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Sammanfattning 
Bakgrund: Allt fler vårdas av en nära anhörig i sitt hem. En vårdplanering ska utföras 
för att tydliggöra vårdtagarens behov av fortsatt vård i hemmet. De uppgifter som 
anhörigvårdaren och vårdtagaren utför efter utskrivning beskrivs som icke sjukvård; 
egenvård. Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem beskriver egenvården och dess 
betydelse för att uppnå en god hälsa. Kraven på anhörigvårdare ökar och behov finns för 
stöd, eftersom de ofta står ensamma i vårdsituationen. Syfte: Syftet var att belysa 
vårdtagare och deras anhörigvårdares upplevelser efter vårdtid inom slutenvård, med 
särskilt fokus på vårdplaneringens centrala roll. Metod: En allmän litteraturstudie har 
utförts. Nio stycken vetenskapliga artiklar har genom en kvalitativ innehållsanalys 
analyserats. Resultat: Följande teman framkom från analysen: Bristande 
kommunikation/information, Behov av trygghet och stöd, Ökad ansvarsbörda samt 
Känslomässig påverkan. Huvudrubrikerna i resultatet innefattar både positiva och 
negativa upplevelser kring vårdsituationen i hemmet. Upplevelserna skiljer sig mellan 
anhörigvårdare och vårdtagare beroende på hur de uppfattar situationerna i 
omvårdnaden. Konklusion: Anhörigvårdarna står ensamma med ansvarbördan och de 
har en betydande roll för sin anhöriges välbefinnande. Vårdplaneringen har en väsentlig 
funktion för en väl förberedd hemgång och en fungerande eftervård för vårdtagaren och 
dennes anhörige. 
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Abstract 
Background: Many patients receive care in their home by relatives. The needs of the 
patient for continued care at home can be addressed with discharge planning. Tasks that 
carers and patients performs after discharge are described as non-care, self-care. 
Nursing theorist Dorothea Orem describes self-care and its importance for achieving 
good health. Increasing demands on carers requires additional assistance and support as 
they are alone in the care situation. Aim: Was to highlight the patients and carers 
experiences of care after hospitalization and the significant roll of discharge planning. 
Method: A general literature review was conducted. Nine scientific articles provided 
the base. A qualitative content analysis has been used to analyze the articles. Findings: 
Lack of communication /information, The need for safety and support, Increasing 
responsibility and Emotional impact are the main headings in the results and includes 
positive and negative experiences regarding the care situation at home. Experiences 
differ between carers and patients due to, different understandings of the situations in 
the nursing care. Conclusion: Carers are alone with the burden of caring and they have 
a significant role for their families´ welfare. A discharge plan has an essential function 
after discharge and in the aftercare for the patient and relatives.  
 
Keywords: Care, carers, patients, experience, discharge planning, responsibility, 
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BAKGRUND 
Oavsett när och var i världen du lever, kan ett behov av sjukvård uppstå. Allt fler vårdas i sitt 

hem. Den som vårdar är oftast en nära anhörig, dock ser denne inte alltid sig som en 

anhörigvårdare (Australian Government; Socialstyrelsen 2009). I flera länder, bland annat 

Irland, pågår undersökningar kring betydelsen av när och hur vård i hemmet påverkar 

involverade parter så som vårdtagare, anhöriga, kommun, landsting (Chambers, Ryan & 

Connor 2001). 

 

I Sverige har stora omorganisationer genomförts inom landstingen, vilket har resulterat i färre 

vårdplaster, större omlopp på patienter inom slutenvården samt kortare vårdtider. Detta har 

inneburit stora förändringar framförallt för den äldre populationen vid ett sjukhusbesök. 

Avancerad sjukvård bedrivs i det egna hemmet när utskrivningsklara patienter skrivs ut, trots 

fortsatt behov av omvårdnad av hälso- och sjukvårdpersonal. Då patienten är utskrivningsklar 

i slutenvården förflyttas ansvarsområdet från landsting till kommun och lika så kostnaderna 

dagen efter utskrivningsbeskedet (Hälso och sjukvårdsrapporten 2001; SFS 1990:1404; 

Socialstyrelsen 2002). 

 

Det finns flera olika framställningar av begreppet omvårdnad, samtliga utgår ifrån samma 

grunder som all annan hälso- och sjukvårdande verksamhet, det vill säga på beprövad 

erfarenhet och vetenskap (Norberg, Engström & Nilsson 1994; Socialstyrelsen 2005). 

Omvårdnad beskrivs som ett vårdande, omhändertagande av den sjuke. Att sörja för, ta hand 

om och att ansvara för någon. Omvårdnaden ska präglas av en humanistisk helhetssyn, där 

integritet och autonomi ska stå i fokus. Etiska och moraliska värden ska inverka på 

omvårdnaden, samtidigt som den enskildes värld och uppfattningar ska respekteras (Birkler 

2007; Socialstyrelsen 2005; Stryhn 2007). Omvårdnaden ska vara individanpassad och 

ständigt föränderlig vid behov. Varje människa är unik. (Birkler 2007; Norberg, Engström & 

Nilsson 1994; Socialstyrelsen 2005; Stryhn 2007).  

 

Egenvårdens betydelse förtydligas då vårdtiderna blir kortare. Ansvar överförs på vårdtagaren 

och dennes anhöriga för att klara av den fortsatta vården i hemmet. Då förtydligas vikten av 

korrekt information och undervisning för att nå uppsatta omvårdnadsmål, vilket möjliggör 

vårdtagarens ökade självständighet. Detta är en del av sjuksköterskans omvårdnadsansvar och  
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står beskrivet i hennes kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen 2005; 

Svensksjuksköterskeförening 2007).  

 

Enligt Socialstyrelsens författningshandbok är egenvård de uppgifter som den behandlande 

läkaren överlämnar till vårdtagaren och dennes anhöriga att ta hand om, icke sjukvård 

(SOSFS 1996:9). Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem bygger sin teori kring egenvård där 

vårdtagaren behöver stöd för att upprätthålla hälsa. Teorin delas in i tre kategorier: egenvård, 

egenvårdsbehov samt egenvårdskrav. Egenvård är det som människan behöver dag för dag, 

regelbundet för att fungera i vardagen samt för att utvecklas, som att kunna syresätta sig, få 

näring, lyssna på musik och få umgås med andra människor. Egenvårdsbehov är målen för 

hur behoven ska tillfredställas. Egenvårdskrav innebär den kapacitet som krävs för att utföra 

egenvårdsbehoven. Dessa riktar sig till att bevara vårdtagarens självständighet om detta är 

möjligt. Egenvården anpassas efter varje individ beroende på dennes förutsättningar som 

hälsotillstånd, omgivning, ålder (Kirkevold 2000; Orem 1995).  

 

När vården sker i hemmet är det för det mesta en anhörigvårdare som tar ansvar för 

egenvården, om vårdtagaren saknar kapacitet för att själv utföra den. En anhörigvårdare är 

den som oftast dagligen hjälper den sjuke att utföra sina sysslor oavsett om det är fysiskt, 

psykiskt, socialt eller andligt behov (Australian Government; Nord Berge 2007). 

 

När vårdtagaren är utskrivningsklar ska en vårdplan utformas vid behov. Till en vårdplanering 

kallar behandlande läkare vårdtagare, anhöriga, berörd sjukvårdspersonal samt ett ombud från 

kommun. Denna vårdplan styrs utifrån lagen 1990:1404 och gör gällande ansvarsområden 

mellan kommun, landsting samt rättigheter för vårdtagare. Hälso- och sjukvårdspersonal samt 

kommun har en skyldighet att upprätta en komplett vårdplan. Omvårdnadsdelen i planen 

faller under sjuksköterskans ansvar (Ehnfors 2000; SOSFS 2005:27; SFS 1990:1404).  

