
EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ 
 

 I VÅRDVETENSKAP  
VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2008:50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omvårdnadsepikriser 
Från sluten somatisk vård till palliativ hemsjukvård 

 
 
 
 
 

Hilda Svensson 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uppsatsens titel: Omvårdnadsepikriser -  

Från sluten somatisk vård till hemsjukvård 

Författare: Hilda Svensson 

 

Ämne: Vårdvetenskap 

 

Nivå och poäng: Magisternivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot 

distriktssköterska, 75 högskolepoäng. 

 

Handledare:  Eva Efraimsson 

 

Examinator:  Helen Elden 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
Distriktssköterskan är ofta den sista länken i vårdkedjan från den somatiska vården och 

hemsjukvården. En fungerande överrapportering från den slutna somatiska vården till 

hemsjukvården är av yttersta vikt för patientens trygghet och säkerhet och det är därför 

viktigt att innehållet i omvårdnadsepikrisernas uppfattas som relevant för den fortsatta 

vården. En omvårdnadsepikris skall innehålla en slutanteckning över de 

omvårdnadsåtgärder som genomförts på sjukhuset och en kort beskrivning över 

patientens aktuella omvårdnadsbehov.  

 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors uppfattning om 

omvårdnadsepikrisernas relevans och användbarhet i den fortsatta vården i hemmet av 

palliativa patienter samt att jämföra dessa med det faktiska innehållet i 

omvårdnadsepikriser skrivna av sjuksköterskor inom den slutna somatiska vården. 

 

Studien har genomförts med en innehållsanalys av 16 omvårdnadsepikriser insamlade 

från en kirurgiavdelning på ett större sjukhus i Göteborgsregionen samt 

semistrukturerade intervjuer med fem distriktssköterskor i Göteborgsregionen. 

Avslutningsvis jämfördes resultatet från de två datakällorna för att bedöma 

överensstämmelsen mellan dessa.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att omvårdnadsepikriserna kan förbättras inom ett 

antal områden för att garantera palliativa patienter en fortsatt god palliativ omvårdnad i 

hemmet. De bör beskriva patienternas problem och symtom men fokus bör vara på 

beskrivningen av patienternas upplevelser. De bör också innehålla en tydlig beskrivning 

av vilken information patienterna och deras anhöriga har fått om sjukdomen och 

sjukdomens förlopp och prognos. Medicinska formuleringar och interna förkortningar i 

omvårdnadsepikriserna bör minska samtidigt som användandet av det 

vårdvetenskapliga och omvårdnadsmässiga språket bör öka 

 

 

Nyckelord: omvårdnadsepikris, omvårdnadsdokumentation, palliativ vård, 

hemsjukvård, distriktssköterska.  



Abstract 

The public health nurse often constitutes the final link in the chain of care from somatic 

care in hospitals, to continued care in patient’s homes. In order to guarantee patient 

safety and quality of care, it is important that the final report accompanying the patient 

home contains nursing information that is regarded as relevant for the continued home 

care. The nursing report written when the patient is discharged from the hospital should 

contain a short description over the patients immediate care need.  

 

The aim of this study was to describe the public health nurses perceptions of the 

relevance and the usefulness of nursing reports in continued home care with focus on 

palliative patients, and to compare their perceptions with the actual content in nursing 

reports accompanying the patient when discharged from the closed somatic care. 

Method used was content analyze in analysing 16 functional reports, documented by 

nurses at a surgery ward specializing in abdominal surgery in a large hospital in the 

Gothenburg region. In addition five public health nurses in the Gothenburg region were 

interviewed, and the interviews were analysed using content analysis approach. The last 

and final part consisted of a comparison between the nursing reports and the result of 

interviews in order to assess similarities and differences. 

 

The result of this study showed that the nursing reports can be improved in several 

aspects to guarantee palliative patients continued good palliative care in there home 

environment. The reports should describe the patients health problems and symptoms 

on the basis of the patients experience. They should also contain a description of which 

information the patient and relatives has been given regarding the disease and the course 

of the prognoses. Medical terminology and internal shortenings in the nursing report 

should decrease at the time as the use of language of nursing theory and nursing process 

should increase.  

 

 

 

Keyword: nursing report, nursing documentation, palliative care, public health nurse, 

home care. 
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INLEDNING 

Att arbeta med människor som är svårt sjuka eller befinner sig i ett palliativt skede i 

livet är en stark och utmanande uppgift. Jag började som nyutexaminerad sjuksköterska 

på en kirurgiavdelning med inriktning på sjukdomar inom de övre gastrointestinala 

områdena. Merparten av patienterna på avdelningen har utvecklat en cancersjukdom 

som ofta behandlas kurativt initialt men som i många fall sedan övergår i ett palliativt 

skede på grund av dålig prognos hos dessa cancerformer. Att som oerfaren 

sjuksköterska börja sin karriär inom denna tunga och psykiskt påfrestande vårdmiljö 

kan te sig övermäktigt men det gav mig kunskaper om mänskligt lidande, vilket ledde 

till en ökad förmåga att klara av svåra patientmöten.  

 

Symtomen hos patienterna som vårdas på avdelningen kan variera från nästintill 

symptomfrihet till behov av stöd och hjälp med allt under dygnets alla timmar. 

Svårighetsgraden av symtomen följer ofta cancersjukdomens förlopp men de kan också 

vara oberoende av dessa. Illamående, kräkningar, nedsatt matlust, viktminskning och 

smärta är mycket vanliga besvär. Detta tillsammans med att patienterna har stort behov 

av psykiskt stöd för att lindra deras oro och ångest gör denna patientgrupp 

omvårdnadskrävande men de ger också mycket tillbaka. 

 

Jag valde att fokusera min magister uppsats på kommunikationen mellan sluten 

somatisk vård och hemsjukvård då jag i mitt arbete kan se att detta många gånger inte 

fungerar optimalt och att patienten påverkas negativt av det. Palliativ vård som ges i 

hemmet är beroende av en god överrapportering så att patienterna garanteras en fortsatt 

god vård. Då omvårdnadsepikriserna vanligtvis är det sätt som sjukhuset förmedlar till 

hemsjukvården hur patienten skall vårdas i hemmet utgick jag ifrån dessa för att skapa 

en bild över hur kommunikationen mellan de båda vårdinstanserna ser ut.  

 
 

BAKGRUND 
Att vårda patienter med palliativ cancer är en enorm utmaning för hälso- och sjukvårds 

personal världen över. I takt med att sjukdomen förvärras blir också symtomen mer 

uttalade och patienten får en alltmer försämrad fysisk hälsa som får både psykologiska 
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och sociala effekter. Detta kräver kontinuerlig medicinsk behandling men också 

omvårdnadsmässigt stöd och omhändertagande. Det ideala för dessa patienter är att de 

vårdas hemma av hälso- och sjukvårdspersonal med specialistinriktning mot palliativ 

vård exempelvis palliativa team. Hemsjukvården anses vara en viktig komponent i den 

palliativa vården då de möjliggör för dessa patienter att få vara kvar i hemmet med 

familj och anhöriga (Peters & Sellick, 2005). 
 

Världshälsoorganisationen WHO formulerade 2002 en definition över begreppet 

palliativ vård i syfte att få en övergripande och gemensam betydelse. Definitionen lyder: 

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 

för patienter och familjer som drabbas av problem som kan uppstå vid livshotande 

sjukdom. Palliativ vård förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, noggrann 

analys och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem”. 

