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Inledning 

 
År 2017 fanns det cirka 1,2 miljoner 65 år fyllda personer i Finland. Av dem hade lite drygt 500 000 fyllt 
75 år och nästan 200 000 av dessa bodde ensamma. Drygt en tredje del av de äldre, som bor med sin 
make eller maka, hjälper om hen har nedsatt funktionsförmåga. I skenet av statistiken är en av de van-
ligaste orsakerna till nedsatt funktionsförmåga hos hemmaboende äldre en minnessjukdom, något som 
uppskattningsvis 190 000 personer i Finland har. Största delen av dem är äldre än 80 år1. Många hem-
maboende äldre behöver social- och hälsovårdens tjänster för att bevara sin självständighet samt för att 
ta hand om sin och eventuellt sin makes/makas hälsa2–4.  
  
I och med åldern ökar olika sjukdomar som kan leda till att de äldre ibland kan behöva sjukhusvård. 
Vårdtiderna på sjukhuset har förkortats och patienterna flyttas över för att få vård i hemmet i allt tidigare 
faser5. I Finland har antalet sjukhusplatser inom akutsjukvården minskat med nästan 40 procent det här 
årtusendet och talet är i dag ett av de lägsta i EU6. Målet är attäldre personer efter sjukhusvården ska 
kunna klara sig så självständigt som möjligt där hemma och med hjälp av tjänster som erbjuds i hemmet3.  
 
När det finns allt mindre tid för planeringen av en säker utskrivning ökar även riskerna för icke-önskade 
incidenter efter utskrivningen. Riskerna ökar till exempel av en läkemedelsbehandling som inletts men 
som inte passar patienten eller bristfälliga anvisningar för fortsatt vård7,8. Redan sjukhusvården i sig är 
en betydande risk för att den äldres funktionsförmåga sänks9 och orörligheten under sjukhusvården för-
sämrar funktionsförmågan ytterligare10. Att upprätthålla funktionsförmågan vid överflyttning till hemvår-
den är den viktigaste faktorn för att säkra att man klarar de dagliga sysslorna och för att förebygga fall i 
hemmet. 
 
Hemkomsten lyckas dock inte alltid, utan en del av de äldre återvänder till sjukhuset alltför snabbt efter 
utskrivningen (det s.k. svängdörrsfenomenet). Bakom de äldres svängdörrsfenomen kan finnas flera or-
saker, såsom den äldres osäkerhet eller rädsla för att klara sig där hemma, bristen på geriatrisk kunskap 
inom hemvården och på sjukhuset, brister i tjänstteamet och de tjänster avsedda för äldre.11–13 Bristande 
planering av utskrivningen är också ofta kopplad till den äldres återbesök på sjukhuset14. Därför bör man 
noggrant planera och förbereda utskrivningen för att trygga kontinuiteten i vården efter sjukhusvår-
den15,16. 
 
Man bör även fästa uppmärksamhet vid sömfria vårdkedjor eftersom till exempel en utveckling av hem-
vårdstjänsterna minskar behovet av dyra specialsjukvårdstjänster17. Upprepade övergångar mellan 
hemmet och sjukhuset är heller inte önskvärda eftersom detta ökar på de sociala och hälsomässiga 
riskerna (b.la. dödligheten) hos de äldre18–20.  
 
Man har undersökt effektiva metoder för att planera och förbereda utskrivningen av de äldre, men fort-
sättningsvisfinns det lite information om dessa5. Utifrån tidigare undersökningar vet vi att man når bäst 
resultat i planeringen av den äldres utskrivning då man beaktat deras hemförhållanden, hälsovårdens 
stödtjänster tillhemmet21,22 samt att de äldres närstående tas med i planeringen och i handledningen av 
utskrivningen21. I undersökningar har man dock konstaterat brister i ovan nämnda delområden21,23 och i 
planeringen av utskrivningen har gjorts rätt små ändringar 21. Planeringen av utskrivningen verkar främst 
basera sig på befintliga verksamhetssätt och klinisk erfarenhet och inte på forskningsrön24,25. Därför är 
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syftet med den här vårdrekommendationen att samla befintliga forskningsrön för att trygga en säker 
hemkomst eför den äldre efter sjukhusvistelsen. 
 
Inga vårdrekommendationer visavi de äldres utskrivning ur vårdarbetets perspektiv har veterligen utar-
betats på nationell eller internationell nivå. I Storbritannien har läkarna utarbetat anvisningar för hur man 
planerar utskrivningen från sjukhuset. Anvisningarna baserar sig på en systematisk översikt som grans-
kade sambandet mellan tidig utskrivning och planeringen av utskrivningen. I rekommendationen är hela 
den vuxna befolkningen målgrupp, så anvisningarna riktas inte direkt till frågor som bör beaktas vid en 
säker utskrivning för äldre personer.26 På nationell nivå har man publicerat en vårdrekommendation om 
att identifiera riskfaktorer för fall27, som även kan utnyttjas för att planera en säker utskrivning för äldre.  
 
