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Sammanfattning    
Överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter hör numera till det normala i vården. 
Bristen på vårdplatser har visat sig leda till vårdskador, missnöjda patienter samt att 
vårdpersonalen känner frustration över sin arbetssituation. Sjuksköterskan ska arbeta för 
att göra patienten delaktig i sin egen vård. Trots att överbeläggningar och 
utlokaliseringar förekommer finns det inte mycket skrivet som lyfter fram 
sjuksköterskornas upplevelser om denna situation. Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som förflyttats mellan 
vårdavdelningar på grund av brist på vårdplatser. Examensarbetet har genomförts 
genom en kvalitativ metod där data samlats in via intervjuer med semistrukturerade 
frågor. Resultatet beskriver tre kategorier samt sex underkategorier. Kategorierna är: 
Hinder för att arbeta patientsäkert, konsekvenser av minskat antal vårdplatser och 
sjuksköterskans tankar om framtiden. Utifrån sjuksköterskornas berättelser visar 
resultatet att det finns brister i kommunikation och på en ansträngd arbetssituation, samt 
att det är svårt att arbeta patientsäkert. Diskussionen fokuserar på betydelsen av en 
fungerande kommunikation samt vad ett minskat antal vårdplatser och en hög 
arbetsbelastning kan resultera i. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Vårdplatser, patientsäkerhet, utlokalisering, överbeläggning, delaktighet, 
sjuksköterska, kommunikation.  
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INLEDNING 

Sjuksköterskans roll i vården av patienten är central, eftersom det är sjuksköterskan som 
med sin kunskap dagligen förväntas förmedla relevant information om patientens 
tillstånd och behov till övriga professioner inom sin verksamhet. Vi har under vår 
verksamhetsförlagda utbildning i grundutbildningen till sjuksköterska mött patienter 
som vårdats i korridorer eller på en annan avdelning än den som har det medicinska 
ansvaret för patienten. Vår upplevelse var att det fanns brister i vårdkedjan kring dessa 
patienter. Enligt en granskning som radioprogrammet Kaliber (2014) för grävande 
journalistik gjorde, visade det sig att patienter har skadats allvarligt samt i några fall 
även avlidit till följd av platsbrist och överbeläggningar. Är det möjligt att erbjuda samt 
upprätthålla en säker vård för patienter som flyttas inom ett sjukhus på grund av 
platsbrist? I denna empiriska studie skildras sjuksköterskors upplevelser och 
erfarenheter.  
 

 

BAKGRUND 

Socialstyrelsen (2012, ss. 8-11) har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting 
utvecklat en modell för att optimera planeringen av vårdplatser. Orsaken till detta var att 
gemensamt arbeta för en säkrare vård. De har även utarbetat två begrepp som utgår från 
ett patientsäkerhetssynsätt för att mäta vilka effekter brist på vårdplatser kan ge. Det 
första är överbeläggning som innebär att en patient vårdas på en vårdplats som inte 
uppfyller de krav som patienten behöver. Det andra begreppet är utlokaliserad patient 
vilket innebär att en patient vårdas på en annan enhet än den enhet patienten hör till och 
som har en annan ansvarig läkare. 

 
Socialstyrelsen har samtidigt gjort en kartläggning (2012, s. 11) som visar att bristen på 
vårdplatser kan leda till vårdrelaterade skador som, vårdrelaterade infektioner, 
patienterna får inte rätt smärtlindring, patienterna får fel medicin, behandlingar blir 
försenade, patienterna känner missnöje över vården eller att vårdpersonalen känner sig 
missnöjda över arbetssituationen. Vidare har socialstyrelsen granskat sina egna 
tillsynsärenden och sett följande: Överbeläggningar ses som något normalt i vården, 
dokumentationen är ofullständig samt att rutinerna är otydliga. Det finns en otydlighet i 
omvårdnadsansvar och olika professioner ser inte lika på patientens vård.  Kompetensen 
brister och det saknas utrustning. Lokalerna är bristfälliga och allt detta leder till en 
ökad stress för personalen och en mer otrygg miljö för patienten (Socialstyrelsen, 2012). 
 

Sjuksköterskans ansvar 
Enligt International Council of Nurses (ICN 2012) etiska kod ska sjuksköterskan sträva 
mot fyra huvudgrupper. Dessa är att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 
hälsa samt att lindra lidande. Det professionella ansvaret ska fokusera på att alla 
människor som är i behov av vård oavsett bakgrund har rätt till jämlik vård. 
Sjuksköterskan ska ansvara för ett livslångt lärande för att kunna utöva sitt yrke. Det 
ligger på sjuksköterskans ansvar att tillämpa aktuella riktlinjer, aktuell forskning samt 
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utbildning inom omvårdnad. Sjuksköterskan ska respektera medarbetare och kollegor 
genom ett gott samarbete samt skydda och ingripa när enskilda personers hälsa är hotad 
av andra medarbetare.  
 
Jangland, Nyberg och Yngman-Uhlin (2016) undersökte i en kvalitativ intervjustudie 
hur vardagliga utmaningar påverkade sjuksköterskornas förmåga att kunna utföra en 
god och säker vård för sina svårt sjuka patienter. Deras studie pekade på att strama 
ekonomiska budgetar, hierarkiska kulturer och otydliga målsättningar var bidragande 
orsaker till att inte sjuksköterskorna kunde utföra en tillräckligt god vård för sina svårast 
sjuka patienter. Detta bidrog i sin tur till etisk stress för sjuksköterskorna.   
 

Patientens delaktighet i vården 
Enligt hälso- och sjukvårdslagen 2 § (HSL 1982:763) skall vården av en patient vara av 
god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet. Vården skall även tillgodose 
patientens behov av kontinuitet och säkerhet. Patientsäkerhetslagen, som är utarbetad 
för att skydda patienten och öka dennes medverkan i sin egen vård, beskriver närmre 
vad patientsäkerhet innebär i lagens mening. Patientsäkerhet innebär att patienten skall 
skyddas mot vårdskada (1 kap. 6 § PSL 2010:659).  
 