 

Korttidsboende är en lösning för att korta ner vårdtiden inom slutenvården, vilket inte alltid 

överensstämmer med vårdtagarens vilja (Efraimsson et al 2004). Integritet, autonomi, göra 

gott, inte skada samt rättvisa är grundbegrepp i omvårdnad för sjuksköterskan vilket bör 

betänkas i dessa situationer (Stryhn 2007). Studier visar att maktlöshet upplevs när 

vårdtagarna inte involveras i sin vårdsituation, särskilt när de ska skrivas ut. Då kan  
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vårdplaneringen upplevas bristfällig eller förutbestämd och vårdtagaren kommer i mellan 

(Efraimsson et al 2004; Efraimsson et al 2006; Widäng, Fridlund & Mårtensson 2008; Stryhn 

2007).  

 

Det finns en risk med kort vårdtid och tidig utskrivning att exempelvis en vårdplan blir 

bristfällig eller inte ens upprättas. Detta kan leda till konsekvenser för vårdtagarens hälsa och 

sjukdomstillstånd (Ehnfors 2000). Enligt socialstyrelsens lägesrapport om vård och omsorg 

om äldre 2008 (2009) har vårdtiden på sjukhus förkortats och genomströmningen av patienter 

har ökat. Detta leder till att anhörigvårdarna får stå till svars för bristerna i den offentliga 

vården och deras ansvarsbörda tilltar (Socialstyrelsen 2009). Denna utveckling gör det 

aktuellt att belysa upplevelserna för såväl vårdtagare som anhörigvårdare vid hemkomst från 

slutenvården. 

SYFTE 

Syftet var att belysa vårdtagare och deras anhörigvårdares upplevelser efter vårdtid inom 

slutenvård, med särskilt fokus på vårdplaneringens centrala roll. 

Specifika frågeställningar  

- Hur upplevde anhörigvårdaren tiden efter deras anhörig varit inlagd inom slutenvården?  

- Fanns det likheter eller skillnader mellan vårdtagare och anhörigvårdarens upplevelser? 

METOD 

Design och Analys 

En allmän litteraturstudie låg till grund för uppsatsen. Fokus låg på att genom noggrann 

genomgång av vetenskapliga artiklar och övrig litteratur få en fördjupad kunskap för 

sammanställning av material till en uppsats kring det aktuella ämnet (Holme & Solvang 1997; 

Forsberg & Wengström 2003). De vetenskapliga artiklar som insamlades granskades kritiskt 

för ökad kvalitet och relevans till syftet. Detta gjordes genom granskningsmallar där 

innehållet listades i ett protokoll efter syfte, metod, resultat, diskussion samt trovärdighet, se 

bilagor 1-3 (Forsberg & Wengström 2003; Polit & Beck 2006). Därefter bedömdes artiklarna  

efter skala 1-3 där 1 är hög kvalitet och 3 låg kvalitet (Forsberg & Wengström 2003). 

7 

 



 

 

Urval 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes för en mer korrekt sammanställning av 

ämnet. Dock valdes endast original artiklar från empiriska studier. Begränsningar för 

insamlingen var artiklar skrivna på svenska samt engelska mellan åren 2000- 2009. Sökorden 

fanns i titel/sammanfattning eller som MeSH-term. Exklusionskriterier var artiklar där 

informanter var under 19 år, på nyblivna mödrar samt studier utförda inom psykiatrin för att 

begränsa uppsatsen. 

 

Datainsamling 

Material söktes på databaserna CINAHL, PubMed, PsycINFO samt fulltextdatabaserna 

EbscoHOST och DIVA. Sökorden var early- discharge, hospitalization, inpatients, 

experience, nursing, community care, community nursing, community health service, 

homemaker service, empowerment, short stay, nurs*, feel* där trunkering användes för en 

utökad sökning samt MeSH-termerna Patient Discharge och Length of Stay. Boolelska termen 

AND användes. Då hittades tolv stycken artiklar. Sex stycken artiklar hittades vid första 

sökningen, fem stycken hittades vid andra sökningen och vid tredje sökningen hittades en 

artikel. Sista sökningen gav inga matchande artiklar mot författarna syfte, se bilaga 4. 

Manuella sökningar utfördes efter fynd i referenser från artiklar och gav ett utfall på elva 

stycken artiklar, dessa fann författarna på databasen Google Scholar. Resultatet omfattas av 

nio stycken artiklar. Litteratur söktes från Kristianstads, Ängelholms, Helsingborgs samt 

Åstorps bibliotekskatalog. Genomgång av kurslitteraturen för sökning av relevant fakta 

utfördes. 

 

Genomförande    

När artiklar hade insamlats startades en kvalitativ innehållsanalys. Då inleddes en naiv 

läsning, vilket upprepades ett flertal gånger för en ökad förståelse av artiklarnas innebörd. 

Denna läsning utfördes av båda författarna enskilt. Sedan träffades författarna för att 

exkludera de artiklar vilka inte svarade till syftet, då återstod sex stycken artiklar. Detta 

innebar att en ny sökning efter artiklar utfördes. När datainsamlingen var komplett med nio 

stycken artiklar, fortskred analysen. Meningsbärande enheter till syftet ströks under och 

klipptes ut. Sedan grupperade författarna de olika urklippen efter en gemensam  
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diskussion. Därefter gjordes kodning av innehållet för att skapa tema vilka kom att vara 

kommunikation/information, trygghet, stöd, ansvar, stress, coping och emotionellt 

(Graneheim & Lundman 2004). En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes löpande under 

sammanställningen av resultatet, se (Polit & Beck 2006). 

                                          

Etiska överväganden 

Artiklarna skulle vara peer-reveiwed, vilket innebär att andra forskare inom samma fält har 

läst och kritiskt granskat syfte, metod, etik och innehåll för att titta på utförandet av studierna 

och hur informanterna har skyddats (Polit & Beck 2006). Författarna tittade på hur studierna 

hade utförts utifrån Nordens etiska riktlinjer kring omvårdnadsforskning där de etiska 

principerna ligger till grund (Stryhn 2007) . 

 

RESULTAT    

Utifrån syftet att beskriva vårdtagare och deras anhörigvårdares upplevelser efter vårdtid inom 

slutenvård, med särskilt fokus på vårdplaneringens centrala roll utvecklades det teman. Dessa 

blev kommunikation/information, trygghet, stöd, ansvar, stress, coping och emotionellt. 

Därefter skapades det fyra stycken rubriker: bristande kommunikation, behov av trygghet och 

stöd, ökad ansvarsbörda samt känslomässig påverkan. Därpå utvecklades det tre stycken 

underrubriker: vårdplaneringens betydelse, stressade vid förändringar och emotionella 

förändringar. 

 

Bristande kommunikation/information 

Studier visade att anhörigvårdare upplevde en bristande kommunikation och information. 

Anhörigvårdare kände att informationen de fick kom vid fel tillfälle eller uteblev. De kände 

även att ingen brydde sig om hur de skulle klara ut situationen. Anhörigvårdare menade att de 

fick leta efter information kring de olika situationerna som finansiell hjälp, hemvård eller 

annan service själva, vilket ökade deras börda (Grimmer, Moss & Gill 2000; Smith et al 

2004).  
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Vårdplaneringens betydelse 

En studie visade att anhörigvårdare och vårdtagare som hade fått en upprättad vårdplan, var 

mer nöjda med den information de fått samt med kommunikationen med personal (Gunnell et 

al 2000). Anhörigvårdare och vårdtagare var nöjda eller mycket nöjda med vårdplanerna de 

fått och menade att deras behov blev tillfredställda (Bull, Hansen & Gross 2000; Preen et al 

2005). På så sätt blev eftervården för vårdtagare och anhörigvårdare mer tillgänglig, 

supporten bättre och allmänpraktiserande läkare var förberedda och införstådda med 

vårdtagarens situation när de kom hem från sjukhuset (Preen et al 2005). Vårdplanens kvalitet 

skattades olika högt av vårdtagare och deras anhörigvårdare i en studie. Vårdtagarna visade 

sig vara mer nöjda med vårdplanen än anhörigvårdarna. De vårdtagare som inte hade anhöriga 

skattade vårdplanens kvalitet lägre än de som hade anhöriga (Grimmer, Moss & Gill 2000).  