År 2020 publicerades två rekommendationer riktade mot äldre, men deras målgrupper och mål är dock 
annorlunda än i den här vårdrekommendationen. Den första rekommendationen är en uppdatering av 
vårdrekommendationen för att trygga en god ålderdom och förbättra tjänsterna 2020–23. Rekommen-
dationen har i första hand riktats till förberedelser inför det faktum att befolkningen åldras och som stöd 
för utveckling av tjänster för äldre, som stöd vid utvärdering och genomförande för kommunernas och 
samarbetsområdens beslutsfattare och ledning, samt som stöd för tillsyn. 28 Den andra rekommendat-
ionen är riktad mot att mäta de äldres funktionsförmåga i samband med utvärderingen av servicebeho-
vet. Syftet med rekommendationen är att förenhetliga praxis för att utreda de äldres servicebehov genom 
att rekommendera nationellt enhetliga pålitliga mätare för att utvärdera funktionsförmågan29. 
Suositus on kohdennettu ensisijaisesti väestön ikääntymiseen varautumiseen, ja iäkkäiden palvelujen 
kehittämisen, arvioinnin ja toimeenpanon tueksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle, 
sekä valvonnan tue 
Dessutom har man lokalt utvecklat verksamhetsmodeller utifrån erfarenhetsevidens, såsom verktyg för 
utskrivning av de äldre. Denna verksamhetsmodell är avsedd som ett hjälpmedel i vardagen för social- 
och hälsovårdspersonal som arbetar med vård, rehabilitering och utskrivning av de äldre30. 
 
 

Rekommendationens mål och centrala begrepp 

Rekommendationens mål 

 
Målet med vårdrekommendationen är att sammanställa befintlig evidens av god kvalitet om säker hem-
komst från sjukhuset för den äldre. Målet är att med hjälp av rekommendationerna utveckla enhetliga 
verksamhetssätt för att stöda de äldres utskrivning från sjukhuset samt för att minska antalet oförutsedda 
återbesök. 

Målgrupper 

 
Denna vårdrekommendation gäller äldre personer, som skrivs ut från sjukhuset. Utanför rekommendat-
ionerna står de personer, som inte åker hem från sjukhuset eller till en annan plats för fortsatt vård eller 
rehabilitering, samt äldre som skrivs ut från en annan hälsovårdsorganisation än ett sjukhus. Vårdrekom-
mendationen riktas till hälsovården och rekommendationen har inte granskat socialvårdstjänsterna. 
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Centrala begrepp  

 
En äldre person 
Att definiera en äldre person är inte entydigt och definitionen påverkas inte endast av personens krono-
logiska ålder utan dessutom av dennes fysiska och psykiska funktionsförmåga. I sin statistik använder 
Världshälsoorganisationen (World Health Organization, WHO) 60 år som undre gräns för äldre personer 
i sin statistik, vilket bland annat beror på den låga förväntade livslängden i en del länder.31,32 I internat-
ionell forskningslitteratur om äldre kan kriterierna för kronologisk ålder vara ännu lägre, rent av 55 år. I 
Finland är definitionen utifrån den kronologiska åldern ofta högre än de internationella kriterierna ef-
tersom den baseras på en utvärdering av exempelvis pensionsåldern eller funktionsförmågan. I Finland 
börjar pensionsåldern då personen fyller 63–68 år och pensionsåldern stiger enligt den förväntade livs-
tiden33.  
 
I den här vårdrekommendationen avses med en äldre person en person som fyllt 65 år, vilket baserar 
sig inte bara på kriterierna i internationell forskningslitteratur utan även på Finlands lagstiftning och offi-
ciell statistik, där äldre avses den del av befolkning som fyllt 65 år och har rätt till ålderspension. Lagen 
om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för 
äldre34 (980/2012) ger ingen kronologisk definition för en äldre person, men karaktäriserar detta som en 
person vars ”fysiska, kognitiva, psykiska eller sociala funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomar 

eller skador som har uppkommit, tilltagit eller förvärrats i och med hög ålder, eller på grund av degene-

ration i anslutning till hög ålder”. I rekommendationerna för den aktuella vårdrekommendationen använ-
der vi det korta begreppet äldre för att göra texten lättare att läsa. 
 
Säker utskrivning 
Äldre personer tas oftare in på avdelning än yngre och deras sjukhusvård kan förlängas till exempel på 
grund av multisjukdomar eller andra komplexa problem35. Detta kan vara till fördel för de äldre eftersom 
det för en säker utskrivning tid och möjligheter att förbereda sig för hemkomsten36. I regel är det säkert 
att skrivas ut från sjukhuset. I de utskrivningssituationer där den äldres säkerhet äventyras finns det ofta 
beslut i bakgrunden som hade kunnat undvikas med enhetlig praxis och genom att följa anvisningarna.25 
En planenlighet betyder inte en verksamhet där alla utskrivs på samma sätt. Prioriteten bör alltid vara 
individuella mål37,38 eftersom rutinmässiga metoder inte alltid fungerar på önskat sätt till exempel för att 
förebygga onödiga återbesök39. 
 
