider till följd 

dåligt uppdaterade rutiner och dålig kunskap om patientens tillstånd.   

 

Sjuksköterskorna upplevde att patientsäkerheten minskade när patienter låg utlokaliserade 

för att närheten till läkarna inte fanns. Blay et al. (2012) såg att det var viktigt att kunna 

genomföra patientförflyttningar för att alla patienterna ska få en vårdplats. När det skedde 

på grund av nedskärning av platser på sjukhusen medförde det en ökad arbetsbelastning i 

omvårdnadsarbetet och kunde också öka risken för att incidenter hände såsom 

felmedicinering och sjukvårdsrelaterade infektioner. 

 

De saknade även någon form av återkoppling på den vård de gav sina patienter men även 

de patienter som det hade hänt något med under vårdtiden på deras avdelning. Blay et al. 

(2012) påvisade att de konsekvenser som fanns av att ha utlokaliserade patienter som t.ex. 

att de inte fick någon återkoppling på de patienter de har vårdat och tiden de spenderade på 

att söka läkare skulle minska, skulle det positivt minska sjuksköterskornas arbetsbörda. 

Socialstyrelsen (2003) fann att patienten ofta glömdes bort av patientansvarig läkare 

eftersom rutiner i samband med utlokalisering saknades. Vilket medförde att diagnostik 

och behandling försenades och att vårdtiden på det sättet förlängdes eftersom 

sjuksköterskan inte fick sina ordinationer i tid samt att vården inte utvärderades. I Sjödahls 

et al. (2010) enkätundersökningen svarade hälften av de intervjuade läkarna att 

utlokaliserade patienterna fick en sämre vård än om de hade legat på den egna 

avdelningen/kliniken och detta var på grund av den otillräckliga läkarkontinuitet som 

fanns. 

Upplevelse av att ronderna behövde samordnas för att inte riskera patientsäkerheten 

Det tog väldigt mycket tid att söka läkarna eftersom de oftast inte kände till att de hade 

utlokaliserade patienter. Trots att det på sjukhuset bara behövdes bara behövdes gå in i 
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journalsystemet på datorn för att se om och var det  låg  utlokaliserade patienter så gjordes 

det tydligen inte.  De fick söka så många gånger och skickades från den ena till den andra 

innan de fick tag i rätt läkare. När läkarna hade svårt att komma ifrån så bad de inte en 

kollega om hjälp och detta tyckte sjuksköterskorna är märkligt eftersom det är naturligt för 

dem att be om hjälp. Det var patienterna som blev lidande av den dåliga strukturen men 

sjuksköterskornas arbetstid gick till spillo.  Sjuksköterskan kände sig ofta mycket ensam 

med sin patient och dennes problem. Det blev alltså ett merarbete för sjuksköterskan som 

fick ringa ett antal samtal innan hon/han fick tag på vem som var patientansvarig läkare. 

 

Socialstyrelsen (2003) fann att patientvården äventyrades och ofta glömdes patienten bort 

av patientansvarig läkare eftersom bland annat rondrutiner saknades i samband med 

utlokalisering. De fann dessutom att när patienten låg inom en annan specialitet uppstod 

oklara ansvarsförhållanden, utebliven eller otillräcklig vård och behandling och förutom de 

besvär som det kunde innebära för en patient som ligger inom en annan specialitet. Så 

missades utvecklingar i patientens sjukdomstillstånd samt att det var svårt att få tag i 

läkaren då behov uppstod (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Kom de och rondade så var det samtidigt med den egna ronden. Då rondade de antingen 

själva eller tog med någon annan sjuksköterska som sedan skulle rapportera över till den 

ansvarige, det saknades samordning kring ronderna. Dessutom var det vanligt att ronderna 

försenades till sent på eftermiddagen eller kvällen vilket enligt Socialstyrelsen (2003) 

medförde att så att både behandling och diagnostik fördröjdes och att patienterna inte fick 

en lika bra vård.  

 

De missade även viktiga frågor i samband med ronden med läkarna som sköter de 

utlokaliserade patienterna och det kunde bero på att det var en stressig situation. 

Sjuksköterskan måste driva dessa patienters vistelse eftersom de fick sämre 

uppmärksamhet. De upplevde att det var dålig struktur kring ronderna trots att det från 

ledningshåll skrivits ett dokument som klargjorde att de utlokaliserade patienterna skulle 

rondas först. Socialstyrelsen (2010) menade att i samband med utlokaliseringar ökade 

merarbetet för alla inblandade. När sjuksköterskorna upptäckte att de saknade  

kompetens för de utlokaliserade patienternas specifika sjukdomstillstånd fanns en risk för 

att kvaliteten på vården blev sämre (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Sjuksköterskorna tyckte att det borde vara så att en läkare var ansvarig för dessa patienter 

och den personen skall ha ett speciellt nummer som det alltid ska svaras på eller så kunde 

de väl åtminstone ta hjälp av en kollega de gånger de inte kunde komma ifrån, men det 

gjordes inte. Det var patienten som tillslut kom i kläm. Ronderna förlängdes och stressen 

blev påtaglig när behoven av omvårdnadsinsatser ökade. Enligt Sjödahl et al. (2010) var 

det tidsåtgången för att ronda patienterna och den tid de lade ner på att söka samt få tag i 

ansvarig läkare som uppfattades vara det som försämrade arbetsmiljön. 