 

Behov av trygghet och stöd 

Vårdtagarna menade att de hade samma behov av trygghet och stöd var de än vårdades. 

Vårdtagarnas önskan var att kunna få samma stöd och trygghet i det egna hemmet som inom 

slutenvården. De upplevde rädsla för att inte få den hjälp de var i behov av. Stöd av 

anhörigvårdare var ett sätt att få hjälp (Heine, Koch & Goldie 2004). Studier visade att stödet 

från hemvården var tillfredställande både för patienter som levde ensamma samt de med 

anhörigvårdare (Bull, Hansen & Gross 2000; Smith et al 2004). Anhörigvårdare hade positiva 

upplevelser av hemvårdarna och deras arbetsinsats samt engagemang (Holzhausen 2001). 

Hemvårdarna var en tillgång för information och hjälpmedel. Det visade sig däremot att en 

majoritet av anhörigvårdare inte fick det stödet och den hjälp de behövde. Anhörigvårdarna 

menade att tillgängligheten av hemvårdarna var begränsad då tiden för varje vårdtagare var 

otillräcklig och att det var kostsamt. Ett flertal anhörigvårdare kände sig svikna och tvingade 

in i vårdarrollen för att deras anhörig ej skulle placeras på vårdboende eller få hemvård. 

Anhörigvårdare förväntade sig att allmänpraktiserande läkare skulle följa upp i hemmet efter 

utskrivning vilket skapade frustration när det inte gjordes (Smith et al 2004). En brittisk studie 

där anhörigvårdares upplevelser hade insamlats visade att de tyckte att deras anhöriga blev 

utskrivna vid fel tidpunkt främst för tidigt (Holzhausen 2001). 
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Ökad ansvarsbörda 

Anhörigvårdarna upplevde att deras ansvarsbörda ökade efter att deras anhörige skrevs ut från 

slutenvården. En studie visade att majoriteten av anhörigvårdare som tillfrågats, upplevde att 

de inte hade några valmöjligheter kring den vårdgivande rollen, utan förväntades vårda sin 

anhörig efter utskrivning (Holzhausen 2001). 

 

No doctor or any staff asked me if I would cope with the discharge and 

whether any help was needed. They may have spoken to my husband who is 

more than capable of speaking for himself, but even he forgets to ask if I am 

coping. I feel strongly the carer should have input (Holzhausen 2001 sid.21) 

 

Ett flertal anhörigvårdare stod utan kunskaper ensamma med vårdtagaren efter utskrivning 

från sjukhuset. De tvingades ansvara för vården utan någon förberedelse inför den vårdande 

rollen (Smith et al 2004). Anhörigvårdarna upplevde det stressande att få nya ansvarsområden 

(Leff et al 2008). Anhörigvårdarna upplevde även att byten av roller från maka och make till 

anhörigvårdare till sin make/maka som tvunget men svårt (Smith et al 2004). 

Anhörigvårdarna kände sig tvungna att ta ansvar, en del dygnet runt då ingen annan dög och 

en del kände sig slutkörda (Grimmer, Moss & Gill 2000).  

 

He doesn´t want anybody else… All he wants is me! All the time. All he wants 

is me! (Smith et al 2004 sid.24) 

 

Ansvaret för vårdtagaren samtidigt med ansvaret för andra familjemedlemmar och hushåll 

ökade anhörigvårdarens börda (Grimmer, Moss & Gill 2000; Smith et al 2004). En 

anhörigvårdare uttryckte en kamp i att klara av det dagliga livet och att det förväntades för 

mycket av honom (Smith et al 2004). Tid för måltider, hushållsarbete, sömn och dagliga 

aktiviteter begränsades av ansvarsbördan. Det visades sig ej vara någon skillnad kring 

ansvarsbördan om vårdtagaren var inlagd på sjukhus eller vårdades i hemmet (Leff et al 

2008). En studie visade emellertid att både anhörigvårdare och vårdtagarna var förberedda för 

vårdandet i hemmet (Bull, Hansen & Gross 2000). 

Känslomässig påverkan 

Anhörigvårdare och vårdtagare påverkades känslomässigt av stress och hur de tog sig an de  
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nya förutsättningarna (Leff et al 2008; Smith et al 2004). 

Stressade vid förändringar 

Anhörigvårdare kände sig mest stressade vid förändringar av hälsotillståndet hos vårdtagarna, 

såväl positiva som negativa samt att se deras förlust av förmåga att klara sig själva. Dock var 

de anhörigvårdarna vilka vårdade sina anhöriga i hemmet mindre stressade än de vilka vars  

anhöriga var inlagda på sjukhus (Leff et al 2008). En anhörigvårdare utryckte lättnad över att 

hennes make blev utskriven från sjukhuset till hemmet. Då hon slapp åka till sjukhuset varje 

dag (Smith et al 2004). Vårdtagare menade att det inte var någon förändring i hur de tog sig 

an problem i det dagliga livet samt känslomässigt innan de blev sjuka jämfört med nu. Det 

visade sig dock i en studie att socialt stöd underlättade vid bristande kontroll över situationer, 

likaså påverkades självförtroendet positivt med praktisk hjälp (Hildingh, Fridlund & Baigi 

2007). 

Emotionella förändringar 

I eftervården kände sig anhörigvårdare övergivna och missnöjda (Smith et al 2004). Det 

visades också i en studie från Australien att anhörigvårdarna i undersökningen rankade sig 

lägre i den mentala hälsan än den australienska populationen i övrigt (Grimmer, Moss & Gill 

2000).  En studie visade att vårdtagare över 65 år kände att de hade sämre emotionellt stöd två 

veckor efter utskrivning än när de var inlagda. Både anhörigvårdare och vårdtagare hade en 

låg känsla av sammanhang (Hildingh, Fridlund & Baigi 2007). Den mentala hälsan hos 

vårdtagarna förbättrades tydligt efter utskrivning från sjukhuset (Preen et al 2005). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Valet av databaser gjordes utifrån uppsatsens inriktning mot omvårdnad och borde vara 

heltäckande. Då författarna gjorde manuella sökningar efter referenser på Google Scholar 

fann de artiklar utanför de valda databaserna vilket kan ha inneburit att sökningarna skulle ha 

gjorts i fler databaser. Dock tror sig författarna att genom noggrann granskning av referenser 

till olika artiklar, minskat bortfallet av relevanta artiklar samt fått en god grund till uppsatsen. 

(Polit & Beck 2006)  
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Sökorden till första sökningen gav inte ett tillfredställande utfall. Då togs en diskussion med 

handledare för eventuella nya sökord. Därefter med hjälp av bibliotekarie påbörjades 

ytterligare en sökning i databaserna. Dock ej med det förväntade resultatet. Detta kan ha 

inneburit att fel sökord har använts eller att det inte fanns publicerat så mycket material som 

författarna förväntade sig.  