Den äldre personens utskrivningsberedskap är en viktig faktor vid sidan av andra kriterier vid utskrivning 
av . Den äldre ska utöver fysisk funktionsförmåga även ha förmåga och tillit till att ta hand om sig själv 
där hemma. För att klara av vardagliga sysslor efter utskrivningen krävs tillräcklig handledning och kun-
skap.40 För att säkerställa en säker utskrivning är det viktigt att identifiera de begränsningar som åldern 
medför, såsom försämrade sinnes- och minnesfunktioner41 som kan medverka till att de äldre nödvän-
digtvis inte alltid förstår anvisningarna för den fortsatta vården42. Med säker utskrivning avses i den här 
rekommendationen att en äldre kommer hem från sjukhuset på så sätt att det blir en lyckad process för 
den äldre, dennes närstående och organisationen och som inte äventyrar den äldres hälsa och som 
tryggar kontinuiteten i vården även där hemma. Rekommendationerna kan tillämpas både på korta be-
sök av jourtyp samt på längre vårdperioder på sjukhuset. 
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Planering av utskrivningen 
Syftet med planeringen av utskrivningen är att förbättra patienttillfredsställelsen, säkerställa smidiga 
tjänster efter hemkomsten, minska hälsovårdens kostnader och antalet oförutsedda återbesök38. I den 
här rekommendationen granskas den äldres hemkomst från sjukhuset. Med planering av utskrivningen 
avses förutom ovan nämnda en process, som beaktar patientens egenvård, patientnärheten43 och den 
vidare uppföljningen43,44. Vid utskrivningen bör man även beakta eventuella riskfaktorer, som kan för-
sämra den äldres hälsotillstånd efter hemkomsten från sjukhuset43,44. I utskrivningsprocessen ansvarar 
sjukskötaren för att utarbeta planen i den multiprofessionella arbetsgruppen och planen utarbetas till-
sammans med den äldre och dennes närstående. Grunden för utarbetandet av planen är en utvärdering 
innan utskrivningen på sjukhuset och målet är en plan på uppföljningen av den fortsatta vården samt 
åtgärderna. Den praktiska genomföringen av utskrivningsplanen ska innehålla en fungerande kommu-
nikation mellan alla dem som deltar i den äldres vård både på sjukhuset och där hemma.  
 

Metoder 

Informationssökning 

 
De databaser och sökord som användes vid informationssökningen beskrivs i bilaga 1. Sökstrategin 
planerades tillsammans med bibliotekets informatiker och det genomfördes från följande databaser: CI-
NAHL, ProQuest, Medline, Medic, PsycInfo, Cochrane Library sekä Joanna Briggs Institute (JBI) EPB 
database. Informationssökningen gjordes som ämnesordssökningar för perioden 2008–2018, som 
friordssökning kompletterad med årtal 2014–2018. Undersökningar från publikationsåret 2019 har tagits 
med som ahead of print-versioner från 2017 och 2018 och användes i vårdrekommendationerna. 
 
Informationssökningarna sparades på konton som hade skapats i olika databaser och överfördes till 
Refworks-referenshanteringsprogrammet. Först genomgicks sökresultaten på rubriknivå. Därpå lästes 
artiklarnas sammanfattningar och därefter lästes de valda artiklarna i sin helhet. På förhand bestämda 
inklusions- och exklusionskriterier användes vid urvalet. 

Val av informationskällör 

 
Kriterierna för inkludering av undersökningar var:  

• referentgranskade vetenskapliga publikationer eller doktorsavhandlingar  
• finska, engelska eller svenska 
• de undersökta personernas ålder var 65 år eller mer  
• utskrivning från sjukhuset  
• faktorer hänför sig till den äldre personen och familjen  
• faktorer som hänför sig till utskrivningen. 