I en vidare precision beskrivs palliativ utifrån ett flertal kriterier: 

• Den skall lindra smärta och andra plågsamma symtom 

• Den skall bekräfta livet och betrakta döendet som en normal process 

• Den syftar inte till att påskynda eller fördröja döden 

• Den integrerar psykologiska och andliga aspekter i patientens vård 

• Den erbjuder organiserat stöd till hjälp för patienterna att leva ett så aktivt liv 

som möjligt fram till döden 

• Den erbjuder organiserat stöd till hjälp för familjen att hantera sin situation 

under patientens sjukdom och efter dödsfallet 

• Den skall tillämpa ett teambaserat förhållningssätt för att möta patienters och 

familjers behov samt tillhandahålla, stödjande och rådgivande samtal om det 

behövs 

• Den befrämjar livskvalitet och den kan även påverka sjukdomens förlopp i 

positiv bemärkelse 

• Den tillämpar tidigt i sjukdomsskedet terapier, såsom cytostatika och 

strålbehandling, som syftar till att förlänga livet. Palliativ vård omfattar även 

undersökningar som är nödvändiga för att vårdpersonalen bättre skall förstå och 

ta hand om plågsamma symtom och komplikationer hos patienten 

(Världshälsoorganisationen, 2008). 
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I Sverige har Kommittén om vård i livets slutskede (2001) utarbetat ett dokument vid 

namn ”Döden angår oss alla – Värdig vård i livets slut”. I detta dokument beskrivs 

WHO´s definition av begreppet palliativ vård tillsammans med en mer specifik bild av 

vad palliativ vård är. Författarna beskriver det palliativa skedet i två faser; en tidig och 

en sen fas. Den tidiga fasen kan, beroende på sjukdomsdiagnos, vara lång och sträcka 

sig över flera år och patienten kan vara fri från symtom. Den senare fasen kan ibland 

vara svår att avgränsa men den karakteriseras av försämring av sjukdomen och den kan 

sträcka sig över ett tidsspann av timmar, dagar eller veckor. I den senare fasen 

poängteras också de krav som ställs på omvårdnaden såsom symtomlindring, samarbete 

mellan vårdinstanser och kommunikation samt stöd till närstående (Kommittén om vård 

i livets slutskede, 2001). 

 

Kortare vårdtider och snabbare behandlingar inom den slutna somatiska vården gör att 

ett större ansvar läggs på hemsjukvården. I och med detta behövs ett effektivt sätt att 

rapportera väsentlig information vidare mellan de olika instanserna (Ehnfors & Thorell-

Ekstrand, 1992). När Ädelreformen infördes 1 januari, 1992 fick kommunerna ansvar 

för hälso- och sjukvård i hemmet efter vård inom sluten somatisk vård, tillsammans 

med betalningsansvar när patienterna bedöms vara medicinskt färdigbehandlade i sluten 

vården men har ett fortsatt behov av vård. Detta genomfördes för att ge kommunerna 

förutsättningar och möjligheter att genomföra övergripande mål runt valfrihet, trygghet 

och integritet vid vård i hemmet (Viklund, 1998). Ehnfors och Thorell-Ekstrand (1992) 

poängterar också vikten av adekvat rapportering då patienterna efter sin behandling 

inom den slutna vården fortfarande kan ha behov av vård och omsorg och för att kunna 

garantera fortsatt säkerhet och kontinuitet av genomförda omvårdnadsinsatser.    

 

Förutsättningar för palliativ omvårdnad i hemsjukvården 

Palliativ omvårdnad i hemmet skall vara heltäckande och befrämja upplevelse av 

trygghet och en god livskvalité hos patienten. Den bygger på fyra hörnstenar. 

• Symtomlindring skall ske utifrån patientens integritet och autonomi så att en så 

god livskvalité som möjligt kan uppnås. 
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• Samordning mellan olika professioner såsom sjuksköterskor, läkare, 

arbetsterapeuter, sjukgymnaster och hemtjänst personal är viktig för att patienten 

skall ges en god vård. 

• En god kommunikation mellan vårdare och vårdad är viktig för att möjliggöra en 

god kommunikation med stöd på kunskap och information (ex 

omvårdnadsepikriser)  

• Stöd till anhöriga är viktig under patientens sjukdom men också efter dennes 

bortgång. Det är viktigt att de anhöriga ges möjlighet att delta i vården om de 

vill (Kvarnhage & Modig, 2007) 

 

Journalföring 

Patientjournallagen (2008) beskriver hur all vårdpersonal, både inom sluten och öppen 

hälso- sjukvård, ska dokumentera alla behandlingar och vårdinsatser.  

“Omvårdnadsdokumentationen skall, utifrån patientens individuella behov, beskriva 

vårdens planering, genomförande och resultat. Dokumentationen skall utformas så att 

den bidrar till att trygga patientens säkerhet och ge ett underlag för fortlöpande 

utvärdering och revidering av omvårdnadsinsatserna”. “Omvårdnadsåtgärderna skall 

sammanfattas i en omvårdnadsepikris i samband med utskrivningen av patienten” 

(2008:355). Beskrivningen av omvårdnadsinsatserna finns också reglerade i 

Socialstyrelsens allmänna råd och i de föreskrifter där det står att “dokumentationen ska 

vara så beskrivna att nästa personal eller instans kan utvärdera det som är gjort och 

planera vidare åtgärder” (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Epikris kommer från grekiskans epi´krisis och betyder “ett vetenskapligt utlåtande om 

ett sjukdomsfall med avseende på dess uppkomst, utveckling, förlopp och behandling” 

(Wikipedia, 2008). Denna beskrivning överensstämmer med den medicinska epikrisen 

som skrivs av läkare till skillnad från omvårdnadsepikrisen som skrivs av 

sjuksköterskor som istället bör fokusera på patientens behov av vårdinsatser och 

resultaten av dessa. Ehnfors och Thorell-Ekstrand (1992) utarbetade VIPS modellen. 

VIPS står för Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet och dess sökord ligger 

till grund för många av de olika dokumentationssystem som idag används inom sluten 

somatisk vård (Ehnfors & Thorell-Ekstrand, 1998). Ehnfors och Thorell-Ekstrand 
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(1992) beskrivning av omvårdnadsepikrisen som kort och koncis innehållande en 

systematisk överblick och analys av omvårdnaden och vårdtiden liknar en 

utskrivningsanteckning där dokumentationen skall innehålla de viktigaste 

omvårdnadsinsatserna som utförts under patientens vårdtid samt en kort beskrivning av 

patientens aktuella omvårdnadsstatus. Ehnfors och Thorell-Ekstrand (1992) menar 

också att omvårdnadsepikrisen bör innehålla information om behov av fortsatt 

omvårdnad som kan förutses samt information om vilka eventuella kontakter som tagits 

inför utskrivning.  

 

Tidigare forskning 

De studier som finns runt omkring omvårdnadsdokumentation visar på brister i 

sjuksköterskornas kompetens i att dokumentera omvårdnad. En studie av 

Cheevakasemsook, Chapman, Francis och Davies (2006) visade att större delen av 

omvårdnadsdokumenten var ofullständig då den innehöll få utvärderingar och nästan 

inga omvårdnadsdiagnoser. I de fall där det fanns omvårdnadsdiagnoser så befanns 

dessa vara felaktiga eller inkonsekventa. Dokumentationen innehöll mycket medicinska 

diagnoser och de uttryckte sällan patientens perspektiv. Mycket förkortningar och 

upprepningar gjorde dessutom att rapporterna ofta var långa och tidskrävande att läsa.  

 

Gunhardsson, Svensson och Berterö (2008) anser att det är av yttersta vikt att 

omvårdnadsdokumentationen fokuserar på omvårdnadsprocessen det vill säga att den 

identifierar behov, utvärderar åtgärder och beskriver hur resultaten implementerats. 

Sjuksköterskor är i behov av större insikt om de psykosociala faktorer som har 

inflytande på patientens upplevelse av livskvalité, hävdar författarna. De poängterar 

också vikten av en holistisk syn på patienten, då detta är något som de anser vara 

nödvändigt för att omvårdnadsdokumentationen ska förbättras. Vidare beskriver 

Gunhardsson, et al (2008) att sjuksköterskor har en tendens att fokusera på fysiska 

förändringarna snarare än de psykiska. Det som dokumenteras är framför allt smärta, 

elimination, andning/cirkulation och välbefinnande. Lite eller inget finns skrivet om 

andlighet, sexualitet, hud, kognition/utveckling och kommunikation. Även om smärta 

var ett frekvent använt sökord i omvårdnadsdokumentationen fattades beskrivningar om 

smärtans lokalisation, intensitet och karaktär samt utvärderingar med visuella analoga 
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skalor (VAS). Däremot noterades ofta läkemedel och administreringsmetoder av dessa i 

dokumentationen. Även Thoroddsen och Ehnfors (2007) visar på stora brister i 

dokumentationen när det gäller att beskriva den objektiva utvärderingen av en 

omvårdnadsåtgärd.   