 

Valet av exklusionskriterierna: informanter under 19 år, på nyblivna mödrar samt studier 

utförda inom psykiatrin gjordes då författarna var intresserade av tiden efter somatisk 

slutenvård samt att det var den vuxna populationen som ansågs intressant. Författarna till 

denna litteraturstudie fann att forskning utförts i stor omfattning både inom psykiatrin och på 

nyblivna mödrar. Engelska och svenska texter valdes utifrån författarnas språkkunskaper för 

att minska riskerna för missuppfattningar. Det skulle kunna innebära att författarna gått miste 

om relevant forskning publicerade på spanska och tyska då de är två internationella språk. 

Begränsningen med artiklar publicerade från år 2000 visade sig innebära bortfall av artiklar 

relevanta till syftet. Likväl valde författarna att behålla begränsningen då artiklar publicerade 

innan år 2000 ofta rapporterade kring de stora omorganisationerna i mitten av 1990-talet. 

Detta kan ha påverkat utfallet av artiklar vilket innebär att trovärdigheten i uppsatsen kan ha 

minskat. 

 

När materialet började bearbetas upptäckte författarna snart att de hade en förförståelse vilket 

riskerade påverka tolkningar av materialet. Det innebar att de var tvungna att kritiskt 

ifrågasätta sina tankar och ständigt ställa sig frågan om de hade förstått materialet (Birkler 

2007).  

 

Flertalet artiklar var publicerade i Australien, på australiensk- engelska. Författarna fick då 

svårigheter att läsa materialet och var rädda för att gå miste om viktig innebörd för 

litteraturstudien. För att minska risken för missförstånd läste författarna artiklarna 

tillsammans ett flertal gånger och använde sig flitigt av ordböcker samtidigt som de 

diskuterade innebörden med varandra.  Detta kan ha bidragit till att öka studiens trovärdighet. 

 

Författarna valde att klippa ut stycken för att inte missa eller tolka materialet inför 

bearbetningen av resultatet.  Detta underlättade för författarna när deras teman skapades. De 

fick då en klarare överblick av materialet samt gav en möjlighet att bearbeta fynden.  
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Dock fanns en risk med att klippa i artiklarna, då betydelsefull information för resultatet 

kunde gå förlorad. Genom dubbla kopior av artiklarna kunde författarna gå tillbaka och 

granska innehållet och där igenom dubbelkontrollera sig. Författarnas noggrannhet vid 

bearbetning av ingående studiers resultat ökar denna litteraturstudies tillförlitlighet. 

 

Författarna valde att använda en artikel med låg kvalitet i uppsatsen då den svarar helt till 

syftet. Bristerna i artikeln är författarna väl medvetna om, dock kände de att artikeln speglade 

anhörigvårdarnas upplevelser på ett tydligt sätt samt att den bekräftades av andra artiklars 

resultat. 

 

Artiklarna valda till resultatet har ursprung från fyra länder, Storbritannien, USA, Australien 

och Sverige. Dessa länder har likvärdiga sjukvårdsresurser men skiljer sig i hur 

tillgängligheten till vården är för patienterna, exempelvis måste den enskilde betala för sin 

vårdkostnad i USA och i Sverige är vården finansierad genom skattemedel. Några större 

kulturella skillnader mellan länderna finns inte. Därför bör resultatet kunna spegla 

upplevelserna för vårdtagare och anhörigvårdare efter vårdtid inom slutenvård i Sverige. 

Således bör författarna kunna överföra resultatet i sina framtida yrkesroller som 

sjuksköterskor. Däremot går det ej att generalisera resultatet för hela Europa då det är stora 

skillnader från land till land i såväl kultur som standard i sjukvården (Hanssen 2007). 

 

Resultatdiskussion  

Antonovsky menar att en stark känsla för sammanhang (KASAM) gör att människan har 

bättre förutsättningar för att bemöta svåra omständigheter utan att hamna i kris, vilket 

personer med svag KASAM kan ha svårare för att förhindra. Att ha en känsla av sammanhang 

innebär att sammanhanget är begripligt, hanterbart och meningsfullt. Människor med en stark 

KASAM kommer från en tillvaro som ger begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

oavsett hur utomstående upplever deras livsvärld (Antonovsky 2005). 

 

Författarna fann i den utförda litteraturstudien att vårdplanering skattades olika högt beroende 

på vilka deltagarna var. Vårdtagare med anhörigvårdare skattade vårdplaneringen högre än de 

vårdtagare vilka saknade anhöriga. De fann även att anhörigvårdare skattade vårdplaneringen 

lägre än vårdtagarna (Grimmer, Moss & Gill 2000). Då började författarna ställa sig frågor  

14 



 

 

kring hur situationen upplevdes vid vårdplaneringen och efter hemgång. Var det en svag 

KASAM som påverkade upplevelserna kring en vårdplanering? En vårplanering görs för att 

den enskilde individens behov skall tillgodoses vid en utskrivning för en fungerande vardag. 

Mål upprättas, hur och när de ska uppnås samt om det behövs stöd för att nå målen 

dokumenteras under vårdplaneringen (SOSFS 2005:27 kap 3). Är det så att vårdtagare utan 

anhöriga upplever vårdplaneringen som något hotfullt? Är vårdplaneringen inte begripbar och 

hanterbar? Är det så att vårdpersonalen ser förutsättningar för vårdtagaren att klara av sina 

behov som denne inte själv känner sig ha? Finns det då en risk att vårdpersonal genom försök 

att göra gott, inte främjar vårdtagarens autonomi och då kränker dennes integritet? Blev en 

vårdplanering mer bergriplig för vårdtagarna då anhöriga var med och kunde ge trygghet och 

stöd samt eventuellt framföra deras åsikter och behov? Gav en vårdplanering tillsammans 

med anhörig meningsfullhet och förståelse för hur vårdtagarnas liv kunde upplevas efter 

hemgång? Kunde vårdtagarna tillsammans med anhörig bättre hantera och bemästra 

situationen genom att de var mer förberedda vid hemkomst? Var det med anledning av detta 

som vårdtagare utan anhöriga skattade vårdplaneringen lägre? En studie visade att anhörigas 

stöd bidrog till att vårdtagarnas åsikter och önskningar framkom under vårdplaneringarna 

(Efraimsson et al 2006). En annan studie påvisade att anhöriga kunde bli tvungna att ta en 

framträdande roll då vårdtagarna saknade kraft inför vårdplaneringen. Vårdtagarnas åsikter 

och önskningar blev i vissa fall åsidosatta (Efraimsson et al 2004). Varför skattade 

anhörigvårdare vårdplaneringen lägre än vårdtagarna? Orem beskriver i sin egenvårdsteori att 

egenvård utförs för att den enskilde ska bibehålla hälsa. Saknar vårdtagaren kapacitet för att 

ombesörja det självständigt, bör denne få hjälp med att tillfredställa behoven (Orem 1995). 

Vid en vårdplanering där mål sätts, bestäms även vem vårdtagaren ska få hjälp av när dennes 

kapacitet sviktar (SOSFS 2005:27 kap 3). För att vårdtagaren och dennes anhörig ska få en 

fungerande vardag kan det bli aktuellt att anhöriga tar ett stort ansvar för omvårdnaden kring 

vårdtagaren redan vid vårdplaneringen. Tar anhörigvårdaren på sig för mycket ansvar kring 

omvårdnaden? Orem menar att det ligger i människans natur att vårda och ta hand om de 

svagare individerna (Orem 1995). En studie visade att både vårdpersonal och vårdtagare 

vände sig till den anhörige för att denne skulle ta beslut kring vilken hjälp som vårdtagaren 

behövde, från bland annat hemvården och vad den anhörige kunde utföra själv för vårdtagaren 

(Efraimsson et al 2004). 