 
Kriterierna för exkludering var:  

• näringsvetenskapliga publikationer 
• flytt från en vårdinrättning till en annan 
• utskrivning från en annan hälsovårdsorganisation än ett sjukhus 
• utskrivning till ett hemsjukhus. 
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Valet av informationskällor utfördes av två forskare enligt forskningsfrågan på så sätt att de båda fors-
karna självständigt först gjorde val på rubrik-, abstrakt- och heltextnivå i båda forskningsfrågorna. Utifrån 
kriterierna för vilka artiklar som kunde tas med kvalitetsbedömdes de enligt JBI:s kriterier för kritisk ut-
värdering45. Innan kvalitetsbedömningen ställde rekommendationsgruppen tillsammans fast minimipo-
ängantal för studier som kunde godkännas och de kriterier som betonas i utvärderingskriterierna. Grän-
sen för godkännande var ett utfall om 50 procent. I den verbala beskrivningen av kvalitetsbedömningens 
resultat användes följande gränsvärden: Duglig 50–64 %, god 65–85 %, hög 86–100 %. I den systema-
tiska översikten användes som kriterium för godkännande även att två forskare hade oberoende av 
varandrabedömt kvaliteten på de i översikten inkluderade studierna. Blanketterna för kvalitetsbedömning 
sparades för respektive artikel och bedömare i särskilda filer. 
 Laadunarvioinnin perusteella tehtyä kokotekstien valintaa verrattiin tutkijaparin kanssa. 
Valet av hela texter, som gjordes utifrån kvalitetsbedömningen, jämfördes med forskarparet. Eventuella 
meningsskiljaktigheter avgjordes utifrån på förhand fastställda punkter i JBI-kriterierna. Rekommendat-
ionsarbetsgruppen sammanträdde för att göra de slutliga valen utifrån forskarparens preliminära val. 
Materialet analyserades genom att mata in artiklarnas resultat på forskningsfrågorna i forskningstabeller 
(Bilaga 2). 

Evidensbedömning 

 
Vårdrekommendationens rekommendationer baserar sig på översikterna av evidensgraderna (Bilagorna 
3–15) i enlighet med Stiftelsen för vårdforskning sr (Hotus) handbok om utarbetande av vårdrekommen-
dationer46. Översikterna av evidensgraden utarbetades utgående från de studier som fastställandet av 
rekommendationernas evidensgrad baserades på. I översikterna av evidensgraden beskrevs centrala 
resultat med tanke på rekommendationerna i fråga, utförandet av undersökningen, resultatet från be-
dömningen av kvaliteten, evidensstyrkan som utformningen av undersökningen baserade sig på samt 
forskningsresultatens tillämpbarhet på den finländska befolkningen. På fastställandet av evidensen i re-
kommendationerna (tabell 1) inverkade hur stark och enhetlig evidens som studierna i översikten produ-
cerade med beaktande av studiens kvalitet, evidensstyrkan (tabell 2) och studiens sampelstorlek. 
 
 
Tabell 1. Angivande av evidensen i vårdrekommendationerna i enlighet med 46–49 

 
A Stark evidens: vi litar på att den verkliga effekten ligger nära 

den uppskattade effekten.  
Flera metodologiskt högklassiga1 studier med 
liknande resultat. 

B Måttlig evidens: vi är någorlunda säkra på att den verkliga ef-
fekten ligger nära den uppskattade effekten.  
 

Åtminstone en metodologiskt högklassig1 stu-
die eller flera högklassiga1 studier, vars forsk-
ningsresultat enbart är aningen motstridiga, el-
ler flera befogade2 studier, vars resultat är lik-
nande. 

C Svag evidens: förtroendet för bedömningen av effekten är be-
gränsad: den verkliga effekten kan vara något annat än den 
uppskattade.  
 

Flera högklassiga1 studier med resultat som på-
visar avsevärt motstridiga resultat, eller åt-
minstone en befogad2 studie. 

D Mycket svag evidens: mycket svagt förtroende för bedöm-
ningen av effekten: den verkliga effekten kan avvika avsevärt 
från bedömningarna.  

Metodologiskt svaga studier, emellertid uppfylls 
det lägsta kravet på kvaliteten. 

1 Metodologiskt högklassig = det bästa studieupplägget har använts utgående från studieobjektet och studiens genom-
förande är metodologiskt högklassigt. 
2 Befogad = den metodologiska kvaliteten är befogad men inte den mest lämpliga med tanke på studieutformningen 
och -objektet; befolkningen som granskats och den metod som använts är relevanta som grund för vårdrekommendat-
ionens ställningstaganden. 

Tabell 2. Fastställande av evidensstyrkan46  
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Evidensstyrka 
Nivå 1 – Experimentella upplägg Nivå 2 – kvasiexperimentella upplägg  
1a systematisk översikt över randomiserade kontrollerade 
studier (RCT) 
1b systematisk översikt över randomiserade kontrollerade 
studier (RCT), som omfattar studier som genomförts med 
andra upplägg  
1c enskild randomiserad kontrollerad studie 
1d experimentella studier i vilka försökspersonerna delas 
in i försöks- och kontrollgrupper 

2a systematisk översikt över kvasiexperimentella studier 
2b systematisk översikt över kvasiexperimentella studier, 
som även omfattar forskningsupplägg på lägre nivåer 
2c kvasiexperimentell prospektiv kontrollerad studie 
2d forskningsuppläggsstudie som omfattar före-efter-test-
upplägg eller en historisk, retrospektiv kontrollgrupp 
 