 

Friberg, Bergh och Lepp (2005) har i sin vårdvetenskapliga forskning undersökt 

dokumentation av information och undervisning till patienterna. Resultatet av 

undersökningen visade på en otillräcklig beskrivning om den undervisning patienten fått 

under sin vårdtid. Även om det fanns sökord i dokumentationsmallarna som borde ha 

underlättat beskrivningen om patientens behov av undervisning saknades det en struktur 

som gjorde innehållet fullständigt.   

 

Vad är det då som gör att så stora brister kan identifieras i 

omvårdnadsdokumentationen? Enligt Friberg, et al (2005) finns det ett flertal orsaker 

till varför dokumentationen ser ut som den gör. Det kan handla om att sjuksköterskorna 

blir avbrutna vid dokumentering, att journalerna är ofullständiga, att arbetsmiljön är 

stressig med för lite personal eller att kunskapen inte är tillräcklig om hur 

dokumentationen utformas.  

 

Mahler, Ammenwerth, Wagner, Tautz, Happek, Hoppe et al (2007) beskriver den 

databaserade omvårdnadsdokumentationen som en faktor som kan påverka kvalitén. 

Problem som noterats är att omvårdnadsterminologin saknas i de datasystem som 

används idag och att viss personal inte har någon datavana. Ett skäl kan också vara att 

det finns en rädsla för att omvårdnaden ska bli mindre individuell och för kontrollerad. 

Författarnas konklusion var dock att databaserad dokumentation är något som 

underlättar dokumentationen och ökar tillgängligheten. De påpekar dock att bristen på 

patientdelaktighet i planering av vården kvarstår med eller utan datajournaler. Detta är 

en brist som inte avhjälps med hjälp av datorisering, det krävs utbildning av 

sjuksköterskor i att skriva omvårdnadsdiagnoser utifrån patientens behov.   

 

Omvårdnadsdiagnosernas betydelse för omvårdnaden och för sjuksköterskans 

profession har också beskrivits av Mûller-Staub, Needham, Odenbreit, Lavin och 

 6 
 



Achterberg (2007), vilka poängterar vikten av utbildning för att användningen av 

diagnoser inom omvårdnadsdokumentationen skall kunna förbättras. För att kunna 

beskriva omvårdnadsinterventioner på ett övergripande sätt måste 

omvårdnadsdiagnosen vara kopplad till en individuell omvårdnadshandling som har 

patienten i fokus. För att förbättra omvårdnadsdokumentationen föreslår 

Cheevakasemsook, et al (2006) åtgärder såsom fortsatt utbildning, minskat antal 

arbetsuppgifter för sjuksköterskorna och organisatoriska åtgärder såsom förbättrad 

arbetsmiljö och kontinuerligt stöd.  

 

Symtom och tecken 

Symtom är en upplevelse av en förändring i kropp, tankar eller känslor. Människor 

tolkar, förstår och kommunicerar dessa upplevelser och uppfattar dem ofta som en 

indikation på ohälsa. Det är oftast symtom som gör att människor söker sjukvård, därför 

att de känner att något är fel. Symtom är en subjektiv och individuell innebörd av ohälsa 

och den kan bara förstås genom att patienten berättar om sina upplevelser. Upplevelsen 

av att inte må bra och känna sig sjuk (eng. illness) är en dimension av sjukdom, medan 

tecken är de objektiva kriterierna på sjukdom (eng. disease). Tecken kan identifieras av 

andra än patienten själv och genom observationer samt undersökningar kan de mätas, 

graderas och relateras till det normala (friska). Ofta finns det ett samband mellan 

symtom och tecken medan svårighetsgraden av ett symtom inte alltid överensstämmer 

med graden av sjukliga förändringarna. Patienternas ålder, kön, livssituation, 

hälsostatus, oro och erfarenheter är faktorer som kan påverka upplevelsen (Falk, 2007). 

 

Vårdvetenskap kontra medicinsk kunskap 

För både sjusköterskor och läkare är det viktigt att ta del av patientens beskrivningar av 

symtom och värdera objektiva avvikelser, men syftet med informationen är olika. 

Distinktionen tydliggör skillnaden i perspektiv mellan medicinsk vetenskap och 

vårdvetenskap. För läkaren innebär det att förklara sjukdom och fastställa en diagnos 

medan sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att ge patienten en värdig vård, vilket inte 

bara innebär god medicinsk vård och omvårdnad utan också att de förstår patientens 

upplevelse av illabefinnande och livssituation. Därigenom kan de stödja och stärka 

patienterna och då kan patienterna lidande minskas (Falk, 2007). 
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Inom vårdvetenskapen är det är viktigt att identifiera, och utifrån patientens berättelse 

bedöma intensitet, varaktighet, karaktär och svårighetsgrad av symtomen. 

Sjuksköterskans omvårdnadsstrategier ingår att försöka lindra besvären genom att aktivt 

lyssna på patienten och hjälpa patienten och anhöriga att finna vägar att hantera olika 

symtom och de begränsningar dessa leder till i det dagliga livet. Utvärdering av olika 

omvårdnadsinsatser kan göras med hjälp av systematiskt skattning av patientens 

beskrivning av symtom. En väl utförd dokumentation av förändringar i symtom såväl 

som utförd omvårdnadshandling är därför nödvändigt för att ge en individuellt anpassad 

omvårdnad som syftar till att minska patientens besvär och ge ökat välbefinnande (Falk, 

2008).  

 

PROBLEMFORMULERING 
Distriktssköterskan möter ofta patienter som är i ett palliativt skede av sin sjukdom. För 

att kunna ge patienterna omvårdnad av god kvalité förutsätts en god dokumentation och 

en bra överrapportering från de sjuksköterskor som tidigare vårdat patienten. Vanligtvis 

sker överrapporteringen från den slutna vården till distriktssköterskan i en skriftlig 

omvårdnadsepikris. Vi vet idag lite om hur relevant denna information är för den 

fortsatta vården i hemmet. Det finns därför skäl till att studera hur mycket av denna 

information som är användbar för distriktssköterskans fortsatta planering av vården. 

Vad tas upp i omvårdnadsepikriserna och är denna information relevant till sitt 

innehåll?  

 

Mötet mellan två vårdkulturer (sjukhusvård och hemsjukvård) med olika målsättningar, 

arbetsformer och organisationer kan vara en orsak till att omvårdnadsepikrisen 

innehåller fakta om patienten som inte hjälper distriktssköterskan i hennes eller hans 

fortsatta arbete. Det kan också vara så att information saknas som är av betydelse för 

vården i hemmet eftersom den är av underordnad betydelse för arbetet i slutenvården. 

Vad är det då som saknas för att kontinuiteten i vårdarbetet ska kunna säkerställas? I 

denna studie vill jag försöka besvara dessa frågor utifrån distriktssköterskans 

perspektiv. 
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SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors uppfattningar om 

omvårdnadsepikrisernas relevans och användbarhet i den fortsatta vården i hemmet av 

palliativa patienter och jämföra detta med det faktiska innehållet i omvårdnadsepikriser 

skrivna av sjuksköterskor inom den slutna somatiska vården. 

 

METOD 
Studien hade en induktiv ansats där första delen bestod av en analys av 

omvårdnadsepikriser, vilka studerades utifrån principer som gäller för en kvalitativ 

innehållsanalys. Den andra delen av studien utgjordes av transkriberade intervjuer med 

distriktssköterskor, vilka analyserades på samma sätt som den första delen dvs. utifrån 

kvalitativ innehållsanalys. Genom att använda samma analys metod möjliggjordes den 

tredje och avslutande delen i studien, vilken bestod av en jämförelse mellan innehållet i 

epikriserna och intervjuerna i syfte att hitta skillnader och likheter som beskrev och 

visade på omvårdnadsepikrisens praktiska användning (Polit & Hungler, 1999). Analys 

metoden kvalitativ innehållsanalys valdes då jag syftade att beskriva vad som var 

skrivet i omvårdnadsepikriserna och det som sades under intervjuerna utan att använda 

någon bakomliggande tolkning eller vidare analys.  