Slutsats 

Denna kvalitativa studie visade på att sjuksköterskorna upplevelser av att vårda 

utlokaliserade patienter var att sjuksköterskan lade ner mycket tid för att söka ansvarig 

läkare och leta fram material och läkemedel till patienten vilket var mycket tidsödande. 

Även ronderna av de utlokaliserade patienterna fungerade bristfälligt och de tog mycket tid 

från sjuksköterskorna. De upplevde en osäkerhet i mötet med patienten och en osäkerhet 

om de kunde ge patienten den bästa vården för att de ansåg att de inte hade den kunskap 

som erfordras för att kunna sköta omvårdnaden optimalt. Det berodde bland annat av att 
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sjukhuset har gått mot en allt mer högspecialiserad vård med allt fler specialiteter, vilket de 

inte kunde hålla sig uppdaterade med. De sade sig sakna kunskapen om den specifika 

omvårdnaden dessa patienter kräver men trots det upplevde att de hade förväntningar från 

omgivningen på att de skulle klara omvårdnaden. De flesta sjuksköterskorna i intervjun såg 

att antalet utlokaliseringar över åren har ökat. Dessutom saknades det sjuksköterskor och 

de ville att bemanningen skulle öka för att de skulle klara av omvårdnaden så att fler 

vårdavdelningar på sikt skulle kunna öppnas.  

Fortsatt forskning 

Forskning visar att i dag används sjuksköterskans kompetens otillräckligt, men det behövs 

mer forskning inom området där fokus skulle ligga på ett samband emellan sjuksköterskors 

kompetens och kunnighet, säkerhet och tillfredställelse från patienterna samt att i 

diskussioner om omvårdnadens kvalitet återkomma till bemanning, kompetens och 

organisation som tre viktiga delar.   

 

Är det inte hälso- och sjukvårdens problem att det sjuksköterskorna har utbildat sig för att 

utföra är en sorts arbete och när de sedan kliver in i verkligheten är det något helt annat de 

förväntas göra. De förväntas kunna all omvårdnad för de patienter de sköter oavsett om de 

ingår i deras specialistområde eller inte samt att vara den där personen som har kontroll på 

allt.  

Det kom även fram initiativ i denna studie att vårdpersonal från de utlokaliserande 

avdelningarna skulle kunna delta i vid ronden tillsammans med läkaren så att de skulle 

kunna ge varandra stöttning i omvårdnadsfrågor. De uttryckte även att sjukhusets ledning 

måste ta sig an orsakerna till att man utlokaliserar patienter och lösa dem. Dessutom 

framkom ett förslag på en annan organisation för vårdplatskoordinatorerna som innebar att 

de även skulle vara behjälpliga med att byta utlokaliserade patienter till den egna 

specialitetens patienter.  

 

Under våren 2014 genomfördes en pilotstudie på sjukhuset för att testa om en separation av 

de akuta och elektiva flödena skulle leda till en effektivisering av flödena givet tillgängliga 

resurser. Pilotklinikerna har under piloten samarbetat kring det akuta flödet för att minska 

trycket på akutmottagningen och antalet utlokaliseringar. I den kvalitativa utvärderingen av 

piloten visade det sig att personalen är mycket nöjda med arbetssättet då de i större 

utsträckning kan planera sina arbetsdagar och endast hanterar patienter från ett mindre 

antal kliniker. Eftersom piloten av separation av flödena var så framgångsrik har nu beslut 

tagits att genomföra detta på hela sjukhuset och det vore intressant att följa för att se vilka 

faktorer som är viktiga att beakta för att få framgång i detta arbete, men framför allt se det 

som en förstudie till den kommande tematiseringen av sjukhuset. 
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BILAGA 1 

Information om forskningsstudie 

 

Utlokaliserade patienter - sjuksköterskornas upplevelse av att vårda utlokaliserade 

patienter från andra kliniker. 

Till dig som vårdar utlokaliserade patienter på din avdelning. 

Bakgrund och syfte 

Definition av utlokaliserad patient är ”när en inskriven patient vårdas på en annan 

vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar för patienten” enligt 

Stockholms läns landsting. 