Nivå 3 – Observerande/analytiska upplägg Nivå 4 – Observerande/beskrivande studier 
3a systematisk översikt över jämförbara kohorter 
3b systematisk översikt över kohorter, som även omfattar 
forskningsupplägg på lägre nivåer 
3c kohortstudie, som omfattar en kontrollgrupp 
3d fall-kontrollstudie 
3e observationsstudie utan kontrollgrupp 
 

4a systematisk översikt över beskrivande studier 
4b tvärsnittsstudie  
4c fall-serie 
4d fallstudie 
 

Nivå 5 – experternas syn 
5a systematisk översikt över expertutlåtanden 
5b experternas samförstånd, konsensusuttalande 
5c enskild expertsyn 
 

Relevans 
Nivå 1 Systematisk översikt över kvalitativa eller mixed-methods studier 
Nivå 2 Syntes av kvalitativa eller mixed-methods studier 
Nivå 3 Enskild kvalitativ studie 
Nivå 4 Systematisk översikt över expertutlåtanden 
Nivå 5 Enskild expertsyn/ åsikt 

 
 
Vårdrekommendationsarbetsgruppen fick stöd av en sakkunniggrupp som bestod av sammanlagt fyra 
sakkunniga på vård, omsorg och forskning av äldre samt två erfarenhetsexperter tillhörande rekommen-
dationens målgrupp. Expertgruppens yrkesutbildade medlemmar konsulterades i planeringsskedet av 
vårdrekommendationen och i samband med skrivandet av rekommendationsfraserna, t.ex. utformningen 
av dessa. Sakkunniggruppens geriatriker kommenterade planen till vårdrekommendation men ville inte 
publicera sitt namn. Sakkunniggruppens erfarenhetsexperter hördes vid utformningen av rekommendat-
ioner klient- och närståendeperspektivet. Erfarenhetsexperterna ville inte publicera sina namn i samband 
med vårdrekommendationen. Vårdrekommendationens innehåll slutfördes utifrån inhämtade utlåtanden. 
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Rekommendationer 

 

I den här vårdrekommendationen avses med äldre en äldre person som skrivs ut från sjukhuset. 

1. Den äldre i centrum för vården 

1.1. Att låta den äldre få sin röst hörd 

 
 
Ta reda på och beakta den äldres åsikter och individuella behov i frågor kring utskriv-
ningen, eftersom 

➢ det uppenbarligen är viktigt för den äldre att bli hörd och beaktad i frågor som gäller 
sin utskrivning50–52. (B) 
 

• Utifrån den äldre och dennes närståendes upplevelser ökar en positiv känsla av att få stöd 
bland annat av att:  
o hemkomsten förbereds så att den är synlig för den äldre och de närstående  
o fysioterapin fokuserar på vad den äldre själv vill kunna göra där hemma 
o en ergonomikartläggning utförs på sjukhuset eller där hemma 
o den äldre erbjuds hjälpmedel och -anordningar 
o den kontakt som skapats på sjukhuset upprätthålls genom uppföljningstjänster som er-

bjuds genast efter utskrivningen.52 
 

➢ att låta den äldre få sin röst hörd i samband med utskrivningen från sjukhuset kan 
stöda självständigheten50. (C) 
 

• Man kan be den äldre beskriva sin oro och sina uppfattningar om sin nuvarande funktionsför-
måga och förväntningar gällande hemkomsten. Det är viktigt att höra dessa även om de inte i 
praktiken går att utföra.53  

 
➢ att lämna den äldre utanför diskussionerna om utskrivningen från sjukhuset kan 

leda till en känsla av att uppgifter som är viktiga för vården inte beaktas50. (C) 

 
• Som yrkesutbildad är det bra att fästa uppmärksamhet vid sin attityd och till exempel inte 

göra antaganden om den äldres dagliga funktionsförmåga eller rörlighet utan en ändamåls-
enlig utvärdering av funktionsförmågan53.  

 
➢ den äldres individuella egenskaper är uppenbarligen av betydelse i förhållande till 

utskrivningen och hur den äldre klarar sig där hemma54–56. (B)   
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Möjliggör hörandet av den äldre och beaktandet av dennes individuella behov genom 
arbetsarrangemang, eftersom 

 

➢ hälsovårdspersonalen kan känna att de identifierar den äldres individuella behov 
och strävar efter att beakta behoven, men arbetsförhållandena kan fungera som 
ett hinder för detta57. (C) 
 

• Utifrån personalens erfarenheter är ett multiprofessionellt team till fördel då man utreder den 
äldres olika vårdrelaterade behov57.  
 