 

Deltagare 

Ett selektivt urval gjordes av omvårdnadsepikriser skrivna av sjuksköterskor på en 

kirurgiavdelning på ett större sjukhus i Göteborgsregionen under perioden april 2007 till 

februari 2008. Omvårdnadsepikriser (n=16) för patienter med pankreas eller ventrikel 

cancer i ett palliativt skede utgjorde datamaterialet för den första delen av studien. 

Patientgruppen bestod av 9 kvinnor och 7 män i åldrarna 59-97 år (m: 77 år).  

 

De intervjuade distriktssköterskorna bestod av fyra kvinnor och en man. De hade en 

varierande nivå av arbetserfarenhet då en distriktssköterska (nr 1) hade arbetat i fem år 

och en distriktssköterska (nr 3) i 28 år medan de resterande tre distriktssköterskorna 

hade arbetat länge (10-20 år). Två distriktssköterskor arbetade inom palliativa team och 

fyra hade varit verksamma inom den slutna somatiska vården. 
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Datainsamling  

Omvårdnadsepikriserna samlades in i samråd med koordinator på avdelningen för att få 

tillgång till personnummer och övrig patientdata. Data fanns i systemet Melior och 

skrevs ut på avdelningen. Innan avidentifiering konstruerades en kodnyckel som 

förvarades hos verksamhetschefen för eventuell fortsatt behov av datainsamling. 

Urvalskriterierna var patienter med diagnosen pankreascancer eller ventrikelcancer i ett 

palliativt skede som planerades hem för palliativ vård och som vid tidpunkten för 

datainsamlingen var avlidna.  

 

Samordnare inom fem hemsjukvårdsområden inom Göteborg kontaktades via telefon 

med en förfrågan om intresse bland distriktssköterskegruppen att delta i studien. 

Information om studiens syfte, utförande, användningsområde och tidsåtgång för 

intervjutillfället gavs under telefonsamtalet. Samordnaren ombads tillfråga en eller två 

distriktssköterskor om de var intresserade av att delta i studien. Totalt fem 

distriktssköterskor från fyra av dem fem tillfrågade områdena ville delta i studien. 

Intervjuerna genomfördes dagtid i de respektive hemsjukvårdområdenas lokaler på en 

tidpunkt som passade distriktssköterskorna och den pågick i 45-60 minuter. I det 

område där distriktssköterskor avstod från deltagande pågick en omorganisation vilket 

medförde att de hade svårt att få tid att delta i studien.  

 

En semistrukturerad intervju valdes som metod och intervjun inleddes med följande 

öppna fråga: ”Kan du berätta för mig hur du tänker runt omkring de 

omvårdnadsepikriser som följer med palliativa patienter hem?”. Enligt Keats (2000) kan 

en öppen fråga till skillnad från de mer strukturerade frågorna ge den som intervjuar 

möjligheten till att få en djupare förståelse för respondentens uppfattning om fenomenet 

som studeras. Respondenten kan beskriva ämnet utifrån egna valda ord och intervjuaren 

har därefter möjlighet att ställa specifika följdfrågor (Kvale, 1996), vilket kan leda till 

ytterligare fördjupning av svaren från respondenten. Detta gjordes och intervjun 

avslutades med att distriktssköterskan gavs möjlighet att utöver det som behandlats 

kommentera sina samlade erfarenheter.  
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Viktigt att tänka på i en intervjustudie är att samma fråga/frågor ställs till samtliga 

respondenter, vilket säkerställer reliabilitet och validitet i studien (Keats, 2000). I denna 

studie genomfördes alla intervjuerna av en och samma person. I huvudsak ställdes 

samma frågor till distriktssköterskorna i intervjuerna. Innan intervjun startade beskrevs 

studiens syfte för så att distriktssköterskorna hade möjlighet att förstå sammanhanget 

samt relevansen i frågorna för att därigenom öka studiens validitet (Keats, 2000).  

 

Dataanalys 

Innehållsanalys var från början utvecklad för att enbart analysera kvantitativ data från 

det skrivna ordet men den har senare utvecklats till att bli en metod som kan användas 

vid analys av både dolda undertexter och symboler (Krippendorf, 2004). Den kvalitativa 

innehållsanalysen bygger på att formulera innehållet i en text utifrån en 

klassifikationsprocess och därigenom identifiera mönster (Hsieh & Shannon, 2005). 

Detta görs genom att den data man ämnar att analysera identifieras i meningsbärande 

enheter, varefter den kondenseras till mindre mängd text. Utifrån dessa enheter 

formuleras koder eller subkategorier och en struktur blir synlig som möjliggör 

skapandet av kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalys kan användas 

för analys av både kvalitativ och kvantitativ data med induktiv eller deduktiv ansatts 

(Elo & Kyngäs, 2007). Kvalitativ innehållsanalys valdes som metod för denna studie 

eftersom jag avsåg att vara så troget materialet som möjligt dvs. snarare kondensera än 

abstrahera innehållet i epikriser och intervjuer. 

 

I ett första steg lästes materialet igenom ett flertal gånger för att få en generell bild av 

innehållet. Epikriserna var strukturerade utifrån ett antal sökord som används i 

databasen Melior (se bilaga 1). Initialt utgjorde sökorden en naturlig indelning i 

analysen och de användes som nyckelord för att skapa en primär struktur i materialet.  

Texten inom respektive sökord delades in i meningsbärande enheter som utgjordes av 

ord, delar av eller hela meningar. Utifrån dessa meningsbärande enheter formulerades 

subkategorier och kategorier utan att innebörden förändrades eller abstraherades. 

Konstruktion av subkategorier gjordes för att få termer som var mer allmängiltiga och 

som sammanfattade likartade formuleringar i epikriserna. Perspektivet använt i analysen 

var det tidigare beskrivna symtom och tecken vilket gav materialet tydligare innebörd 
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och indelning. I den slutliga analysen samlades alla subkategorier oavsett sökord till ett 

material som låg till grund för de slutliga kategorier som redovisas i resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

Då studien syftade att studera omvårdnadsepikriser på palliativa patienter blev det 

många etiska överväganden. Alla studier som innefattar människor har etiska aspekter 

som måste tas under beaktande men vid patienter i palliation blir detta ännu mer tydligt. 

Forskning runt palliativa patienter och deras situation är av ytterst vikt för att kunna 

tillgodose behov och för att utarbeta rutiner samt förfaranden som gynnar denna 

patientgrupp men det är också viktigt att inte orsaka någon skada. Därför får man i det 

etiska övervägandet gå försiktigt fram och ställa kunskapsbehov i relation mot 

patientens integritet och välbefinnande.  

 

Att ta kontakt med patienter i palliation eller deras anhöriga kan uppfattas som oetiskt 

då patienterna är i en livskris och som i många fall kan vara så sjuk att de har svårt att ta 

beslutet att ingå i en studie. Efter noga övervägande tillsammans med handledare, 

vårdenhetschef och verksamhetschef valdes därför epikriser skrivna om patienter som 

redan avlidit vid tidpunkten av insamlandet av materialet. Ett informationsbrev med 

förfrågan om tillstånd skickades till vårdenhetschef och verksamhetschef för kliniken 

och returnerades med underskrift för att klargöra godkännande av användning av 

epikriserna. Enligt SFS 2008:192 som trädde i kraft 1 juni 2008 behöver inte arbeten på 

grund- eller avancerad nivå genomförda inom ramen för högskoleutbildning granskas 

enligt etikprövningslagen och därför genomfördes ingen etikprövning.  

 

Omvårdnadsepikriserna avidentifierades och analyserades av författaren på sjukhuset 

och original materialet förstördes sedan enligt de rutiner som finns för sekretessbelagd 

dokumentation från sjukhuset. Avidentifierade meningsbärande enheter och 

analysmaterial sparades för eventuell fortsatt bearbetning, tillsammans med en 

kodnyckel över epikriserna, på institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. 

Även de sjuksköterskor som skrivit omvårdnadsepikriserna garanterades sekretess 

genom att persondata om dem togs bort och förstördes i samband med initial 
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avidentifieringen (Codex, 2008; Humanistisktsamhällsvetenskapliga forskningsrådet, 

2008). 