 

Utifrån den gjorda litteraturstudien upptäckte författarna att anhörigvårdare ensamma  
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tvingades ta ansvar för vården av sin anhörig utan kunskap och förberedelser kring den 

vårdande rollen (Smith et al 2004). Varför upplevde anhörigvårdarna att de saknade kunskap i 

vårdandet? Hade anhörigvårdarna ej fått någon information och praktisk hjälp? Hade ingen 

vårplanering utförts? Hade anhörigvårdarna tagit på sig för mycket ansvar för sina anhörigas 

skull? Resultatet från den utförda litteraturstudien svarar delvis på författarnas frågor som 

exempelvis att informationen kunde upplevas bristfällig samt att vårdtagare och 

anhörigvårdare vilka hade fått vårdplanering kände sig förberedda för hemgång. Det framkom 

i Chambers, Ryans & Connors studie hur anhörigvårdare genom att göra misstag kring 

vårdandet av sina anhöriga lärde sig hur de bäst tog hand om dem. Anhörigvårdarna hade inte 

fått stöd, information och praktisk hjälp av vårdpersonalen. Anhörigvårdarna sökte 

informationen själv genom tips från grannar och närstående samt iakttog personalen på 

sjukhus (Chambers, Ryan & Connor 2001). I en annan studie berättar kvinnor till män med 

kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) att de inte kunde släppa ansvaret för sin anhörige då 

de ville vara där för sin make och inte svika honom. Kvinnorna kände sina makar bäst och 

upplevde sig veta vilka deras behov var samt hur behoven kunde tillfredställas. Att lyfta över 

ansvarbördan till någon annan upplevdes som omöjligt. Kvinnorna och deras makar skulle 

tillsammans klara av situationen (Bergs 2002). I litteraturstudien författarna utförde framkom 

att anhörigvårdare kände sig tvungna att ta ansvar dygnet runt för sin anhörig då ingen annan 

dög, vilket resulterade i att anhörigvårdarna kände sig slutkörda (Grimmer, Moss & Gill 

2000). I denna litteraturstudies resultat framkom det att anhörigvårdarna upplevde att de 

begränsades av sin ansvarsbörda vilket resulterade i att tid för måltider, sömn, dagliga 

aktiviteter åsidosattes. Anhörigvårdarna upplevde dock inga skillnader i ansvarsbördan 

oavsett om vårdtagarens vårdades på sjukhus eller i hemmet (Leff et al 2008). Författarna 

ställde sig då frågorna; Varför upplevde anhörigvårdare ingen skillnad i ansvarsbörda mellan 

sjukhuset eller hemmet? Är det så att sjukhusmiljö och ett akut skede gör det svårare att 

hantera situationen och göra den begriplig? Är det så att trots den ökande ansvarsbördan för 

anhörigvårdaren när vårdtagaren kommer hem, så upplevs inte detta betungande och 

anhörigvårdaren ser en mening i vårdandet? Är det så att när väl vårdtagaren kommit hem 

känner anhörigvårdaren att denne kan göra mer för sin sjuke anhörig, än vad som var möjligt 

på sjukhus? I en studie menade anhörigvårdarna att de hade ett starkt emotionellt band och 

förstod vårdtagarna på djupet, vilket inte vårdpersonalen kunde göra. Anhörigvårdarna 

menade att detta gjorde att de kunde ge en bättre omvårdnad till sin anhörig än vad 

vårdpersonalen kunde (Chambers, Ryan & Connor 2002). Orem menar att genom förståelse  
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för vårdtagarens egenvårdsbehov kan egenvårdskrav som finns förutses. Detta för att uppnå 

en självständighet för vårdtagaren. På så sätt menar Orem att det är den personen med bäst 

förutsättningar för att utföra egenvårdskraven, som bör hjälpa vårdtagaren. Det bör också 

betänkas att det finns en maktobalans på sjukhuset, där sjukvårdspersonal har en maktposition 

(Orem 1995) vilket leder till att anhörigvårdare kan känna sig underlägsna och uppleva 

situationen som svår. Då en anhörigvårdare upplever sig förstå behoven för vårdtagaren, kan 

det kännas som en lättnad och minska ansvarsbördan vid hemkomst. Anhörigvårdarna kan då 

utföra omvårdanden för vårdtagaren i lugn och ro på deras egna villkor. Detta kan ge en 

meningsfullhet för anhörigvårdaren och ett sätt att kunna hantera sin och vårdtagarens 

situation (Antonovsky 2005). Anhörigvårdare i en studie förklarade att det upplevdes mer 

påfrestande att ha sin anhörig inlagd på sjukhus, då bördan att sköta hemmet kvarstod 

samtidigt som de måste hälsa på sin anhörig på sjukhuset. Anhörigvårdarna menade också att 

den sjukes förtvivlan över att vara inlagd minskade vid hemkomsten och detta gjorde att 

ansvarbördan ej kändes lika betungande som den gjorde när den sjuke var inlagd (Wilson, 

Wynn & Parker 2002). 

 

Författarna fann i den utförda litteraturstudien att anhörigvårdare i en australiensk studie 

skattade sin mentala hälsa lägre än den övriga australienska populationen (Grimmer, Moss & 

Gill 2000). Medan vårdtagarnas mentala hälsa i en studie förbättrades markant efter att de 

blivit utskrivna från sjukhuset (Preen et al 2005). Vad är det som gör att den mentala hälsan 

stärks för vårdtagarna när de blir utskrivna från slutenvården? Upplever vårdtagaren en bättre 

omvårdnad i det egna hemmet? Är det den tid och uppmärksamhet som anhörigvårdare ger 

vårdtagaren i hemmet som stärker vårdtagarens mentala hälsa? Är det så att anhörigvårdare 

inte prioriterar den egna hälsan då fokus finns hos den sjuke? I en studie uttryckte vårdtagare 

att de upplevde att komma hem som en del i ett snabbare tillfrisknande. Vårdtagarna hade sina 

egna rutiner i hemmet och menade att få vara hemma och behålla dessa fungerade bättre än 

mediciner. Vårdtagarna poängterade att vara inlagd på sjukhus oftare resulterade i störd sömn 

och att de var tvingade att ta hänsyn till andra patienters behov (Wilson, Wynn & Parker 

2002). Studier visade att anhörigvårdare satte sina egna behov åt sidan och prioriterade sina 

anhörigas behov. Anhörigvårdarna fann ingen tid att känna efter hur de själva mådde. De 

kände sig tvungna att ständigt vara där för vårdtagarna dygnet runt, vilket gjorde 

anhörigvårdarna fysiskt och emotionellt utmattade. I den tidigare nämnda studien med 

kvinnor vars makar hade KOL uttryckte kvinnorna en saknad av att inte få känna närhet,  

17 



 

 

 

kärlek och stöd från sina makar. Kvinnorna kände sig ensamma och isolerade. Även 

Chambers, Ryan & Connors studie påvisade att det var ett stort problem för anhörigvårdarna 

att de kände sig isolerade och att det sociala livet fick stå tillbaka (Bergs 2002; Chambers, 

Ryan & Connor 2002 ). 

Konklusion  

Anhörigvårdarna står många gånger ensamma med sin anhörig och har en betungande 

ansvarsbörda. Vårdpersonal måste bli mer lyhörd för de behov och stöd som anhörigvårdare 

och vårdtagare kan behöva vid hemgång samt i eftervården. Detta då anhörigvårdarna har en 

betydande roll i egenvården kring omvårdnaden för att höja sin anhörigs välbefinnande. 