Dahlberg och Segersten (2010, ss.108-109) beskriver patienters delaktighet i vården 
som en viktig aspekt för att hälsa och välbefinnande skall kunna utvecklas. De menar 
med detta att patienten är i en förändrad situation vid sjukhusvistelse där de är utanför 
sitt normala sammanhang. Patienten kanske till och med blir avskärmad från livet 
utanför sjukhuset och relationerna som hör därtill. I Bransley och Matiti (2014) 
kvalitativa intervjustudie tillfrågades patienterna om hur de såg på sjuksköterskors 
förmåga att kunna visa medkänsla i vården. De uttryckte en önskan av att bli sedda och 
vårdade som individer och inte som enbart sjuka kroppar.  
 
Socialstyrelsen (2015) har gett ut en handbok med en samlad beskrivning utifrån 
lagstiftning samt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för att lyfta patientens 
rätt till delaktighet genom självbestämmande, rätt anpassad information samt kontinuitet 
i vården. Syftet med handboken var att personer som arbetar med kommunikation till 
patienter och närstående i vården skall kunna få stöd i handboken. Målet är att vården 
skall bli lika i landet, vilket i sin tur skall leda till att säkerhetsrisker förebyggs genom 
att patienterna är delaktiga. Dock är detta inte helt enkelt i praktiken. Tobiano, Marshal, 
Bucknall, och Chaboyer (2015) granskade olika studier som belyste sjuksköterskors 
uppfattning kring patienternas delaktighet i vården. Det visade sig att sjuksköterskorna 
var medvetna om att patienternas delaktighet i vården kan öka patientsäkerheten, 
välbefinnandet, känsla av kontroll och motivation. Trotts detta visade studien att 
sjuksköterskorna utförde aktiviteter utan att fråga eller samtala med patienterna först. 
Detta stödjs även i en kvantitativ tvärsnittsstudie av Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, 
Sachlas, Zyga och Sourtzi (2014) vilka beskrev vikten av att patienterna får den 
information som behövs för att på så sätt kunna känna sig delaktiga i sin egen vård.  
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Den vårdande relationen 
Sjuksköterskan är i och med sin profession alltid i en maktposition gentemot patienten. 
Makt i sig behöver inte vara något negativt, utan definieras av hur sjuksköterskan 
använder sin makt (Wiklund 2003, s. 156). Vårdrelationen mellan patienten och 
sjuksköterskan bör präglas av en ömsesidig respekt. Wiklund (2003, ss. 157-158) 
framhåller vikten av att sjuksköterskan ställer sig till förfogande med sitt kunnande 
vilket i sint tur kräver att patienten bjuder in vårdaren att ta del av sin värld. 
 
Den vårdande relationen kan inte forceras fram utan måste utgå från patienten och kan 
ta tid. Först när patienten känner förtroende för sjuksköterskan kan en vårdande relation 
uppstå. Berg och Danielsson (2007) beskriver i en studie hur patienterna själva vill vara 
de som tar besluten i vården kring dem. Även om patienterna beskriver hur de känner 
sig väl omhändertagna upplever de inte att de hinner forma ett förtroende för 
sjuksköterskorna. En anledning till detta är enligt patienterna bristen på kontinuitet i 
vården kring dem där många professioner är inblandade. Just vikten av kontinuitet där 
patienten vet vem de ska vända sig till med frågor är något som styrks i Berg, Skott och 
Danielssons (2006) studie. Patienterna vet inte vem de ska vända sig till med sina frågor 
och funderingar. Detta skapar osäkerhet hos patienten som uttrycker en önskan om att 
ha en vårdande relation med vårdpersonalen.   
 
 
 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter förflyttas mellan olika vårdavdelningar på sjukhus i större utsträckning i dag. 
Brist på personal och att vården allt mer sker utanför sjukhusen via primärvården och 
hemsjukvården är bidragande orsaker till att vårdplatserna på sjukhusen har minskat i 
antal.  Det händer att patienter till följd av brist på vårdplatser blir utlokaliserade och 
hamnar på avdelningar där vårdpersonalen inte har den vårderfarenhet eller rätt 
utrustade lokaler som krävs för att tillgodose patientens vårdbehov. Platsbristen kan 
också leda till att sjuksköterskorna får ansvara för fler patienter. Patienter som vårdats 
till följd av överbeläggningar eller utlokalisering löper en större risk att drabbas av 
vårdrelaterade skador. Sjuksköterskorna ska också främja patienters delaktighet i vården 
vilket också har visat sig minska vårdrelaterade skador. I sjuksköterskans 
ansvarsområde anges att alla människor ska få samma vård, men är det möjligt att 
erbjuda likvärdig vård till patienter som blir utlokaliserande och vårdas på överbelagda 
vårdavdelningar. Bristen på personal riskerar dessutom att bidra till ökad 
arbetsbelastning för sjuksköterskan. Det finns kunskapsluckor i ämnet och därför 
fokuserar detta examensarbete på sjuksköterskors egna upplevelser samt erfarenheter av 
att vårda patienter i samband med överbeläggningar eller utlokaliseringar.  
 
 

SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som förflyttats 
mellan vårdavdelningar på grund av brist på vårdplatser. 
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METOD 

Ansats 
Examensarbetet har en kvalitativ ansats där data utgörs av kvalitativa 
forskningsintervjuer. För att ta del av sjuksköterskornas perspektiv utgår en sådan 
intervju ifrån att efterlikna ett vardagligt samtal men att ändå fånga informanternas 
levda upplevelse (Kvale & Brinkman 2012, s.17).  En semistrukturerad frågeguide 
användes (Bilaga 1) och intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys 
med induktiv ansats (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, ss. 191-192). Dahlberg 
(2014, ss 69-74) skriver att för att förstå en annan människas berättelse måste 
intervjuaren vara medveten om att förförståelsen utgör en viktig del i att förstå en annan 
människa. Människors tidigare erfarenheter påverkar sättet att förstå hur saker och ting 
är beskaffade och kan leda till att för snabba slutsatser dras. Det är därför viktigt i 
analys av intervjudata att under hela analysarbetet stanna upp och reflektera kring det 
som framträder och fundera på vad det har för egentlig innebörd. Det innebär ett 
reflekterande förhållningssätt hos den som intervjuar över egna erfarenheter och den 
egna livsvärlden.  
 