 

Beträffande intervjuerna av distriktssköterskorna gavs ett muntligt informerat samtycke 

i samband med den första telefonkontakten och respondenterna fick möjligheten att 

avgöra om de ville ta fortsatt kontakt för att boka in intervjutid. Något informationsbrev 

skickas inte ut på grund av tidspress och svårigheter att identifiera samordnande chef 

inom de olika områdena. Information om att intervjun skulle spelas in och att 

respondenten kunde välja att vara anonym gavs muntligt tillsammans med övrig 

information om studien. Transkriberingen gjordes av författaren och likaså analysen av 

materialet. Efter att analysen var klar sparades det skrivna materialet och 

bandinspelningarna på institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås för 

eventuell vidare analys (Codex, 2008; Humanistisktsamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet, 2008).  

 

RESULTAT 
Resultatet visade att det finns både brister och positiva delar i omvårdnadsepikriserna 

för den fortsatta palliativa vården i hemmet. Ett antal områden identifierades vilka 

redovisas nedan. 

 
Omvårdnadsepikrisernas innehåll och utformning 
Resultatet visade att sjuksköterskorna bör ha som ambition är att vara sakliga och 

förmedla objektiv fakta om vårdsituationen. Det är ofta oklart om beskrivningarna 

bygger på sjuksköterskans bedömning eller patienternas redogörelser för sina 

upplevelser. Innehållet är uttryckt i korta meningar med många förkortningar. Det 

saknas också tidsangivelser för specifika vårdhandlingar och beskrivningar om förlopp 

som kan ge en bild av försämring eller förbättring av patientens tillstånd. Givna 

ordinerade läkemedel finns ofta med vilket måste betyda att detta antecknas både i den 

medicinska epikrisen/journalen och i omvårdnadsepikriserna. Överlag saknas 

redovisningar om hur patienterna systematiskt skattar sina symptom t.ex. VAS används 

eller om insatser som avser att lindra symptom utvärderas. Innehållet i epikriserna är 
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oftast strukturerat utifrån en beskrivning av sjuksköterskans bedömning, alternativt 

patientens rapportering av ett vårdproblem, vilka åtgärder som vidtagits men de 

innehåller sällan uppföljning av resultat.  

 

Allmänt omvårdnadsbehov 

Under sökordet aktivitet beskrev sjuksköterskorna patienternas fysiska förmåga till 

daglig aktivitet. Detta formulerades utifrån beskrivningar så som uppegående, 

sängliggande, hjälpmedel vid förflyttning och förmåga att sköta sig själv. Förutom den 

direkta beskrivningen av aktivitetsgrad kan man också tolka in en beskrivning av 

patientens allmäntillstånd och behov av basal omvårdnad.  

 

Symptom 

I epikriserna redovisas en rad fysiska symtom, så som andningsproblem, störd 

tarmfunktion, klåda, smärta, sömnproblem, trötthet, muntorrhet, syn och hörsel 

nedsättningar och nedsatt aptit, illamående eller svårigheter att inta föda på grund av 

tumörsjukdomen. Av dessa symtom är smärta mest utförligt beskrivet med lokalisation, 

frekvens, utbredning och förvärrande faktorer. Smärta och sömnstörningar var de enda 

symtom där sjuksköterskorna redovisade effekter av givna läkemedel. 

Omvårdnadsåtgärder för att lindra symtom saknades i hög utsträckning men om 

patienten använde hjälpmedel så som decubitusmadrass, inkontinenshjälpmedel eller 

hörapparat så var detta noterat. Kost och vätsketillförsel var förhållandevis väl beskrivet 

och det angavs också när dietist varit inkopplad för att förbättra patientens 

nutritionsstatus. De åtgärder som redovisas i symtomlindrande syfte var av medicinsk 

karaktär så som analgetika, laxantia, antiemetika och enteral vätske och energitillförsel i 

form av läkemedelsnamn.  

 

Tecken 

Sjuksköterskorna redovisar ett flertal tecken av betydelse för omvårdnaden; 

syresättning, blodtryck och puls, kroppstemperatur, ödem/pleuravätska, avföring, 

ikterus, utslag/hematom, trycksår, inkontinens/resurin. Specifika provtagningar så som 

Hb (hemoglobin) och P-gl (blodsocker) samt medicinska åtgärder kopplat till 

provsvaren eller aktuella tecken var också redovisade.  
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Postoperativ sårvård och central venkateter (CVK) 

Operationssårets lokalisation och utseende (ev. förekomst av dränage) samt 

omläggningsrutiner och sårvårdsmaterial var utförligt beskrivet i epikriserna. Även 

förekomst, lokalisation och datum för insättande av CVK redovisades. 

Rekommendationer för fortsatt sårvård t ex borttagande av agraffer och skötsel av CVK 

fanns.  

 

Kommunikativ förmåga och information 

Begränsningar i att kommunicera beroende på patienternas kognitiva förmåga, förmåga 

att uttrycka sig, eller begränsningar pga. nedsatt hörsel redovisades under sökordet 

kommunikation. Vissa epikriser beskrev patienter som konfusionella eller inte 

orienterade i tid och rum medan det i andra uttrycktes i termer av inte, delvis eller fullt 

adekvat. Någon detaljerad beskrivning över vad detta innebar för kommunikationen och 

möjlighet att tillgodogöra sig information fanns inte. Information som redovisats i 

epikriserna bestod av information om resultat av; prover, behandlingar och 

undersökningar. I vidare bemärkelse angavs att fortlöpande information har givits om 

patienternas hälsotillstånd och situation med tanke på sjukdomsbild, fortsatt behandling 

och vård. Hur informationen mottagits och i vad mån patienten har blivit införstådd om 

sin diagnos och livssituation redovisades sporadiskt med formuleringen ”patienten är 

fullt informerad” utan ytterligare förklaring. 

 

Välbefinnande 

Patienternas välbefinnande beskrevs dels via symtomen nedstämdhet/depression och 

ångest/oro. Välbefinnandet beskrevs ofta som mer eller mindre gott ”i relation till den 

aktuella situationen” det vill säga att ha drabbats av en allvarlig cancersjukdom. Trots 

att välbefinnande fanns som ett sökord så identifierades formuleringar som kunde 

hänföras till detta även under de andra sökorden. Under exempelvis sökordet sömn 

redovisades att patienten lider av mardrömmar och dålig nattsömn pga. nattlig ångest. 

Andra uttryckssätt för dåligt välbefinnande var att patienten mestadels låg till sängs pga. 

håglöshet och apati. Några patienter uttryckte dödlängtan eller suicidtankar och i 

epikriserna redovisas också att patienterna isolerade sig och att de inte ville prata om sin 

situation. I andra fall uppges det att patienterna har påtagliga behov av att samtala med 
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personal påtagligt och då har kurator kontakt erbjudits. I epikriserna framgår också att 

några patienter känner oro inför hemgång medan andra uttrycker en stark önskan om att 

få komma hem. Beskrivningar av välbefinnande är de som ter sig tydligast vara 

patientens egna uttryck. Ångestdämpande läkemedel och läkemedel mot sömnstörningar 

är de åtgärder som främst redovisas för att lindra patientens lidande.  

 

Planering för fortsatt vård  

Beskrivningar av genomförda individuella vårdplaneringar (IVPL) och kontakter som 

tagits med hemsjukvård, onkologiskt vårdenhet och palliativa vårdteam finns redovisat i 

epikriserna. Dock utan att ange vad tagna kontakter har resulterat i för fortsatt vårdform 

för patienten. I några epikriser fanns en notering om patientens familjesituation med 

maka/make och barn. Övrigt socialt nätverk var inte noterat i någon av epikriserna 

kontaktinformation till anhöriga eller närstående saknades.  