Vårdplaneringen har en väsentlig funktion för en väl förberedd hemgång och en fungerande 

eftervård för vårdtagaren och dennes anhörige. Fokus i vårdplanen ska ligga på vårdtagarens 

behov av stöd och hjälp i eftervården. För att göra hemgången och eftervården mer hanterbar 

och då även begripbar bör vårdplanen utgå från Orems tankar kring egenvård, 

egenvårdsbehov samt egenvårdkrav.   

Klinisk och forskningsimplikationer 

Utifrån resultatet av den gjorda litteraturstudien anser författarna att en vårdplanering alltid 

ska göras innan vårdtagaren skrivs ut från slutenvården. På så sätt kan vårdtagarens 

egenvårdsbehov förutses och vilken egenvårdskapacitet som denne har. Vid en utskrivning är 

det viktigt att anhörigvårdare har fått den information och undervisning som behövs i 

eftervården. Detta kan ske vid en heltäckande vårdplanering med berörd personal. Det är 

sjuksköterskans uppgift att ge stöd till vårdtagaren och dennes anhörigvårdare för att göra 

situationen hanterbar och begriplig. Detta genom att se vilka egenvårdmål och egenvårdskrav 

som finns utan att kränka deras autonomi och integritet. 

 

Sedan 1990- talets mitt har utvecklingen med nedskärningar, kortare vårdtider samt ökad 

genomströmning av patienter i den offentliga vården fortskridit. Författarna tror att det finns 

en risk för att anhörigvårdarna med den ökade ansvarbördan blir slutkörda och kan få ett eget 

behov av sjukvård. På så sätt fördubblas vårdbehovet och därmed även kostnaderna. Det är 

aktuellt att forska kring hur vårdtagarna och anhörigvårdarnas upplever att deras eftervård 

påverkats och om den kan förbättras i den svenska sjukvårdens utveckling. Detta för att kunna 

ge en god omvårdnad och bevara kvalitén .                                                                              18
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Bilaga 4 
Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av sökning 

(tex. fritext, ab-
stract, nyckelord, 
MESH-term) 

Antal 
träffar 

Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

3/2-09 
 

CINAHL hospitalization  AND early-
discharge AND nurs* 

2000-2009, 
peer-reviewed 

Fritext 11 Svarar ej till 
syftet 

 

3/2-09 
 

CINAHL inpatients AND early-
discharge 

2000-2009 
peer-reviewed 

Fritext  20 Svarar ej till 
syftet 

2 

3/2-09 
 

PubMed hospitalization AND early-
discharge  AND nursing  
Stort utfall, tillade AND 
feel* 

2000-2009, human, All 
adults over 19 years, 
engelska, svenska.  

Fritext 7 Svarar ej till 
syftet 

1 

3/2-09 
 

EbscoHOST hospitalization AND early-
discharge AND nursing 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 9 Svarar ej till 
syftet 

 

3/2-09 
 

EbscoHOST inpatients AND early-
discharge  

2000-2009, 
peer-reviewed 

Fritext 17 Svarar ej till 
syftet 

 

3/2-09 
 

PsycINFO inpatients AND early-
discharge  
Stort utall tillade AND 
experience 

2000-2009, 
peer-reviewed 

Fritext  21 Svarar ej till 
syftet 

3 
 

9/2-09 
 

DIVA patient discharge AND 
experience 

2000-2009, 
refewegranska, övrigt 
vetenskapligt, artikel i 
tidskrift, 
forskningsresultat, 
doktorsavhandling, 
patent, rapporter 

Fritext 6 Svarar ej till 
syftet 

1 

9/2-09 
 

DIVA Patient discharge AND 
nurs* 

2000-2009, 
refewegranska, övrigt 
vetenskapligt, artikel i 
tidskrift, 

Fritext 22 Svarar ej till 
syftet 

2 



 

 

forskningsresultat, 
doktorsavhandling, 
patent, rapporter 

9/2-09 
 

PubMed Patient discharge AND 
experience AND Length of 
Stay 

2000-2009, human, All 
adults over 19 years, 
engelska, svenska 

MeSH-term 
Title/abstract 

42 Svarar ej till 
syftet 

2 

9/2-09 
 

PubMed Patient discharge AND 
experience  

2000-2009, human, All 
adults over 19 years, 
engelska, svenska 

Title/abstract 7 Svarar ej till 
syftet 

 

9/2-09 
 

PubMed Patient discharge AND 
Length of Stay 

2000-2009, human, All 
adults over 19 years, 
engelska, svenska 

Title/abstract 18 Svarar ej till 
syftet 

 

9/2-09 
 

PsycINFO Patient discharge AND 
experience 

2000-2009, engelska, 
human 

Fritext 13 Svarar ej till 
syftet 

 

9/2-09 PsycINFO Patient discharge AND 
Length of Stay 

2000-2009, engelska, 
human 

Fritext 6 Svarar ej till 
syftet 

 

6/4-09 EbscoHOST Early discharge AND 
community care 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 4 Svarar ej till 
syftet 

 

6/4-09 EbscoHOST Early discharge AND 
community nursing 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 3 Svarar ej till 
syftet 

 

6/4-09 EbscoHOST Early discharge AND 
community health service 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 5 Svarar ej till 
syftet 

 



 

 

6/4-09 EbscoHOST Early discharge AND 
empowerment 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 1 Svarar ej till 
syftet 

 

6/4-09 PsycINFO Early discharge AND 
community care 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 12 Svarar ej till 
syftet 

1 

6/4-09 PsycINFO Early discharge AND 
community nursing 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 6 Svarar ej till 
syftet 

 

6/4-09 PsycINFO Early discharge AND 
empowerment 

2000-2009,  
peer-reviewed 

Fritext 7 Svarar ej till 
syftet 

 

6/4-09 PubMed Patient discharge AND 
home 

2000-2009, human, All 
adults over 19 years, 
engelska, svenska 

MeSH-term 
Titel/Abstract 
 

133   



 

 

6/4-09 PubMed Patient discharge AND 
home AND Short Stay 

2000-2009, human, All 
adults over 19 years, 
engelska, svenska 

MeSH-term 
Titel/Abstract 
 

1 Svarar ej till 
syftet 

 

7/4-09 CINAHL Early discharge AND 
community care 

2000-2009 
peer-reviewed 

Fritext 2 Svarar ej till 
syftet 

 

7/4-09 CINAHL Early discharge AND 
community nursing 

2000-2009 
peer-reviewed 

Fritext 1 Svarar ej till 
syftet 

 

7/4-09 CINAHL Early discharge AND 
community health service 

2000-2009 
peer-reviewed 

Fritext 6 Svarar ej till 
syftet 

 

7/4-09 CINAHL Early discharge AND 
empowerment 

2000-2009 
peer-reviewed 

Fritext 3 Svarar ej till 
syftet 

 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 5 
Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Smith, LN., 
Lawrence, M., 
Kerr, SN., 
Langhorne, P. 
& Lees, KR.  
 
Storbritannien 
 
2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informal 
carers´ 
experience of 
caring for 
stroke 
survivors. 

Syftet var att 
beskriva 
upplevelserna av 
vårdandet av 
stroke-
överlevande ett år 
efter en stroke. 

Bandade semirukturerade 
intervjuer. 
Urval: 
Strokepatienter/anhörig-
apar, utskrivna från sjukhus 
3-11 månader tidigare. 
Informanterna skulle 
identifieras efter behov av 
anhörigvård.  
Exkluderat: 
SUB-patienter och de 
patienter som hade 
anhörigvård innan stroke. 
149 patienter/anhöriga mötte 
upp till urvalskriterierna. 90 
par valde att delta. 
 