 

Utlokaliseringar av patienter inom sjukvården har tenderat att bli lösningen för den 

vårdplatsbrist som i dag upplevs och har en längre tid varit ett problem men den lutar åt att 

bli värre när kapaciteten inom sjukhuset brister enligt Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har 

även framfört kritik mot att utlokalisera patienter eftersom både patientsäkerheten och 

möjligheten för patienten skall få en likvärdig vård riskeras  

  

Författaren önskar få kunskap om sjuksköterskornas upplevelse av vad det innebär att 

vårda utlokaliserade patienter och vilka faktorer som spelar in samt hur sjuksköterskan 

beskriver att det är, att vårda utlokaliserade patienter från andra kliniker, för att få en bild 

av deras upplevelse. 

 

Syftet är att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att vårda utlokaliserade patienter 

från andra kliniker. 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas eftersom du arbetar på en vårdavdelning som tar hand om utlokaliserade 

patienter från andra avdelningar. Chefssjuksköterskan har fått förtroende att välja ut de 

sjuksköterskor som kan tillfrågas om deltagande. Sedan kontaktas du av mig via mail och 

telefon. 

 

Hur går studien till? 

Önskemålet är att på din enhet få intervjua dig som sjuksköterska om dina upplevelser av 

att vårda de utlokaliserade patienter som ligger på din avdelning. Intervjun kommer att 

spelas in och dina svar och resultat kommer att behandlas konfidentiellt. Deltagandet i 

intervjun är frivilligt och du kan avstå från ditt deltagande, eller när som helst avbryta din 

medverkan i studien utan att ange någon orsak. 

Hantering av data 

Intervjuerna kommer att användas till min examinationsuppgift i kandidatkursen vid 

Sophiahemmets högskola, Stockholm. Resultat kommer att publiceras i DIVA och i 

samband med det kommer inga enskilda individer kunna identifieras. Den kommer också 

att redovisas för min chef på Karolinska. Önskar du få en kopia skall du naturligtvis få det. 

 

 

 

Kontakt  

Jag kontaktar dig inom ett par dagar efter att du har fått brevet för mer information samt 

för att tillfråga om deltagande. Om du accepterar att delta kan vi då bestämma tid för 

intervjun.  
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Ansvariga 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

 

Lena Gidlöf   Ulla Tunedal, Handledare  

XXXgatan 7 xxxx XXX  Kandidatprogrammet  

070 XXXXXXx  08 XXXXXXX     

lena.gidlof@xxxxxxxx.se   ulla.tunedal@sophiahemmethogskola.se 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av informationen (se ovan) och samtycker till att delta i studien Utlokaliserade 

patienter (se ovan).  

 

………………………………………………………………….    

……………………………………………………………………….. 

Ort och Datum Underskrift forskningsperson 

 

                                                                                   

......................................................................... 

                                                                                    Namnförtydligande 

 

 

 

……………………………………………………………………    … 

………………………………………………………………….. 

Ort och datum                                                         Underskrift projekt (forsknings-) ansvarig 

 

                                                                                    

……………………………………………………………………. 

                                                                                   Namnförtydligande 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lena.gidlof@xxxxxxxx.se
mailto:ulla.tunedal@sophiahemmethogskola.se
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BILAGA 2 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskornas upplevelse av att vårda utlokaliserade patienter 

Frågor 
Kön: 

Ålder: 

Antal år som sjuksköterska: 

Antal år inom denna specialitet: 

Tidigare jobbat inom dessa specialiteter: 

Har du någon specialitetsutbildning? 

  

- Kan du berätta för mig om hur du upplever att det är att vårda en 

utlokaliserad patient?  

- Hur ofta upplever du det är att ni vårdar utlokaliserade patienter? (Kan du beskriva 

om det är vanligare i dag än för några år sedan?) 

- Hur upplever du att de diagnoser som patienterna som du vårdar har?( Kan du 

beskriva om det Är det stor skillnad mellan diagnoserna?) 

- Kan du berätta för mig vad Du upplever att orsaken är till att utlokalisera patienter? 

- Kan du berätta vem som du upplever har det medicinska ansvaret för de 

utlokaliserade patienterna du vårdar och hur får du reda det? 

- Kan du berätta hur du upplever din kontakt med ansvarig läkare? 

- Kan du berätta om din upplevelse av hur det kan gå till när du vill komma i kontakt 

med den ansvarige läkaren vid behov? 

- Beskriv hur du upplever att ronden av dessa patienter fungerar? 

- Kan du beskriva hur länge patienterna vanligtvis ligger hos er? (hela vårdtiden eller 

en del av den?) 

- Kan du berätta om du känner till om det finns någon handlingsplan eller riktlinje 

för de utlokaliserade patienterna och vad den innehåller, hur upplever du att den 

fungerar? 

1. Kan du berätta för mig om du upplever att det finns några risker med att 

utlokalisera patienter? 

- Är det din upplevelse att någon patient riskerat att skadas eller har drabbats av 

skada pga. av den är utlokaliserad? Kan du berätta om det hänt någon gång?  

- Kan du Beskriva hur du skulle vilja lösa det? 

 

 

 

 

 

 

 