 

Omvårdnadsepikrisernas relevans  
Merparten av de intervjuade distriktssköterskorna tyckte att de hade god hjälp av 

omvårdnadsepikriserna för att planera omvårdnaden för patienterna när de kommit hem 

från sjukhuset. I intervjuerna framkom det ett antal användbara råd till sjuksköterskor 

inom den slutna somatiska vården vid författande av omvårdnadsepikriser för att 

förbättra dess form och innehåll. Sjuksköterskorna bör tänka på att epikriserna 

innehåller den information som de själva skulle vilja ha för att kunna ge en bra 

omvårdnad och de bör försöka tänka sig in i hur de tror att det kommer att bli för 

patienten när hon/han kommer hem. Distriktssköterskorna önskade också att få en 

klarare bild av vem patienten är som människa och hennes livssituation och mer 

information om patientens resurser och hur hon/han klarar av att leva med sin sjukdom. 

Enligt distriktssköterskorna skulle epikriserna vara kortfattade men sakliga och 

sjuksköterskan bör i möjligaste mån undvika förkortningar. 

 

Omvårdnadsepikrisernas utseende och innehåll idag 

Enligt distriktssköterskorna kunde epikriser variera både till innehåll och form men en 

allmän uppfattning var att de innehöll för mycket information om medicinska åtgärder. 

Omvårdnadsdiagnoser saknades överlag och språket var präglat av medicinska termer. 
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Generellt tyckte respondenterna också att ordinerade läkemedel inte ska noteras i 

omvårdnadsepikriser eftersom medicinlistan oftast bifogas, alternativt beskrivs i den 

medicinska epikrisen.  

 

Det framgår att distriktssköterskorna i hemsjukvården saknar patientens 

ställningstagande och egna bedömning av sin situation trots att det har blivit mer 

utförligt formulerat på senare tid. Vidare tycker de också att patienten beskrivs i ett 

sämre skick än vad han/hon är vid hemkomsten, vilket gör att formulerade 

omvårdnadsproblem inte längre behöver vara aktuella. Egenförmåga och resurser är inte 

tillräckligt utförligt beskrivet utan omvårdnadsepikriserna är fokuserade på patienternas 

begränsningar och oförmåga. I många epikriser görs en anteckning om att patienten är 

fullt informerad om sin sjukdom och prognos. Distriktssköterskorna upplever dock att 

patienten trots informationen många gånger inte förstått innebörden av sin situation och 

att den formuleringen således kan vara vilseledande. Generellt anser respondenterna att 

omvårdnadsepikriserna saknar beskrivningar om specifika omvårdnadsproblem såsom 

smärtanamnes inklusive existentiell smärta. Nutrition finns noterat om specifika 

åtgärder vidtagits och elimination var överlag bra beskrivet medan psykosociala 

aspekter oftast saknades.  

 

Distriktssköterskors önskemål om innehåll i omvårdnadsepikriserna 

De intervjuade distriktssköterskorna uttryckte specifika önskemål om innehållet i 

omvårdnadsepikriserna. Inledningsvis bör det finnas en beskrivning av 

sjukdomshistoria, överkänslighet och en kort översikt över patientens vårdtid med fokus 

på vad som gjort och varför patienten skrevs in i slutenvården. De önskade en tydlig 

beskrivning av kontaktuppgifter till anhöriga samt av sociala nätverk i patientens 

omedelbara närhet. Vidare önskade de en tydlighet vad avseende planeringar och 

prioriteringar i den fortsatta vården samt klart definierade omvårdnadsåtgärder utifrån 

patientens behov. Informationen som patienten har fått om sin sjukdom och situation 

bör vara mer detaljerat beskriven för att distriktssköterskan ska kunna bemöta 

patienternas frågor och funderingar samt vara ett bra samtalsstöd.  
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Noteringar under de enskilda sökorden ska beskriva patientens allmänna status utifrån 

patientens fysiska, psykiska och kognitiva förmåga med fokus på enskilda 

omvårdnadsproblem. Distriktssköterskorna tyckte att omvårdnadsepikrisen ska 

innehålla information om sårvård (operationssår och/eller trycksår) såsom utbredning, 

omläggningsrutiner och eventuella odlingssvar. De vill också veta något om patientens 

kostvanor och eventuella kosttillskott, symtom som begränsar kostintag så som 

sväljsvårigheter och illamående. Under sökordet elimination vill distriktssköterskorna 

veta om patienten har några problem med magen såsom förstoppningsproblematik eller 

långvariga diarréer. Smärta, tillsammans med nutrition och elimination, är vanligt 

förkommande omvårdnadsproblem i palliativ vård och därför är också en noggrann 

smärtanamnes väsentligt. Patientens eventuella behov av hjälpmedel såsom rullstol och 

i vilken grad patienten är uppegående eller sängliggande ska beskrivas. Psykiska besvär 

och kommunikationshinder kan ha en stor betydelse för fortsatt vård och ska därför 

rapporteras. En distriktssköterska pekar också på betydelsen av att notera patientens 

trosuppfattningar/andlighet. Istället för den vanligt förekommande formuleringen ADL 

(Aktiviteter i Dagligt Liv) framkom önskemål om en mer detaljerad beskrivning om hur 

mycket patienten klarar själv.  

 

Nuvarande hantering av omvårdnadsepikriser 

Beskrivningar om hanteringen av omvårdnadsepikriserna ger en generell positiv bild då 

de oftast skickas i tid. Distriktssköterskorna önskar få epikrisen så fort som möjligt men 

framför allt innan det första hembesöket. En distriktssköterska poängterar fördelen med 

att epikriserna faxas.  

 

Användbarhet av omvårdnadsepikriserna i hemsjukvårdsarbete 

Intervjuade distriktssköterskor beskrev omvårdnadsepikriserna som användbara då de 

utgjorde en grund för fortsatt omvårdnadsarbete. De läste och sammanfattade 

epikriserna och medicinlista innan det första hembesöket hos patienten och kunde 

utifrån detta ställa mer specifika frågor och identifiera omvårdnadsbehov. Genom att 

distriktssköterskan hade en bild av patienten och vad de kunde förvänta sig upplevde de 

att tryggheten ökade för patienten i det första mötet. 

 

 18 
 



Underlättande faktorer för informations överföring 

Ett antal underlättande faktorer för informationsöverföring föreslogs i intervjuerna och 

då framför allt genom ett samtal från patientansvarig sjuksköterska (PAS) samma dag 

som patienten går hem. Detta gav distriktssköterskan möjlighet att ställa specifika 

frågor som hon eller han anser fattas i omvårdnadsepikrisen. En distriktssköterska ansåg 

att detta inte var ett bra alternativ utan föredrog att själv kunna ta kontakt om behov 

uppstod. Alla distriktssköterskorna ansåg dock att det var positivt att kontaktuppgifter 

till PAS fanns nedtecknat i omvårdnadsepikrisen. Att tillsammans med 

omvårdnadsepikrisen även faxa medicinlista kunde underlätta planeringen av fortsatta 

omvårdnadsåtgärder utan att behöva invänta medicinsk epikris.  

 

En jämförelse mellan omvårdnadsepikriserna och 

distriktssköterskornas uppfattning och önskemål. 
Vid jämförelse av innehållet i omvårdnadsepikriserna med vad distriktssköterskorna 

ansåg att dessa skulle innehålla så fanns det en hög grad av överensstämmelse och detta 

bekräftades av att distriktssköterskorna ansåg att dokumentationen överlag var 

tillfredsställande. Under det allmänna omvårdnadsbehovet beskrevs tydligt patienternas 

aktivitetsnivå i termer såsom uppegående eller sängliggande och i vilken mån patienten 

har ett behov av förflyttningshjälpmedel. Här fanns det också beskrivningar av 

patienternas behov av basal omvårdnad. De symtom som beskrevs i 

omvårdnadsepikriserna och som distriktssköterskorna ansåg vara viktiga var att de fick 

information om patienternas smärta med dess lokalisation, frekvens, utbredning och 

förvärrande faktorer. Dock saknades en strukturerad skattning som t.ex. VAS. 

Nutritionsstatus var utifrån distriktssköterskornas önskemål väl beskrivet och det kunde 

också finnas noteringar om dietist kontaktats och om specifika åtgärder för att underlätta 

kostintag. Beskrivningar angående operationssår var utförliga utifrån de kriterier som 

distriktssköterskorna efterfrågade med noteringar om lokalisation, utseende och 

omläggningsrekommendationer. Patienternas kommunikativa status var väl beskrivet 

utifrån kognitiv förmåga och förmåga att uttrycka sig.  