 
 

Deskriptivstudie med retrospektiv 
och aktuell datainsamling mellan år 
2000-2001. Tillgång till material 
och detaljer erhölls från 
allmänpraktiserande praktiker. 
Demografisk data insamlades, av 
patient och anhörigvårdare. 
Intervjuer hölls med varje 
anhörigvårdare, vilket varade 1-2 
timmar av en och samma 
intervjuare.  
Materialet transkriberades, samt 
kodades, jämfördes och reducerade 
till begrepp och sedan till 
kategorier. Sedan sammanfattade 
varje tema för att jämföra med 
deltagarnas data, för att sedan 
identifiera kodord. Detta gjordes ett 
flertal gånger, för att se om datan 
var relevant. Författarna 
diskuterade datan för att nå ett 
samförstånd. 
 
 
 
 
 
 

Presenterades i teman, stroke 
tillfället, upplevelsen av sjukhus, 
efter utskrivning, hemma och 
oförberedd, anpassning till 
vårdarrollen, ta reda på 
information. 

1 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Preen, DB., 
Bailey, BES., 
Wright, A., 
Kendall, P., 
Phillips, M., 
Hung, J., 
Hendriks, R., 
Mather, A. & 
Williams, E.  
 
Autstralien 
 
2005  

Effects of a 
multidiscipli
nary, post-
discharge 
continuance 
of care 
intervention 
of quality of 
life, 
discharge 
satisfaction, 
and hospital 
length of 
stay: a 
randomized 
controlled 
trial. 

Syftet var att titta 
på hur 
sjukhusplanerad 
vårdplan, 
multidiciplint 
arbetsteam från 
hälso- och 
sjukvård, vårdtid, 
livskvalitet, 
påverkar 
patienten och 
allmänpraktiseran
de läkare samt 
tillfredställelsen 
av 
utskrivningsproc-
sessen. 
 

Frågeformulär 
Urval:  
Kronisk kardiologisk-  eller 
respiartorisk.diagnos 
rekryterades från pulmonell 
kardiolog eller 
allmänmedicinsk avdelning 
från två sjukhus, uttagna av 
två utbildade 
forskningsjuksköterskor. 
Patienter identifierades från 
avdelningspersonalen 
kontaktades för ett 
godkännande och 
deltagande. 
189 deltagare. 

Undersökande jämförande 
prospektiv, randomiserad, 
kontrollerad klinisk studie. 
Patienterna och läkare kontaktades 
före utskrivning och 7 dagar efter 
utskrivning. Interventionsgruppen 
fick en vårdplan som var komplett 
före utskrivning och sändes till 
allmänpraktikerna, samt den 
kommunala verksamheten. 
Kontrollgruppspatienterna blev 
utskrivna under pågående process.  
Två frågeformulär utfördes med 
poängsättning, där en jämförelse 
mellan interventions- och 
kontrollgruppen gjordes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienter som fick en vårdplan 
upplevde sig mer involverade i 
utskrivningsplaneringen, fick mer 
tillgång till hemvård, bättre 
självförtroende med 
utskrivningsprocessen jämfört 
med tidigare erfarenheter från 
tidigare studier. Bättre mental 
livskvalitet en vecka efter 
utskrivning hos 
interventionsgruppen, samt en 
förbättrad och snabbare 
kommunikation mellan sjukhus 
och allmänpraktikanter. Det var 
ingen skillnad i vårdtid mellan 
grupperna. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Leff, B., 
Burton, L., 
Mader, SL., 
Naughton, B., 
Burl, J., 
Koehn, D., 
Clark, BA., 
Greenough 
III, WB., 
Guido, S., 
Steinwachs, 
D. & Burton, 
JR.  
 
USA 
 
2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comparison 
of Stress 
Experienced 
by Family 
Members of 
Patients 
Treated in 
Hospital at 
Home with 
That of 
Those 
Receving 
Traditional 
Acute 
Hospital 
Care. 

Syftet var att titta 
på hur 
skillnaderna 
upplevs av stress 
mellan familje-
medlemmar, av 
sjukhuspatienter 
på traditionellt 
sjukhus, jämfört 
med avancerad 
hemsjukvård. 

Telefonintervju  
Urval:  
Patienter som behövdes 
läggas in på en 
akutvårdsavdelning 
identifierades för att 
erbjudas avancerad 
hemsjukvård.  
Varje patient skulle även ha 
en lämplig anhörigvårdare. 
64 stycken par valdes ut för 
att deltaga i avancerad 
hemsjukvård samt 40 
stycken par från sjukhuset. 

Prospektiv icke randomiserad 
kliniskstudie. 
Telefonintervju gjordes två veckor 
efter inläggning på sjukhus eller 
avancerad hemsjukvård. 
Anhörigvårdarnas erfarenhet av 15 
potentiella stressfulla situationer, 
utifrån en hypotesutgjorde grunden 
för frågorna. Insamling av 
materialet gjordes 1 nov 2001- 30 
sep 2002. En sammanställning av 
materialet samt en jämförelse 
mellan de två grupperna. 

15 olika situationerna kunde 
orsaka stress för 
familjemedlemmar. De vilka 
anhöriga som hade avancerad 
hemsjukvård upplevde det mindre 
stressfullt jämfört med de vars 
anhöriga var inlagda på sjukhus. 

1 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Holzhausen, 
E.  
 
Storbritannien 
 
2001 
 
 
 
 

”You can 
take him 
home now” 
Carers´ 
experiences 
of hospital 
discharge.  

Syftet med 
studien var att 
utifrån 
anhörigvårdares 
syn värdera om 
god omvårdnad i 
form av 
information och 
support har 
utförts. Om 
anhörigvårdarnas 
upplevelser av 
sjukhus-
utskrivning har 
förändrats sedan 
1998. Vad som 
behövs förändras 
och förbättras av 
sjukhus- 
utskrivningen 
enligt anhöriga. 
Och att 
förändringarna 
implementeras i 
en policy och 
auktionsplan för 
Storbritannien. 
 
 
 
 

Frågeformulär 
Urval:  
Anhörigvårdare, 
lokaliserades från 40 
grupper utifrån 930 
organisationer. 
 

Mars 2001 skickas frågeformulär ut 
2215 svar erhölls och 
sammanställdes. 

Supporten efter hemgång 
Policy för utskrivning 
Support vid utskrivning till 
hemmet 
Anhörigvårdares hjälpmedel 
Antal anställda och 
sjukhusutskrivning 
Anhörigvårdare för etnisk 
minoritet 
Anhörigas upplevelser 
Förändringar efter hand 
Planering för utskrivning 
Tid för utskrivning 
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Författare 
Land 
År 
 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Hildingh, C., 
Fridlund, B. 
& Baigi, A. 
 
Sverige 
 
2007 

Sense of 
coherence 
and 
experiences 
of social 
support and 
mastery in 
the early 
discharge 
period after 
an acute 
cardiac 
event. 

Syftet var att 
undersöka 
känslan av 
sammanhang och 
upplevelsen av 
förändring av 
socialt stöd och 
hur man 
bemästrar 
situationen 
kortsiktigt utifrån 
patienten som 
blivit inlagd på 
sjukhus för 
misstänkt 
hjärtinfarkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enkäter 
Urval:  
100 patienter var från tre 
sjukhus i södra Sverige med 
typiska symtom för 
hjärtinfarkt. 
Exkluderas: 
Icke svensktalande, 
desorienterade, dem med 
dödlig utgångspunkt eller 
annan sjukdom, samt dem 
som blev inneliggande mer 
än två veckor. 
241 patienter deltog. 
 

En prospektiv kortids 
uppföljningsstudie 
Patienterna har svarat på ett 
frågeformulär innan utskrivning 
vilket tillhandahölls av 
sjuksköterska på avdelning och två 
veckor efter utskrivning, som 
skickats till hemmet. 
En påminnelse har skickats 
ytterligare två veckor senare. Det 
insamlade materialet hade 
poängbedömts och analyserats 
utifrån en skala för att kunna hitta 
följdfrågor. Korrellationskoefficient 
hade använts. 