Urval 
Urval bestod av sex sjuksköterskor, en man och fem kvinnor, från sammanlagt tre olika 
vårdavdelningar. Två av avdelningarna var vårdavdelningar där vårdtiderna var kortare 
för patienterna. Den tredje var en avdelning där vårdtiderna var längre. 
Arbetslivserfarenheten hos informanterna varierade från åtta månader som lägst till åtta 
år som längst. Åldern varierade mellan 26 år som yngst och 33 år som äldst. 
Enhetscheferna på varje avdelning kontaktades personligen och erhöll ett brev (bilaga 2) 
som innehöll information om examensarbetet samt förfrågan att få utföra intervjuerna. 
Enhetscheferna ombads att vara behjälpliga med att välja ut, tillfråga samt dela ut 
information till vederbörande sjuksköterskor (bilaga 3). Genom enhetscheferna erhölls 
sedan kontaktuppgifter till sjuksköterskorna som hade tackat ja.  

 

Datainsamling  

Inför intervjuerna genomfördes en provintervju där båda författarna deltog tillsammans 
för att utvärdera intervjuguiden innan den slutligen sammanställdes inför resterande 
intervjuer. Öppna frågor relaterade till syftet med studien användes i intervjuerna. 
Intervjuerna genomfördes på sjukhuset i enskilda lokaler som sjuksköterskorna själva 
valt ut. Innan intervjun fick informanterna muntlig information om arbetets syfte, samt 
lämna sitt skriftliga samtycke innan intervjun startade. Intervjuerna spelades in och 
pågick mellan 25-48 minuter. Kvale och Brinkman (2014 s. 218) menar att 
ljudinspelade intervjuer är att föredra om fokusen ligger på det som sägs. Det erbjuder 
också möjligheten för intervjuaren att kunna lyssna om intervjun.  Efter intervjuerna 
transkriberades de så ordagrant som möjligt från språklig form till skriftlig form. Kvale 
och Brinkman (2014 s. 227) anser att det inte finns någon definitiv sanning om hur 
intervjuaren ska skriva materialet. Det är snarare upp till intervjuaren själv att fråga sig 
vilken stil som bäst passar till forskningssyftet. Dock valde vi att inte skriva med ord 
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där informanterna namngav sin vårdavdelning vilket i sin tur kunde avslöja deras 
identitet. Kvale och Brinkman (2014 ss. 227-228) säger att det är viktigt att värna om 
konfidentialiteten och att det därför inte alltid är möjligt att transkribera precis allt som 
informanten säger på ljudupptagningen.  

 

Dataanalys 
Efter att intervjuerna transkriberats lästes texterna igenom av bägge författarna för att få 
en helhetsbild över innehållet. Meningsenheter lyftes ut och kondenserades ner till en 
mer lättarbetad kondencerad meningsenheter som relaterade till arbetets syfte. Därefter 
kodades de kondencerade meningsenheterna som utgjorde en kort beskrivning av 
innehållet. Koderna med liknande innehåll delades in i underkategorier som i sin tur 
mynnade ut i kategorier (se tabell 1). Detta är vad Lundman och Hällgren Graneheim 
(2012) beskriver som en analysprocess. Genom att kondensera texten görs den mer 
lätthanterlig och centrala begrepp lyfts fram genom att abstrahera texten. Samtidigt 
återspeglas abstraktionen i meningsenheter för att kontrollera att det överensstämmer. 
Ingen information som kan svara på syftet får falla bort eller hamna som två kategorier.  
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
kod underkategorier kategorier 

Man visste inte 
vad som skulle 
hända och när 

man skulle 
rapportera över 

missar man 
grejer och det 

är inte bra. 
Överhuvudtaget 

Vet inte vad 
planen är, 
missar att 
rapportera 

information 

Bristfällig  
muntlig 

rapportering 

Brister i 
överrapporteringen 

Hinder för att 
arbeta 

patientsäkert 

 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav som skall följas vid forskning som rör 
människor. Dessa är: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Informationskravet innebär att alla berörda parter ska få tydlig 
information om vilken roll de har samt vilka villkor som gäller, att studien är frivillig 
samt att de kan avbryta när de önskar utan att ange orsak. Samtyckekravet innebär att 
deltagarna själva ska bestämma om de vill delta, hur länge och under vilka villkor utan 
påtryckning från annan part. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter ska 
förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av informationen och att alla 
medverkande ska avidentifieras. Nyttjandekravet innebär att materialet endast får 
användas för det angivna forskningsändamålet. 
 
Vi uppmärksammade dessa etiska principer genom att informera informanterna både 
skriftligt och muntligt. Därefter fick de skriva under ett informerat samtycke till studien 
där de godkände sin medverkan. Alla uppgifter förvarades konfidentiellt vilket innebar 
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att materialet kring personuppgifterna förvarades på sådant sätt att obehöriga inte 
kunnat ta del av det under analysarbetet. Det går heller inte att koppla citat eller övriga 
uppgifter till informanterna. Nyttjandekravet uppfylls genom att informationen endast 
får användas till det avsedda ändamålet (Vetenskapsrådet 2002).  
 

 

RESULTAT 

Hinder för att arbeta patientsäkert 

Att arbeta patientsäkert är något som sjuksköterskorna enligt lag är skyldiga att göra. 
Dock uppgav informanterna faktorer som påverkade möjligheten att göra just detta. Det 
handlade om så väl brister i kompetens som i kommunikationen mellan läkare och 
sjuksköterska, men även om brister i överrapporteringen sjuksköterskor emellan vid 
skiftbyten och när patienten fick byta vårdavdelning.  

 

Brister i kommunikation  
Samtliga informanter gav uttryck för att informationen från den patientansvariga läkaren 
kunde vara bristfällig. Eftersom den patientansvariga läkaren kom från en annan 
vårdavdelning visste Sjuksköterskorna aldrig när läkaren skulle komma, vilket 
resulterade i att de vid vissa tillfällen fick rapportera över en patient till 
kvällspersonalen som inte hade blivit ”rondad”. Detta kunde i sin tur innebära att 
patienternas medicinering uteblivit då det inte fanns några läkemedelsordinationer, men 
också att sjuksköterskorna inte visste vilka kontroller som skulle genomföras eller hur 
de skulle hantera situationen om patienten blev försämrad i sitt tillstånd. Några 
informanter berättade också att de fick hålla sig i närheten av de utlokaliserade 
patienterna eftersom de aldrig visste när läkaren skulle komma. De sa att om de missade 
läkaren fanns risken att denne gick in till patienten själv utan att ha pratat med den 
ansvariga sjuksköterskan om planen för patienten.  
 