 

Under sökordet välbefinnande i beskrevs det i omvårdnadsepikriserna om patienterna 

hade uttryckt att de kände oro eller ångest men det kunde också hittas noteringar om 
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detta under andra sökord. I de flesta fall framgick det att dessa anteckningar var 

baserade på patientens egna uttryck. Sammantaget kan vi fastställa att ovanstående 

information uppfattades som relevant för den fortsatta vården av patienterna i hemmet. 

Det fanns andra områden där distriktssköterskornas önskemål och 

omvårdnadsepikriserna skilde sig åt. Överlag var det svårt att utläsa i 

omvårdnadsepikriserna huruvida redovisningarna baserades på sjuksköterskans 

bedömning eller patientens uppfattning. Endast i ett fåtal beskrivningar kunde tydligt 

härledas till patientens uttryckta behov, vilja eller uttryck. De flesta distriktssköterskor 

tyckte att epikriserna innehöll för många förkortningar och medicinska termer och att 

läkemedelsnamn och dosering inte skulle tas upp i omvårdnadsepikriserna. Dessutom 

saknades utvärderingar av omvårdnadsinsatser och effekter av givna läkemedel var 

sällan beskrivet. Distriktssköterskorna efterfrågade också bättre information om 

patientens familjesituation och sociala nätverk. Det saknades också kontaktuppgifter till 

anhöriga och till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Många uttryckte önskemål om att 

ha möjlighet att kunna komplettera omvårdnadsepikriserna med muntlig 

överrapportering. I omvårdnadsepikriserna fanns information om att patienterna (och 

anhöriga) var “fullt informerade” och att patienterna var införstådda med sin situation. 

Denna information upplevdes som otillfredsställande och distriktssköterskorna 

efterfrågade mer detaljerad redovisning om vad patienten hade fått för information 

gällande sin sjukdom.  

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Valet av omvårdnadsepikriser från palliativa patienter berodde på att dessa patienter 

generellt har ett stort omvårdnadsbehov och många omvårdnadsrelaterade besvär. 

Genom detta förväntade jag mig att epikriserna skulle vara omfattade till sitt innehåll 

och att jag därigenom skulle kunna få mycket information från ett mindre antal 

epikriser. Om mindre omfattande diagnoser valts fanns risken att epikriserna inte hade 

innehållit lika mycket information. Epikriserna är utformade utifrån fastställda sökord 

(jmf VIPS) som valts med hänsyn till den aktuella patientgruppen och arbetsinriktning 

det vill säga kirurgi. Det skulle med all säkerhet se annorlunda ut om 
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omvårdnadsepikriserna valts från en annan avdelning med en annan inriktning. Då jag 

arbetar på en avdelning där en stor del av patienterna är i palliation så fanns tillgång till 

dessa journaler men kan också medföra risk för bias trots att omvårdnadsepikriserna 

samlades in retrospektivt. Ingen av de insamlade omvårdnadsepikriserna var skrivna av 

mig och jag har försökt att hålla en så objektiv hållning som möjligt för att kunna 

identifiera bristerna i dokumentationen (Dahlberg, 1997). Antalet omvårdnadsepikriser 

begränsades till 20 stycken då studien annars riskerade att bli för stor för en uppsats på 

denna nivå. Tidsperioden valdes med hänsyn till att arbetssituationen på avdelningen 

vid den aktuella tiden präglades av en stabil arbetsgrupp med många specialistutbildade 

sjuksköterskor. Detta medförde minskad stress i arbetssituationen och att 

sjuksköterskorna som skrivit omvårdnadsepikriserna var erfarna i att skriva sådana.  

 

Valet av distriktssköterskorna gjordes utifrån att de olika hemsjukvårdsområdena inom 

Stor Göteborg identifierades då det var inom stadsgränsen som mitt intresseområde låg. 

Antalet intervjuer begränsades av samma anledning som för omvårdnadsepikriserna. 

Inom alla fem områdena mötte jag intresse för studien från samordnarna. Huruvida 

intresset var starkt även inom distriktssköterskegrupperna går inte att avgöra då 

samordnaren var den som tog den första kontakten med distriktssköterskorna.  

 

Jag bestämde mig för semistrukturerad intervju utifrån ett antal kriterier. Med en viss 

tidsbrist förelåg det svårigheter att konstruera och pröva en intervju mall. Då studien är 

induktiv hade jag ingen förväntan på vilka svar distriktssköterskorna skulle ge mig och 

således ansåg jag att en strukturerade intervju hade medfört risk för att förlora viktig 

fakta, en åsikt som stöds av Kvale, S (1996).  

 

Keats, D. M (2000) anser att en strukturerad intervju eller enkät hade passat bättre för 

undersökning av en större grupp och detta kan bli aktuellt om ytterligare studier skall 

göras inom området (Keats, 2000). 

 

Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman, 2004 valdes som 

analysmetod i båda analyserna av omvårdnadsepikriserna och intervjuerna vilket hjälpte 

mig att systematisera och kategorisera samt möjliggjorde en jämförelse mellan de två 
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olika materialen. Detta visade sig vara ett bra metodval då vi inte hade någon avsikt att 

tolka eller abstrahera datan. Intensionen med analysen var att konkret beskriva vad som 

stod i omvårdnadsepikriserna samt vad distriktssköterskorna uttryckte ordagrant, vilket 

beskrivits av Krippendorff (2004). Hade antalet omvårdnadsepikriser och antal 

intervjuer varit större hade Grounded Theory (Polit & Hungler, 1999) kunnat användas 

som analysmetod men med detta material hade inte mättnad uppnåtts  

 

Analysen utfördes vidare utifrån ett perspektiv av symtom och tecken (Falk, 2007) vilket 

gjorde materialet blev tydligare utifrån vårdvetenskapen och att en djupare beskrivning 

av vad som skrivs/sagts, varför det skrivs/sägs och hur det formuleras Det gav en 

differentiering mellan omvårdnad och medicin vilket gav materialet en annan innebörd 

utifrån de kategorier som identifierats under den kvalitativa innehållsanalysen. Analysen 

av både omvårdnadsepikriserna och intervjuerna gjordes av samma person som också 

samlat in datan och genomfört intervjuerna. Enligt Krippendorff (2004) kan analysen ha 

utfallit annorlunda om den utförts av flera personer och då är det möjligt att andra 

kategorier blivit synliga.  

 

Resultatet av intervjuerna presenteras i löpande text då jag ansåg att detta gav en 

tydligare bild av kategorierna. På samma sätt presenterades analysen av 

omvårdnadsepikriserna och delades också in i grupperingar som blev tydliga i analysen 

utifrån symtom och tecken perspektivet (Falk, 2007). Genom att presentera analyserna 

av omvårdnadsepikriserna och intervjuerna på samma sätt blev det naturligt att göra en 

jämförelse av dessa. 

 

Det föreligger en samstämmighet i innehållet från intervjuerna med de olika 

distriktssköterskorna vilket kan bilda ett mönster över problemets natur. Då antalet 

intervjuade distriktssköterskor och analyserade omvårdnadsepikriser är så få kan ingen 

generalisering göras (Dahlberg, K 1997)  

 

Resultatdiskussion 

Att patienter i palliation har en begränsad överlevnadstid blir en central aspekt i denna 

studie, då detta ställer höga krav på att överrapporteringen mellan sluten och öppen vård 
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ska vara optimal. Ehnfors och Thorell-Ekstrand (1992) poängterar vikten av att då 

palliativa patienter har ett fortsatt omvårdnadsbehov bör omvårdnadsepikriserna spegla 

detta ur patientens perspektiv. Distriktssköterskorna i denna studie tycker också att det 

är av stor betydelse att patientens röst blir hörd i omvårdnadsepikrisen. Även 

Cheevakasemsook, et al (2006) och Mahler, et al (2007) beskriver detta i sina resultat. I 

studerade omvårdnadsepikriser finns noteringar under sökordet välbefinnande som kan 

härledas till patienternas uttryckta upplevelse. Förövrigt saknas en tydlig skillnad 

mellan vad som är sjuksköterskans och patientens upplevelse. Thoroddsen och Ehnfors 

(2007) fann även de i sin studie brister i patientens beskrivningar av situation eller 

symtom.  