I den tidiga utskrivningsperioden 
visade det sig att över 60 procent 
av patienterna hade låg känsla av 
sammanhang. Ett samband fanns 
mellan socialt stöd och hur man 
bemästrade situationen och 
mellan en känsla av sammanhang 
och hur man bemästrade 
situationen.  Kvinnor och 
personer över 65 års ålder 
skattades sig att ha lägre socialt 
stöd. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Heine, J., 
Koch, S. & 
Goldie, P. 
 
Australien  
 
2004 

Patients´ of 
readiness for 
discharge 
following a 
total hip 
replacement 

Syftet var att 
förstå 
upplevelsen av 
hur man var redo 
för en utskrivning 
från sjukhus efter 
att genomgått en 
höftoperation.  

Ostrukturerade 
djupintervjuer  
Urval: 
Riktade mot patienter som 
genomgått en höftoperation 
och blivit utskrivna en till 
två dagar efter operation. 
Inkluderat:  
Förmåga att ge samtycke, 
första genomgående total 
höftoperation, bekväma med 
att genomgå intervjun på 
engelska samt att de blir 
utskrivna till hemmet med 
eller utan anhörigvårdare. 
5 stycken deltagare 

En grundad teori har används. 
Utskrivningssjuksköterskan på 
vårdavdelningen eller läkaren som 
valde ut potionella deltagare. 
Intervjuerna har gjort jan - feb 2002 
en eller två dagar före utskrivning i 
ett tyst, privat rum som varade 
mellan 30 -75 minuter som 
filmades för att få den optimala 
helhetsbilden. Allt material 
analyserades enskilt av andra för att 
få så många kategorier som möjligt. 
För att analysera datan användes en 
öppen och axial kodning. När nya 
kategorier framkom analyserade för 
att se om mer material behövdes 
insamlas. 
 

Tre stora kategorier hittades: 
Känna sig säker, självförtroende 
samt vänner och familj. 
Underkategorier: Påverkan av 
personal, samma information, 
ovilja att åka hem, pre- 
operativinformation och 
familjeroller. 

1 

Gunnell, D., 
Coast, J., 
Richards, SH., 
Peters, TJ., 
Pounsford, 
JC. & Darlow 
M-A.  
 
Strobritannien 
 
2000 
 

How great a 
burden does 
early 
discharge to 
hospital-at-
home impose 
on carers? A 
randomized 
controlled 
trial. 

Syftet var att titta 
på effekterna vid 
tidig utskrivning 
till avancerad 
hemsjukvård hos 
självrapporterade 
anhörigvårdares 
belastning och 
livskvalitet. 

Frågeformulär. 
Urval: 
Patienter passande för en 
tidig utskrivning till 
avancerad hemsjukvård. 
Även patienter med demens 
inkluderades om deras 
anhörigvårdare gav sitt 
medgivande. 
241 stycken deltog. 
 

Randomiserad kontrollstudie 
mellan juli 1994- oktober 1995, 
Anhörigvårdare hade fått ett 
frågeformulär fyra veckor och tre 
månader efter utskrivning samt fick 
en påminnelse efter en vecka. 
Sammanställning av svar hade 
genomförts och en jämförelse 
mellan sjukhus- och avancerad 
hemsjukvård har gjordes. 

Man fann ingen markant skillnad 
mellan grupperna i någon av 
frågorna utifrån ökad börda och 
belastning efter en tidig 
utskrivning från sjukhus. 

2 



 

 

Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Grimmer, 
KA., Moss, 
JR. & Gill, 
TK.  
 
2000 
 
Australien 

Discharge 
planning 
quality from 
the carer 
perspective. 

Syftet var att 
undersöka 
kvalitet i 
utskrivnings- 
planeringen från 
en 
anhörigvårdares 
perspektiv. 

Enkäter 
Urval:  
Patienter över 60 år, som 
blivit utskrivna föregående 
vecka från en medicinsk 
eller kirurgiskavdelning från 
två stora akutsjukhus i 
Adelaide, södra Australien. 
Var av det ena sjukhuset 
medverkade i åtta månader 
och det andra i tre månader 
för att nå upp i lika antal 
patienter. 
I initialskedet antog 
forskarna att varje patient 
hade en möjlig 
anhörigvårdare . 
Exkluderat:  
De patienter som avlidit på 
sjukhusen. 
1559 patienter och 1126 
anhörigvårdare deltog. 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ studie. 
Varje vecka fick forskarna tillgång 
till information kring utskrivningar, 
samt adresser, för en möjlighet att 
skicka ett frågeformulär och ett 
bedömingsinstrument vilka 
utvecklats för syfte till dessa typer 
av studier. 
Bedömningsintrument och 
frågeformulär som beskrev 
anhörigvårdarnas livskvalitet 
omvandlades till siffror, vilka 
transformerades över till områden, 
för att sedan klassificeras och 
jämföras med normen av den 
Australienska populationen. Detta 
hade sedan t-testats. 

Tittat på användandet av 
kommunal vård insatser, 
anhörigvårdarens hälsoproblem, 
livskvalitet, anhörigvårdare och 
patienters utvärdering av 
kvaliteten på vårdplanen, 
anhörigvårdares oro kring 
vårdplanen. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

          Resultat Kvalitet 
 

Bull, MJ., 
Hansen, HE. 
& Gross, CR.  
 
USA 
 
2000. 

Predictors of 
Elder and 
Family 
Caregivers 
Satisfaction 
with 
Discharge 
Planning. 

Syftet var att 
undersöka om det 
fanns någon 
skillnad mellan 
äldre och 
familjemedlemm
ars 
tillfredställelse av 
vårdplanen två 
veckor efter 
vårdtiden på 
sjukhus och vilka 
faktorer som 
påverkade 
tillfredställelsen 
med vårdplanen 
två veckor efter 
vårdtid på 
sjukhus för äldre 
inlagda med 
hjärtproblematik 
och deras 
anhörigvårdare. 

Telefonintervjuer utifrån ett 
frågeformulär. 
Urval: 
Medicinavdelningar på två 
stora sjukhus, där 
omgivningen var jämförbara 
med varandra.  
Äldre än 55 år, inlagda på 
sjukhus för hjärtproblematik, 
skulle förstå och tala 
engelska, ha tillgång till en 
vuxen anhörigvårdare vilken 
den äldre identifierat efter 
vårdtiden på sjukhus. 
34 stycken medverkande 
par. 
 

Longitud- beskrivandestudie som 
pågått 27 månader. 
Analys utifrån telefonintervju som 
utifrån ett frågeformulär på 12 
frågor med åtta kategorier för att 
mäta tillfredställelsen vid 
vårdplanen, vilka de fick tillgång 
till före utskrivning för att kunna 
vara väl förberedda.  
Telefonintervjuerna gjordes med 
anhörigvårdare och äldre två veckor 
efter vårdtid på sjukhus. 
Materialet sammanställdes i två 
grupper, anhörigvårdare och 
patienter, för att kunna jämföra 
resultatet. Detta hade gjorts utifrån 
beskrivandestatistik och t-testas 
samt användande av Pearson 
korrelationskoefficient., samt 
jämförts med insamlade litteratur 
för att uppnå en helhetsbild. 
 

Påvisades att en majoritet av äldre 
och anhörigvårdare var nöjda med 
vårdplanen och hur den mötte 
deras behov. De vilka hade 
kommunal hemvård var mer 
nöjda. De kände sig väl 
förberedda för vården utanför 
sjukhus. 
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