 

Fäst uppmärksamhet vid att höra den äldre då vårdansvaret överförs från en enhet 
till nästa, eftersom 

 
➢ både de äldre och personalen upplever att den äldre kan bli utanför i planeringen 

av vården vid övergången från specialsjukvården till primärvården58. (C) 
 

1.2. Den äldres individuella faktorer 
 

 
Beakta helhetsmässigt den äldres individuella situation och förmåga att klara sig där 
hemma efter sjukhusvården, eftersom 
 

➢ vitala värden som avviker från de normala under jourbesök sannolikt har en koppling 
till den äldres oplanerade återbesök på jourpolikliniken59. (B) 
 

➢ den äldres sänkta kognitiva funktionsförmåga, hjärtinsufficiens eller fall efter utskriv-
ningen kan ha ett samband med oplanerade återbesök60. (C) 
 

➢ den äldre kan vara rädd för hur hen kan klara sig där hemma samt för att de symtom 
som lett till sjukhusvård återkommer55. (C) 
 

➢ den äldre kan uppleva att återbesöket beror på att utskrivningen skett då den äldre 
var i dåligt skick och inte var redo för att åka hem efter sitt första sjukhusbesök51 (C) 
 
• Utifrån de äldres upplevelser kan de känna sig otrygga där hemma och även besvikna efter den 

goda och omsorgsfulla vård de fick på sjukhuset. De kommer på återbesök först då de känner 
sig så dåliga att de inte anser sig ha några andra möjligheter.51  
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➢ utskrivningstidpunkten (tid på dygnet) har uppenbarligen ett samband med den äl-
dres beredskap att åka hem61. (C) 

 

➢ enligt erfarenhetsexperterna och hälso- och sjukvårdens yrkesutbildade personal 
kan den äldre skrivas ut från sjukhuset för tidigt56. (C) 

 
➢ äldre, särskilt sköra äldre, som skrivs ut från en jourpoliklinik har en risk för inciden-

ter (återbesök, flytt till ett vårdhem, döden)62,63. (B) 
 

➢ en självrapporterad ångest och nedsatt funktionsförmåga hos den äldre kan ha ett 
samband med att den äldre faller. (C) 

 

2. De professionellas roll i utskrivningen av den äldre 

2.1. Yrkesansvar 

 
Bär det yrkesmässiga ansvaret i frågor som gäller utskrivningen av den äldre ef-
tersom 
➢ äldre och närstående uppenbarligen känner att de i beslutet om att få åka hem litar 

på hälsovårdspersonalen55,65,66. (B) 
 
• Det är viktigt att presentera sig och sin titel, eftersom de äldres upplevelser visar att en oklarhet 

om vem man talar med kan leda till en känsla av icke-koordinerad vård och utskrivning50.  
 

➢ att överföra ansvaret för informationsförmedlingen helt på den äldres ansvar kan en-
ligt de professionella äventyra patientsäkerheten58. (C) 
 

 

Organisationen bör säkerställa förhållanden som möjliggör en säker utskrivning av pa-
tienten, eftersom 
 
➢ den äldre kan uppleva att en bristfällig planering av utskrivningen utsätter hen för en 

sårbar situation51. (C) 
 

➢ knappa resurser kan leda till att den äldre kommer på återbesök55. (C)  
 

• Bland annat följande faktorer kan beskriva knappa resurser:  
o en brådskande stämning som enligt de sakkunniga försvårar interaktionen och ger en 

oklar bild av handledningen av de äldre och närstående, och där sakinnehållet inte fast-
nar i minnet 

o en snabb utskrivning, där de äldres och deras närståendes erfarenheter visar att behovet 
av fortsatt vård inte alltid kartläggs.55 
  

➢ hälsovårdspersonal och de äldre upplever uppenbarligen att yrkespersonalen har 
brister i sin know-how om utskrivningen av äldre och i sin verksamhet57,67,68. (B) 
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2.2. Samarbete mellan organisationerna 

 
 
Ta ansvar för att främja det multiprofessionella samarbetet då den äldre skrivs ut och 
genomför det i ditt arbete, eftersom 
 
➢ ett samarbete mellan yrkesgrupper kan upplevas som något som främjar den äl-

dres smidiga övergång från sjukhuset till hemmet50. (C) 
 
• Utifrån de yrkesutbildades erfarenheter är hemvårdens yrkespersonal viktig i den helhets-

mässiga uppföljningen av den äldres hälsa och vård56.  
 

➢ den äldre kan uppskatta en multiprofessionell läkemedelshandledning50 (C) 
 

• Samarbetet mellan hälsovårdspersonalen kan genomföras exempelvis mellan sjukhuset, 
hemvården och farmaceuterna50.  
 