”Jag försöker alltid att haffa dom för dom frågar ju väldigt sällan efter 
sjuksköterskan utan går bara in och pratar med patienten… det blir ju inte 
en dialog utan det blir ju att läkaren säger att ” det här ska göras” så jag 
kan inte fråga hur ska det göras, eller varför ska det göras.” (4) 
 

 

Brister i överrapportering  
Utlokaliserade patienter blev oftare flyttade till andra avdelningar än patienter som 
hamnar på rätt avdelning från början. Detta innebar enligt några av informanterna att 
viktig information kring patienten riskerade att gå förlorad.  
 

”…Informationsöverföringen i flyttarna som är rätt bristfällig. Ibland kan 
man få flytta patienter när man börjat sitt pass precis och så ska man 
rapportera patienter som man inte ens träffat. Det är rätt mycket som 
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missats när man väl sätter sig och läser igenom journalen, då ser man allt 
som missats och det är också en risk.” (6) 
 

Just bristerna i den muntliga informationsöverföringen kunde resultera i att patienterna 
efter några dagar fick återvända till sin ursprungliga avdelning i ett sämre tillstånd än de 
hade tidigare. Detta innebar ökat lidande och längre vårdtid för patienten.  
 

 
 

Brister i kompetens 
Samtliga informanter tycktes vara överens om att de saknade viktig kompetens för att ta 
hand om vissa patientgrupper som kom till avdelningen som utlokaliserade patienter. 
De uttryckte att det vid dessa tillfällen var viktigt att ha en läkare som kunde svara på 
eventuella frågor som både sjuksköterskor och patienter hade. En av sjuksköterskorna 
berättade att det var en läkare som väntade med att påbörja en behandling. Läkaren 
menade att det var bättre att göra det när patienten var på rätt avdelning med rätt 
kompetens. Just bristen på kompetens är något som har orsakat vårdskador hos 
patienter.  
 

”Sen har det vart dels kunskapsbrister på förra när vi låg där borta hade en 
annan kollega nån med EDA-kateter som vi inte visste hur vi skulle göra de 
kontrollerna eller ens visste hur vi skulle göra så det var inte gjort på två 
dar, katetern låg fel och det läckte och infektion i insticksporten och de va 
en rätt stor risk där.” (6) 
 
 

Konsekvenser av minskat antal vårdplatser 

Det hände att patienterna blev vårdade i lokaler som inte uppfyllde de vårdbehov som 
patienterna behövde. Informanterna berättade om patienter som vårdats i 
undersökningsrum eller andra lokaler som inte var rätt anpassade. Brist på personal 
medförde att delar av vårdavdelningen fått stänga ner vårdplatser. På så sätt kunde dessa 
vårdplatser användas för överbeläggningar.  

 

Att vårda patienter i korridoren eller i överbeläggningsrum  
Vid överbeläggningar hände det att patienter inte fick ett eget rum att ligga i. Istället 
blev de placerade i en säng i korridorerna. Sjuksköterskorna beskrev vården av patienter 
i korridorerna som en vård som de inte var stolta över. Många av dem ansåg att mötet 
med patienter och anhöriga var svåra på grund av skammen de kände inför patientens 
situation, medan andra berättade att de stängde av de känslorna som en 
försvarsmekanism. De berättade att patienterna som vårdades i korridorerna inte kunde 
larma eftersom det inte fanns ringklockor. Detta medförde att patienten måste ropa på 
vårdpersonalen för att tillkalla hjälp. Sekretessen och integriteten kunde inte heller 
upprätthållas eftersom patienterna låg i korridorerna.  
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” … det är ju sekretessen också, man kan ju inte prata utan att det hörs, alla 
hör varför de ligger där, det går ju förbi folk här hela tiden och det springer 
folk.” (3) 

 
En av informanterna beskrev en känsla av maktlöshet att bli placerad i en arbetssituation 
som de inte kan påverka. En annan uttryckte en känsla av etisk stress och använde 
uttryck som ångest och skam för att beskriva hur det kändes. En sjuksköterska berättade 
att det inte kändes rätt mot patienten att utföra omvårdnad i korridorerna och de 
berättades att patienter kissat på sig för att närheten till toalett saknades. Ofta var det de 
mest sjuka och äldre dementa patienter som vårdades i korridorerna.  
 

”Jag tycker det är bland den värsta jag stöter på, att behöva sköta ADL 
(allmän daglig livsföring) i korridoren, jag skäms för den vården och jag 
undviker att möta patienter och anhöriga, det är bara pinsamt.” (1) 

 
 
När det gällde patienter som placerades på avdelningar där det fanns vårdplatser hände 
det att de blev placerade i rum där sjuksköterskan inte hade en kontinuerlig överblick. 
Tre av sjuksköterskorna berättade att rummen där dessa patienter placerades i låg längst 
bort i korridoren vilket resulterade i att patienten glömdes bort. 
 

”Jag glömmer alltid av dem. Alltid alltså. Det kan ju hända att de inte får 
mat för undersköterskan också glömmer av dem.  För då har du dina 
patienter i modulen bakom dig plus de i modulen som ligger ganska långt 
bort. Och läkaren glömmer av att ronda dem. Alltså, tillslut kommer man ju 
på det så klart, men det är jätte lätt att missa dem alltså.” (4) 

 

Frånvaron av helhetssyn och patientperspektiv 
Sjuksköterskorna beskrev det som ett problem att få patienterna delaktiga i vården. Det 
största problemet var att de ”rondades” sent vilket medförde att sjuksköterskorna inte 
visste vad som skulle hända med patienten.  
 