 

En brist som kan te sig tydlig är frånvaron av utvärderingar av genomförda 

omvårdnadsåtgärder. Gunhardsson, et al (2008) beskriver omvårdnadsprocessen utifrån 

att identifiera behov, implementera åtgärd och sedan utvärdera detta. I 

omvårdnadsepikriserna i denna studie saknades beskrivningen av utvärderingar av 

genomförda omvårdnadsåtgärder och det saknades också i studier som genomförts av 

Thoroddsen och Ehnfors (2007) och Cheevakasemsook et al (2006). 

 

Den kultur som präglar den slutna somatiska vården skiljer sig från den som 

genomsyrar hemsjukvården. De två vårdformerna tillgodoser olika behov vid olika 

tidpunkter för patienten och de kan därför inte heller värderas som bättre eller sämre. Ur 

min erfarenhet kan jag se att inom den slutna somatiska vården är omvårdnaden och de 

medicinska insatserna parallella processer, som kräver ett nära samarbete mellan 

sjuksköterskor och läkare. Detta formar språket som används i epikriserna men också 

hur man prioriterar olika insatser. Inom hemsjukvården har man familjen och anhöriga 

som nära samarbetspartners och kanske ett mindre tätt samarbete mellan de olika 

professionerna. Omvårdnaden planeras och genomförs kring patientens i en hemmiljö 

som ställer krav på patientens delaktighet och önskemål. Peters och Sellick (2005) 

beskriver ingående hemsjukvårdens betydelse för att palliativa patienter kan stanna 

hemma med familj och vänner trots en svår diagnos. Det är därför nödvändigt att finna 

former för övergången mellan dessa två kulturer och få dessa att närma sig varandra för 

att därigenom skapa en trygg, stabil och lugn situation för patienterna.  
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Omvårdnadsdiagnoser är något som saknas i de studerade omvårdnadsepikriserna och 

de har ersatts av sökord med en specifik agenda. Detta är även något som 

Cheevakasemsook, et al (2006) beskriver i sin studie som också visar att 

dokumentationen mest består av medicinska diagnoser, förkortningar och att patientens 

perspektiv saknas. 

 

Något som denna studie slår fast är att omvårdnadsepikriserna ska vara formulerade 

utifrån patientens upplevelser, åsikter och önskemål. Symtomupplevelse och 

symtomlindring bör vara det som ligger i fokus för sjuksköterskans dokumenterade 

handlingar snarare än medicinska termer och interna förkortningar. Att skriva läkemedel 

i en omvårdnadsepikris är att snubbla över gränsen mellan omvårdnad och medicin. 

Däremot kan information om given analgetika, antiemetika eller koagulantia användas 

tillsammans med beskrivning av effekter, exempelvis ”efter given analgetika sjönk VAS 

från 10 till 2 enligt patienten”. Ordinerade läkemedel är upptagna i signerade 

medicinlistor för att garantera korrekt läkemedelshantering. Genom att överföra 

läkemedelsbeskrivningen i omvårdnadsepikriserna äventyrar man patientsäkerheten då 

distriktssköterskan kan få felaktig information om dos och risken för felbehandling ökar 

markant. Smärtanamnes var dåligt beskrivet i Gunhardsson et al (2008) studie vilket 

skiljer sig mot innehållet i de analyserade omvårdnadsepikriserna i denna studie. 

Beskrivningar av lokalisation, karaktär och intensitet fanns noterat men dock saknades 

utvärderingar med hjälp av exempelvis visuella analoga skalor vilket också var fallet i 

Gunhardsson et al studie (2008).  

 

Frågan man måste ställa sig är om sökorden snarare begränsar dokumentationen än 

strukturerar innehållet. Skulle omvårdnadsepikriserna vara mer patientfokuserade och 

beskrivande om de skrevs utan sökord? Mahler, et al (2007) beskriver risker för 

datastyrd dokumentation i att dokumentationen blir mer styrd och kontrollerad vilket i 

detta sammanhang kanske stämmer.  

 

Falk (2007) poängterar vikten av beskrivningar av förändringar i symtom under 

vårdtiden. Detta var inte något som var beskrivet i omvårdnadepikriserna men som kan 

 24 
 



tänkas vara av intresse för efterföljande vårdgivare för att ge en tydligare bild av 

patientens nuvarande allmänna omvårdnadsbehov. 

 

I tidigare forskning fattades beskrivningar av huruvida socialt nätverk var beskrivet. 

Detta var en aspekt som distriktssköterskorna efterfrågade men som inte fanns noterat i 

de analyserade omvårdnadsepikriserna.    

 

Omvårdnad är sjuksköterskornas kompetensområde. Det är inom detta område som vi 

är utbildade och ska utföra det arbete som syftar till att hjälpa och stötta patienten.  

Arbetet förutsätter en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient för att 

därigenom kunna identifiera och bedöma symtom samt att genomföra och utvärdera 

omvårdnadsinsatser som syftar till symtomlindring. För att dokumentationen ska spegla 

det arbete som görs bör dialogen mellan patient och sjuksköterska bli synlig och 

patientens röst blir tydlig. Det är också av ytterst vikt att dialogen mellan sjuksköterskor 

förbättras för att övergången från en vårdform till en annan ska bli smidig och för att 

den mottagande sjuksköterskan skall kunna ta vid utan avbrott och upprepningar och 

därigenom orsaka minskat välbefinnande för patienten. Detta ställer också krav på 

beskrivningar om lämnad information vilket Friberg, et al (2005) beskriver som en 

viktig del i kommunikationen mellan vårdgivare. Distriktssköterskorna i denna studie 

efterfrågade en mer detaljerad beskrivning av vad som sagts och hur denna information 

mottagits. Om distriktssköterskan haft denna information skulle de enligt Friberg, et al 

(2005) kunna ge patienten och anhöriga större trygghet. 

 

Gunhardsson et al (2008) visar i sin studie på brister gällande beskrivningar av 

kommunikation och kognition. Detta var dock väl beskrivet i de studerade 

omvårdnadsepikriserna. Dock stod det inget om språkhinder vilket kan bero på att detta 

inte var aktuellt för denna patientgrupp. Om detta brukar tas upp i de fall patienterna 

inte kan tala eller förstå svenska kan därför inte värderas. 

 
Resultatet av studien kommer att återföras till avdelningen genom att användas i 

kvalitetssäkringssyfte och det kommer förhoppningsvis att leda till förbättrade rutiner 

och mer omvårdnadsinriktat strukturerat innehåll i omvårdnadsepikriserna skrivna om 
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palliativa patienter. Ytterligare forskning skulle kunna genomföras som en 

intervjustudie med palliativa patienter och deras anhöriga för att få deras perspektiv på 

den vård som ges och förbättringar av densamma.  

 

KONKLUSION 
Sammanfattningsvis visar resultatet att omvårdnadsepikriserna kan förbättras inom ett 

antal områden för att garantera palliativa patienter en fortsatt god palliativ omvårdnad i 

hemmet. De bör beskriva patienternas problem och symtom men fokus bör vara på 

beskrivningen av patienternas upplevelser. De bör också innehålla en tydlig beskrivning 

av vilken information patienterna och deras anhöriga har fått om sjukdomen och 

sjukdomens förlopp och prognos. Medicinska formuleringar och interna förkortningar 

bör minska samtidigt som användandet av det vårdvetenskapliga och 

omvårdnadsmässiga språket bör öka.   
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BILAGA 
Tabell 1. Omvårdnadsepikris mall ur Melior från avdelning där studien genomfördes. 

Datum, tid  

Ansvarig sjuksköterska, avdelning  

Vårdtid  

Hälsohistoria/Vårderfarenhet  

Sammanfattning/Vårdförlopp  

Kommunikation  

Kunskap/Utveckling  

Andning/Cirkulation  

PVK  

CVK  

Nutrition  

Elimination  

Hud/Vävnad  

Aktivitet  

Sömn  

Smärta/Sinnesintryck  

Psykosocialt  

Välbefinnande  

Sammansatt status  

Samordning  

Anteckning  

Återbesök  

Kopia  

Skriven av ssk student  
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