 

Observera och sträva efter att avlägsna hinder för samarbete om den äldres utskriv-
ning mellan hälsovårdspersonal och organisationer, eftersom 
 

➢ informationen och kommunikationen mellan organisationerna då den äldre 
skrivs ut är bristfällig enligt flera aktörer7,56,58,68. (A) 

 
• Upplevda brister gällande information och kommunikation kan handla om bland annat:  

o bristen på gemensam praxis vid informationsutbyte mellan den specialiserade sjukvården 
och primärvården 

o man kommunicerade exempelvis via dokument utan direkta kontakter mellan personerna 
o bristfälliga rapporter (t.ex. remisser, epikriser) eller långsam information 
o avsaknaden av gemensamma datasystem 
o informationsförmedling mellan den äldre och hälso- och sjukvårdens yrkesutbildade per-

sonal.68 
 

➢  tid, know-how och resurser är uppenbarligen betydelsefulla faktorer i samar-
betet mellan organisationerna då den äldre skrivs ut56–58,69. (B) 

•   Brister i tid och resurser kan förorsaka problem bland annat för informationsöverföringen, 
planeringen av patienternas vård och utvärderingen av situationerna, anammandet av hel-
hetsansvaret för patientens vård och kan förorsaka äldres onödiga besök inom hälso- och 
sjukvården56.  
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•   I allokeringen av tid och resurser bör man fästa särskild uppmärksamhet vid de äldre som 
har behov av särskilt stöd till exempel utifrån den sociala situationen eller funktionsför-
mågan56.  

 

➢  det splittrade ansvaret mellan olika aktörer upplevs vara ett hinder för samarbetet 
mellan organisationerna då den äldre skrivs ut56,70. (A) 
 
 
 

3. Handledning vid utskrivning av den äldre personen 

3.1 Information om utskrivningen 

 

Säkerställ att den information som den äldre får vid utskrivningen är konsekvent och 
ges i rätt tid, eftersom 
 

➢ det uppenbarligen finns brister i den information och handledning de äldre får an-
gående utskrivningen61,66,71,72. (B) 

 

➢ de äldre kunde uppleva att den bristfälliga informationen de fick i samband med ut-
skrivningen var en orsak för återbesöken51. (C) 

 
➢ de äldre upplever att bristen på information förorsakar osäkerhet i frågor som gäller 

utskrivningen50,52,54,61,66,68. (A) 
 

• Utifrån de äldre personernas upplevelser  

o önskas mer information bland annat om läkemedelsbehandlingen, de kommunala tjäns-
terna (bl.a. hemtjänst, färdtjänst, omändringsarbeten i hemmet) och hur man får tillgång 
till dessa, användningen av hjälpmedel, rörligheten, tillåtna aktiviteter där hemma, lyftbe-
gränsningar och återhämtandet 

o är de äldre oroliga över smärtan, rädslan att falla, sömnen och att vara ensam samt oviss-
het om vilka aktiviteter som är lämpliga eller hur man kan sköta hemmet.54 

 

3.2 Att förstå handledningen 

 

Säkerställ att den äldre har förstått handledningen eftersom  
 
➢ den äldres individuella egenskaper uppenbarligen är kopplade till förståelsen av 

handledningen58,73. (B) 
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➢ det förekommer sannolikt individuell variation i hur de äldre förstår anvisning-
arna63,74,75. (B) 

 
➢ hälsovårdspersonal kunde uppleva att den äldre inte förstått informationen och 

förståelsen hade inte säkerställts56. (C) 
 

• Utifrån den äldre och de närståendes erfarenheter vill de ställa mera frågor om vården, men det 
kan vara svårt för dem att formulera de rätta frågorna56.  

 
 

3.3  Handledning för egenvård 

 
Handled den äldre i egenvården av sin sjukdom och stöd engagemanget för egenvår-
den, eftersom 
 

➢ handledning samt planering och uppföljning av utskrivningen kan förbättra den 
äldres självupplevda livskvalitet samt kunskapsnivån om sjukdomen 76. (C) 
 

➢ en individuellt skräddarsydd handledning av egenvården, som motiverar, stärker 
och stöder delaktigheten hos en äldre multisjuk patient, minskar uppenbarligen 
på återbesöken och förbättrar livskvaliteten, egenvårdsberedskapen och den 
självupplevda hälsan77. (B) 
 

➢ en individuell handledning som stärker resurserna kan förbättra den äldres be-
redskap att ta hand om sig själv, den psykiska hälsan och upplevelsen av att vår-
den fortsätter78. (C) 

 
Säkerställ att den äldre kan delta i genomförandet av åtgärderna, eftersom 
 

➢ de äldre upplever att deltagandet i vården kan förbättra deras inlärning om egen-
vården50. (C) 

 

4.  Familj och närstående 

4.1. Beakta de närstående 

 

Be om tillstånd av den äldre för närståendes deltagande i planeringen av utskriv-
ningen, eftersom 
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➢ stödet från den närstående upplevs ge den äldre en säkerhet av att klara sig själv-
ständigt där hemma 50,54–56,58,66,72. (A) 

 
➢ informationstillgången och att den sker i rätt tid är av betydelse för hur de närstående 

kan förbereda sig på den äldres hemkomst. 52,56,61,72,79. (A) 
 
➢ de närstående har en betydande roll vid vården av den äldre vid utskrivningen från 

sjukhuset och efter den50,58,79–81. (A) 
 
➢ beaktandet av den äldre vid utskrivningen genomförs uppenbarligen på ett inkonse-

kvent sätt50,61,65,70. (B)   
 

• De närståendes deltagande i vården av den äldre förutsätter en positiv interaktion med yrkesper-
sonalen som får de närstående att känna sig beaktade. 