”…Njaa du får vänta, doktorn har vart hos alla men du får vänta för du hör 
inte hemma här. Man säger ju inte så men du är inte vår alltså, du ska ju 
egentligen ligga någon annanstans. Man får säga du hör egentligen hemma, 
alltså dom, dom måste ju ändå få reda på att det inte är våra doktorer som 
rondar dom då. Och då förstår dom ju att dom ligger fel. ” (2) 

 
När det fanns mycket överbeläggningar berättade sjuksköterskorna att de inte fick tid att 
prata med patienterna. En sjuksköterska berättade att läkaren bestämmer redan på 
ronden vad som skall göras vilket leder till att planen är lagd när de träffar patienten. 
Några av sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att informera utlokaliserade 
patienter om olika behandlingar just för att de inte visste hur rutinerna på andra 
avdelningar såg ut.  
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Ökad arbetsbelastning 
Sjuksköterskorna beskrev sin situation som pressad på grund av överbeläggningar och 
utlokaliseringar. En informant berättade att när det var många patienter fick de prioritera 
bort uppgifter och ta det som var mest akut för att det inte fanns tid samt att de inte hade 
överblick över patienterna. Rutiner som sjuksköterskorna inte kände till ledde till 
känslor som oro och en otrygghet i att något skulle hända patienten. Rädsla över att 
missa någonting i vårdkedjan var också något sjuksköterskorna berättade om.  
 
Vid överbeläggningar upplevde sjuksköterskorna en ohållbar arbetssituation där för 
många patienter ledde till att de inte hann träffa alla patienter under arbetspasset. 
Därmed visste de inte vad som skulle ske med patienterna. En av informanterna 
berättade att allt bygger på att alla patienter är stabila när det är överbeläggningar, blir 
någon försämrad i sitt tillstånd kan den patienten behöva vård som tar tid. Det blir en 
stress för sjuksköterskorna eftersom de har andra patienter som också behöver vård. 
 

“Det är det svåraste man hinner inte riktigt med att träffa de patienterna, 
när man sitter på ronden ska man veta så mycket om patienten och man ska 
ha så mycket koll på allting men när man har 8-9 patienter är det ganska 
svårt att ha stenkoll på varenda patient. Det kan jag tycka känns farligt 
ibland när man inte har den kollen. När läkaren ställer en fråga och man 
vet inte..” (3) 

 

Sjuksköterskornas tankar om framtiden 

Sjuksköterskorna beskrev arbetssituationen som en ohållbar utveckling och de trodde 
inte det skulle bli bättre i framtiden. En av informanterna kände att de som 
sjuksköterskor inte kunde påverka sin situation eftersom att ingen lyssnar. De berättade 
om en rädsla för en ännu mer pressad situation med stängda avdelningar och 
neddragningar av personal. Samtidigt som fler patienter som kräver mer vård eftersom 
trenden går mot att människor blir allt äldre. 

 
” … ibland är det som att man funderar på att om det fortsätter om det inte 
blir åt det bättre hållet om man verkligen kan stå för den vården man ger 
dem, och om man ska jobba kvar i ett sånt system egentligen.” (6) 

 
 
 

DISKUSSION 

I det här avsnittet kommer den valda metoden och dess tillförlitlighet att diskuteras, 
samt hur resultatet står i förhållande till tidigare forskning.  
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Metoddiskussion  
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som förflyttats 
mellan vårdavdelningar på grund av brist på vårdplatser. Metoden som användes var 
kvalitativ innehållsanalys och data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med 
induktiv ansats. Dahlberg (2014, s. 87) säger att intervjuer kan vara att föredra, speciellt 
om det gäller att få ta del av en annan människas livsvärld. Enligt Elo och Kyngäs 
(2007) är induktiv metod användbart om det inte finns mycket tidigare forskning inom 
ett ämne, vilket motiverar vårt val.  
 
Vi valde att använda semistrukturerade frågor för att få informanterna att reflektera 
kring olika ämnen. Utifrån det som deltagarna berättade om ställde vi 
uppföljningsfrågor för att inte riskera att viktig information försvann. Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 180) menar att ställa kompletterande frågor kräver ett aktivt 
lyssnande från intervjuaren.  Dahlberg (2014, s. 90) framhåller att det finns en risk att 
informanterna kan vara misstänksamma mot intervjun och dess syfte, eller att de säger 
vad de tror att intervjuaren vill höra. Därför krävs det en tydlighet från den som 
intervjuar avseende intervjuns syfte, men även att få informanten att känna sig 
avslappnad och trygg.  Detta var svårigheter även vi stötte på. En informant uppfattades 
till en början avvaktande i sina svar, men allt eftersom intervjun fortgick kändes det mer 
avslappnat och öppet. Dock kan detta ha medfört att några av de svar som informanten 
gav i det inledande skedet av intervjun inte blev lika utförliga som de kunde ha blivit 
om informanten känt sig avslappnad från början. Även valet att använda 
semistrukturerade frågor som kan uppmuntra till att intervjun blir styrd kan ha påverkat 
resultatet i den mån att informanternas berättelser kunde blivit mer uttömmande om de 
berättat mer fritt. Då det var första gången vi intervjuade var det ändå en fördel att 
använda en struktur och vår förhoppning är att intervjupersonerna känt sig fria att ge sitt 
perspektiv.  
 
Intervjuerna spelades in med ett digitalt fickminne som endast vi som intervjuare hade 
tillgång till. Intervjuguiden (Bilaga 3) utformades och testades genom en pilotintervju 
för att säkerställa att informanterna skulle förstå frågorna och att de var rätt utformade i 
relation till syftet. För att analysera innehållet i de utskrivna texterna använde vi oss av 
kvalitativ innehållsanalys som är användbart vid tolkning av texter (Lundman & 
Hällgren Granheim 2012, s. 187). Detta sätt att analysera den stora mängden text gjorde 
att det blev hanterbart.  
 
Informanterna bestod av sex sjuksköterskor, en man och fem kvinnor, som arbetade på 
tre olika vårdavdelningar på ett och samma sjukhus. Två avdelningar hade korta 
vårdtider för patienterna medan den tredje var en avdelning där patienternas vårdtider 
var längre. Dessa val gjordes medvetet för att se om det fanns skillnader mellan 
sjuksköterskornas upplevelser utifrån patienternas vårdtider. Personlig kontakt togs 
initialt med respektive avdelnings vårdenhetschef och samtliga tackade ja varpå ett 
informationsbrev överlämnades. Frågan om behjälplighet med att tillfråga 
sjuksköterskor om deltagande ställdes också. Enhetscheferna fick direktiv om att 
tillfråga sjuksköterskor med olika lång arbetserfarenhet, kön och ålder för att på så sätt 
få så stor variation i urvalet som möjligt. Det hade vart önskvärt med högre ålder och 
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längre arbetserfarenhet hos någon av informanterna för att på så sätt se om det förelåg 
någon skillnad i upplevelserna hos sjuksköterskor som hade arbetat längre. Dock gjorde 
organisatoriska omständigheter att detta inte var möjligt. Viss risk finns att deltagarna 
kan ha känt sig uppmanade att delta då de tillfrågades av enhetschefen. Dock var detta 
inget vi märkte under själva intervjuerna eller i kontakten med dem inför dessa.  
 
Det förelåg inget bortfall då samtliga sex informanter valde att fullfölja sitt deltagande. 
På grund av tidsbrist var vi vid ett tillfälle tvungna att genomföra två intervjuer på en 
dag. Detta var inte optimalt, eftersom varje intervju kräver mycket av intervjuaren 
(Dahlberg 2014, s. 87). Intervjuerna genomfördes på platser som informanterna själva 
fick välja. Samtliga valde att genomföra intervjun på sin arbetsplats. Kvale och 
Brinkmann (2014, ss. 136-137) beskriver hur platser kan spela roll för intervjuns 
kvalitet vilket är viktigt för intervjuaren att ta i beaktande. Därför var det viktigt att 
informanterna själva fick välja plats för att på så sätt ge dem kontroll över situationen. 
Båda författarna var med på samtliga intervjuer för att på så sätt stödja varandra i den 
nya situationen som att intervjua innebar. Kvale och Brinkmann (2014, s. 51-52) säger 
att det råder en maktasymmetri vilket innebär en asymmetri i maktförhållandet mellan 
intervjuaren och informanten, eftersom det är intervjuaren som sitter på 
forskningskunskapen kring ämnet de ska undersöka och äger tolkningsfrihet kring 
informantens svar.  Det kan i vårt fall ha inneburit att maktasymmetrin under 
intervjuerna stärkts eftersom bägge författarna deltog i samtliga intervjuer. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2012, s.198) anser dock att det även kan vara en styrka för 
intervjun att vara fler än en. På så sätt kan möjligheten att fånga upp variationer och 
ställa uppföljningsfrågor breddas.  
 
Författarnas förförståelse kring syftet som undersöktes var sprunget ur att vi har mött 
samt vårdat utlokaliserade och överbelagda patienter under den verksamhetsförlagda 
utbildningen. Dahlberg (2014, ss. 70-72) menar att alla bär på förförståelse och att det är 
viktigt för hur saker och ting kan förstås. Dock kan förförståelsen bli ett hinder för 
forskaren om denne inte stannar upp och reflekterar kring det han/hon möter för att på 
så sätt undvika att alltför lättvindigt bestämma sig för vad det är denne ser, hör eller 
känner. Vi har ofta under arbetets gång försökt att vara uppmärksamma på det här 
genom att kontinuerligt, framförallt under innehållsanalyserna, gemensamt reflektera 
kring resultatet. På så sätt anser vi att koder, underkategorier och kategorier blivit mer 
noga utarbetade. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 198-199) säger att 
resultatet i en intervjustudie inte kan ses som något oberoende av forskaren eftersom 
denne själv är ett viktigt redskap i processen att tolka det som sägs av informanterna.  
 
Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 198-199) framhåller att trovärdigheten i 
ett arbete och hur överförbara resultaten är, i första hand avgörs av läsaren. Vi anser att 
beskrivning av urval, datainsamling och analys styrker trovärdigheten i resultatet då vi 
under hela processen reflekterat kring innehållet i datan.  Vi har följt de etiska 
riktlinjerna som finns när det gäller kvalitativa intervjustudier vilket ytterligare ökar 
trovärdigheten i arbetet. 
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Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna har en pressad arbetssituation som 
försvårar för dem att arbeta patientsäkert. Det finns brister i kommunikationen i 
vårdkedjan vilket kan leda till att viktig information om patienten faller bort. Färre 
vårdplatser på sjukhusen gör att sjuksköterskorna har fler patienter att ansvara för. 

 

Betydelsen av en väl fungerande kommunikation 

Vårdandet av utlokaliserade patienter kräver samarbete mellan avdelningar och dess 
vårdpersonal. Detta ställer krav på en väl fungerande kommunikation avdelningsläkare 
emellan och mellan läkare och sjuksköterska. Ett av problemen tycktes vara ronderna. 
Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet, Fysioterapeuterna, Sveriges 
arbetsterapeuter, Dietisternas riksförbund och Sveriges tandläkarförbund (2016, s. 6) 
skriver om kärnkompetensen säker vård. De menar att olika professioner måste kunna 
samarbeta verksamhetsöverskridande och visa kunnande och respekt för varandras 
yrken för att kunna arbeta patientsäkert. Det är trots allt patienten som i slutändan 
riskerar att hamna i kläm. Vidare framgick det i vår studie att viktig information riskerar 
att försvinna i den muntliga rapporteringen som görs av sjuksköterskorna när patienter 
tas över från en avdelning. Informanterna upplevde att utlokaliserade patienter var 
särskilt drabbade då de inte sällan fick byta vårdavdelning mer än en gång under sin 
vårdtid. Detta kan ses utifrån vad Eriksson (1994, s. 82) beskriver vårdlidande, som det 
lidande patienten upplever till följd av den vård som ges eller på grund av utebliven 
vård. Wiklund (2003, s. 104) beskriver vårdlidande som ett onödigt lidande för 
patienten eftersom det är något som kan motverkas.  
 
Cornell, Townsend, Yates och Vardman (2014) undersökte i en observationsstudie om 
kommunikation enligt SBAR (Situation, bakgrund, aktuellt tillstånd och 
rekommendation) bidrog till en säkrare rapportering av patienterna. Deras resultat i 
studien visade att rapporteringarna samt ronderna som genomfördes efter 
implementeringen av SBAR gav säkrare informationsöverföring vid skiftbyte och 
rondarbete. Det bidrog också till en ökad dialog mellan vårdpersonalen. Detta styrks i 
Beckett och Kipnis (2009) kvantitativa studie. Användningen av SBAR som 
kommunikationsverktyg upplevdes av läkare och sjuksköterskor dessutom öka 
samarbetsförmågan mellan de olika professionerna. SBAR ska enligt gällande rutin 
användas vid överrapporteringar av patienter mellan vårdavdelningar samt vid 
rapporteringar vid skiftbyten sjuksköterskor emellan på det sjukhuset intervjuerna 
genomfördes på. Dock framgick det inte i intervjuerna med informanterna om de 
använder sig av SBAR. Resultat visar också på hur bristen på information 
vårdpersonalen emellan drabbar patienter. Informanterna beskriver att eftersom de 
själva inte vet hur vårdplanen för de utlokaliserade patienterna ser ut så kan de inte förse 
dem med information. Information som ligger till grund för att kunna göra patienten 
delaktig i sin egen vård.  
 

Effekter av minskade vårdplatser och ökad arbetsbelastning 

Resultatet visar på att bristen på vårdplatser leder till ökad arbetsbelastning för 
sjuksköterskorna vilket medför att de känner en stor otrygghet och en rädsla att missa 
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viktiga vårdhandlingar. Arbetsmiljöverket (2012) har genomfört en kartläggning över 
60 sjukhus och studerat sjuksköterskans arbetssituation. Den visar att sjuksköterskorna 
är drabbade av hög arbetsbelastning som ökar på grund av överbeläggningar, studien 
visade även på brister som behövde åtgärdas på nio av tio sjukhus. Rapporten styrker 
våra fynd och visar på att vid överbeläggning upplever sjuksköterskorna en hög eller 
mycket hög arbetsbelastning under en lång tid. Sjuksköterskan har en arbetsledande roll 
men i resultatet framkommer det inte hur samarbetet i vårdteamet ser ut. En hög 
arbetsbelastning kan också bero på sjuksköterskors oförmåga att delegera ut uppgifter 
till kollegor och andra personer i vårdteamet. 
 
 
Vid en ökad arbetsbelastning drabbas inte bara sjuksköterskan. I resultatet framkom det 
att sjuksköterskorna vid hög arbetsbelastning bara träffade patienterna en kort stund och 
vissa gånger inte alls. Att beskriva patientens situation innebär att sjuksköterskan ska 
samla in en mängd data genom iakttagelser som kommer från olika sinnen som att 
känna, lukta, läsa kroppsspråk. Sjuksköterskan ska också lyssna till patientens 
beskrivning samt förväntningar och målsättningar av vården (Wiklund 2003. s, 189).  
Det är svårt för sjuksköterskorna att beskriva patientens behov om de själva inte träffar 
patienten. Wilde-Larsson, Inde, Carlsson, Nordström, Larsson och Rystedt (2014) har 
publicerat en studie där en modell för att öka det patientnära arbetet använts. Studien 
har studerat skillnader före och efter modellen applicerats. Resultatet visade på högre 
patientsäkerhet samt bättre arbetsklimat då modellen användes. Detta skulle bland annat 
ske genom synligt ledarskap, dagliga reflektioner samt kontinuerliga avstämningar. Alla 
intervjuade sjuksköterskor påtalande att arbetsbördan var stor med många patienter och 
det fanns en underliggande rädsla att inte hinna med alla patienter. Sjuksköterskeyrket 
skiljer sig från andra yrken eftersom det finns en underliggande press i att inte göra 
några misstag. Denna känslomässiga oro kan på sikt leda till att sjuksköterskorna 
bränner ut sig och att arbetet hämmar återhämtningen eftersom oro också är något som 
stör sömnen (Sundin, Hochwälder & Lisspers 2011). Denna utveckling kan leda till att 
sjuksköterskorna söker sig till andra arbetsplatser, vilket några av informanterna även 
uttryckte i intervjun. Det framkom i studien att sjuksköterskorna hade en negativ 
framtidstro, de uttryckte att de inte skulle orka arbeta kvar i landstinget med alla 
neddragningar och ökad arbetsbelastning. Men det framkommer inte i intervjuerna om 
sjuksköterskorna lyft sin arbetsbörda till närmaste chef.  Sjuksköterskan har ett stort 
ansvar och vi anser att något behövs göras för att öka sjuksköterskornas framtidstro och 
att öka deras inflytande i vården. 
 

 

SLUTSATSER 

Resultatet visade att vården av utlokaliserade och överbelagda patienter utgör en risk för 
patienter vad gäller sämre vårdkvalité. Ett för högt arbetstempo under långa perioder 
utgör även en risk för sjuksköterskan genom en försämrad arbetsmiljö. Vi har kunnat 
visa exempel på ett antal olika områden där hälso- och sjukvårdssystemet brister. Brist 
på personal har tvingat avdelningar på sjukhuset att stänga ner vårdplatser, vilket i sin 
tur har ökat arbetsbelastningen för befintlig personal eftersom patienterna då istället 
vårdas på avdelningen som överbeläggningar. För att inte riskera att ytterligare öka 
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arbetsbelastningen för sjuksköterskorna eller att fler patienter ska skadas i vården bör 
åtgärder vidtas. Det bör finnas strategier för att förbättra arbetsmiljön för 
vårdpersonalen vilket i förläggningen leder till mindre vårdrelaterade skador. 
Sjuksköterskornas framtidstro bör stärkas. Landstingen bör sträva efter att vara en 
arbetsgivare där personalen vill arbeta samt locka fler som vill utbilda sig till 
sjuksköterskor.  
 

Kliniska implikationer  

• Fortsatt forskning för att även belysa ämnet ur patientens perspektiv.  
• Resultatet kan användas i patientsäkerhetsarbetet.  
• Arbeta för att stärka sjuksköterskans position.  
• Förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskan genom kvalitetsutveckling och 

förbättringsarbete. 
• Arbeta för att förbättra kommunikationen mellan de olika vårdprofessionerna.  
• Se över rutiner för säker informationsöverföring.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter som förflyttats mellan vårdavdelningar på grund av brist på vårdplatser 
 
Frågeställning 
 
Hur gammal är du? Hur länge har du jobbat som sjuksköterska?  
 
Händer det att ni har utlokaliserade patienter på er avdelning? 
-Hur är det att vårda dessa patienter? 
 
Händer det att ni har överbelagda patienter på er avdelning? 
-Hur är det att vårda dessa patienter? 
 
Kan du beskriva någon händelse då du ansett att du inte kunnat arbeta patientsäkert?  
 
Vad anser du vara den största svårigheten med att vårda dessa patienter? 
(Utlokaliserade och överbelagda)  
 
Hur tror du patienterna upplever det att vårdas på en annan avdelning än den som 
primärt har ansvaret? Exempel på upplevelser?  
 
Hur ser du på din situation som sjuksköterska på sjukhus i framtiden?  
 
Var lyhörd hela intervjun och uppmärksam på svaren. Ställ följdfrågor.  
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Bilaga 2 

 
 
 
 
 
Till vederbörande vårdenhetschef  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter, Christian Elfving Boo och Nina Persson, som studerar 
vid sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi 
ett examensarbete på kandidat nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som förflyttats mellan 
vårdavdelningar på grund av brist på vårdplatser. Stängda vårdavdelningar och 
platsbrist inom hälso- och sjukvården leder till att patienter förflyttas mellan olika 
avdelningar och sjukhus i högre grad idag. Detta kan medföra att patienter vårdas på 
avdelningar där personalen inte har den vårderfarenhet som patienten behöver. Vi 
använder oss av två begrepp framtaget av socialstyrelsen för att beskriva brist på 
vårdplatser. Det första är överbeläggning och innebär att en patient vårdas på en 
vårdplats som inte uppfyller de krav som patienten behöver. Det andra begreppet är 
utlokaliserad patient vilket innebär att patienten vårdas på en annan enhet än den enhet 
patienten hör till och som har det medicinska ansvaret. 
 
För att vi ska kunna genomföra vårt examensarbete ber vi om ert tillstånd att intervjua 
två sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter på grund av överbeläggning 
eller utlokalisering. Vår önskan är att personerna i intervjun har varierad ålder, kön och 
yrkeserfarenhet. Dessutom ber vi om er hjälp med att ge förslag på, och tillfråga 
sjuksköterskor som kan tänka sig att delta i en intervju. Intervjuerna spelas in och 
kommer ske på sjukhuset och beräknas ta 30-40 minuter. Det är frivilligt att delta och 
sjuksköterskorna har rätt att avbryta deltagandet när som helst, utan att uppge orsak. 
Inspelningsmaterialet kommer att skrivas ut till en text och behandlas konfidentiellt och 
utan att något i innehållet kan identifieras till person eller plats. 
 
Intervjuerna kommer utföras av nedanstående studenter. Materialet kommer att granskas 
utifrån en kvalitativ metod som används inom vårdforskning. Vi kommer redovisa 
resultatet utan att någon enskild person eller avdelning kan identifieras. Endast vi och 
vår handledare Berit Lindahl, professor vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd på 
Högskolan i Borås, kommer att ha tillgång till materialet. När examensarbetet är 
rapporterat och examinerat förstörs datamaterialet. En kopia av examensarbetet kan 
erbjudas om så önskas.  
 
Tack på förhand.  
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Med vänliga hälsningar  
 
Nina Persson    Christian Elfving Boo 
E-post: xxxxx                        E-post: xxxxx 
Telefon: xxxxx   Telefon: xxxxx 
 
Handledare 
Berit Lindahl 
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd 
Högskolan i Borås 
E-post: berit.lindahl@hb.se 
 
Undertecknad vårdenhetschef godkänner härmed att datainsamling får göras:  
 
 
Ort och datum 
 
 
Underskrift 
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Bilaga 3 
 
 
 
 
Till dig som arbetar som sjuksköterska  
 
Vi är två sjuksköterskestudenter, Christian Elfving Boo och Nina Persson, som studerar 
vid sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Borås. Som en del i utbildningen gör vi 
ett examensarbete på kandidat nivå. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som förflyttats mellan 
vårdavdelningar på grund av brist på vårdplatser. Stängda vårdavdelningar och 
platsbrist inom hälso- och sjukvården leder till att patienter förflyttas mellan olika 
avdelningar och sjukhus i högre grad idag. Detta kan medföra att patienter hamnar på 
avdelningar där personalen inte har den vårderfarenhet som patienten behöver. Vi 
använder oss av två begrepp framtaget av socialstyrelsen för att beskriva brist på 
vårdplatser. Det första är överbeläggning och innebär att en patient vårdas på en 
vårdplats som inte uppfyller de krav som patienten behöver. Det andra begreppet är 
utlokaliserad patient vilket innebär att patienten vårdas på en annan enhet än den enhet 
patienten hör till och som har det medicinska ansvaret. 
 
Vi hoppas att du vill delta i en intervju och dela med dig av dina erfarenheter av att 
vårda patienter som förflyttats på grund av platsbrist. Vi har fått dina kontaktuppgifter 
av din vårdenhetschef. Intervjun kommer att ske på sjukhuset eller annan plats som du 
själv väljer om du så önskar. Intervjun kommer att ta ungefär 30-40 minuter. 
Intervjuerna spelas in på band och skrivs ut till text. Materialet kommer att behandlas 
konfidentiellt utan att någon skall kunna identifiera dig i innehållet. När examensarbetet 
är examinerat och godkänt förstörs datamaterialet. En kopia av examensarbetet kan 
erbjudas om så önskas. De enda som kommer att ha tillgång till materialet är vi och vår 
handledare Berit Lindahl professor vid akademin för Vård, arbetsliv och välfärd på 
Högskolan i Borås. Intervjun kommer att utföras av oss; Christian Elfving Boo och 
Nina Persson. Det är helt frivilligt att delta och du kan närsomhelst avbryta din 
medverkan utan att ange motiv. Du är välkommen att kontakta oss om du har ytterligare 
frågor. 
 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Nina Persson    Christian Elfving Boo 
E-post: xxxxx                        E-post: xxxxx 
Telefon: xxxxx   Telefon: xxxxx                     
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Vår handledare är enligt nedan 
Berit Lindahl  
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås  
E-post. berit.lindahl@hb.se  
 
 

Samtycke till att medverka i en intervju  

Jag har fått information om studiens syfte, att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 
att vårda patienter som förflyttats till vårdavdelningen på grund av brist på vårdplatser 

Jag har fått information om hur studien ska genomföras och samtycker till att medverka 
i en intervju. Mitt deltagande är helt frivilligt och jag kan när som helst avbryta mitt 
deltagande, utan att ange orsak.  

Jag har även fått information om att studien ska publiceras och att informationen 
behandlas konfidentiellt.  

 

______________________________________  

Ort och datum  

______________________________  

Namnteckning  

______________________________________  

Namnförtydligande  

____________________  

E-mail  

______________________________________  

Tel nr  
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