• De närstående har beskrivit att en misslyckad interaktion (som beror på t.ex. brådska eller und-
vikande av kontakter) bland annat:  
o har förorsakat de närstående besvikelse och agressioner, fått dem att känna sig underkas-

tade, stressade, frustrerade, övergivna samt att deras erfarenheter blivit osynliggjorda 
o hindrat de närstående från att ställa frågor.79 
 

➢ den äldre och dennes närstående kan ha olika uppfattningar om den närståendes 
delaktighet i vården57,72. (B) 

 
• Utifrån de äldres upplevelser kan man undvika att be sina närstående om hjälp eftersom:  

o man inte vill belasta de närstående för mycket 
o beroendet av de närståendes hjälp kan orsaka frustration 
o en ständig hjälp av de närstående där hemma kan leda till spänningar mellan familjemed-

lemmarna.66 
 

 

Ge individuellt stöd till närstående till äldre som skrivs ut från sjukhuset, eftersom 
 
➢ de närstående uppenbarligen belastas av sin centrala roll i vården av den äldre vid 

och efter hemkomsten från sjukhuset72,79. (B) 
 
➢ de närståendes behov av information och stöd då den äldre skrivs ut kan vari-

era55,61. (C) 
 
➢ en individuell stödintervention vid utskrivning av den äldre som riktas till den när-

stående kan förbättra den närståendes beredskap att vara närståendevårdare efter 
utskrivningen82–84. (C) 

 

5.  Rehabilitering och främjande av funktionsförmågan 

5.1. Individuella behov och planering av utskrivningen 
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Utvärdera i samband med utskrivningen från sjukhuset den äldres hemmiljö och be-
hov av tjänster i samarbete med den äldre och dennes närstående och utnyttja in-
formationen i den individuella utskrivnings- och rehabiliteringsplanen, eftersom 
 
➢  det kan finnas brister vid genomförandet av tjänster som utförs i hemmet85. (C) 

 
➢ en individuell planering av den äldres utskrivning minskar sannolikt på antalet 

återbesök på sjukhuset86–88. (B) 
 

• Centrala element i de interventioner som minskar på antalet återbesök verkar vara:  
o multiprofessionalitet 
o inriktning på helheten samt  
o stöd för beslutsfattandet.87,88  

 
➢ en individuell och multiprofessionell planering av utskrivningen kan öka den äl-

dres tillfredshet med utskrivningen samt förbättra den självupplevda hälsan87. 
(C) 

 

➢ äldre som skrivits ut från sjukhus och som har behov av särskilt stöd kan ha 
olika problem som gör det svårare för dem att klara sig där hemma och behov av 
stöd som visar sig först efter utskrivningen89. (C) 

 

➢ en kontinuerlig rehabilitering i kombination med en riskbedömning av hemmiljön 
kan förbättra den äldre höftfrakturpatientens fysiska prestanda, förmåga att klara 
de dagliga funktionerna samt minska på depressionssymtom90. (C) 

 

 

5.2. Hemrehabilitering 

 
 
Erbjud i mån av möjlighet de äldre hemrehabilitering i samband med att de skrivs ut 
från sjukhuset eftersom 
 
➢ en hemrehabilitering riktad mot de vardagliga sysslorna uppenbarligen minskar den 

äldres sjukhusdagar under sex månader efter utskrivningen91. (B) 
 
• En intensiv hemrehabilitering som riktas mot de dagliga sysslorna torde inte minska endast på 

antalet sjukhusdagar utan även på hälso- och sjukvårdskostnaderna. Interventionen (Supported 
Transfer & Accellerated Rehabilitation Team, START) för utskrivning med stöd och intensiv 
hemrehabilitering minskade på hälsovårdens kostnader mer (p = 0,004) jämfört med dem som 
fick konventionell vård under en uppföljningstid på sex månader. I kostnaderna beaktades både 
kostnaderna för sjukhusperioderna och för hemrehabiliteringsinterventionen.90  
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➢ en intensiv hemrehabilitering riktad mot de vardagliga funktionerna förbättrar uppen-

barligen den äldres självständighet i vardagssysslorna91. (B) 
 
➢ en multiprofessionell hemrehabilitering som stöder tidig utskrivning kan hjälpa en 

lindrigt förlamad äldre och dennes närstående att känna sig trygga efter utskriv-
ningen, att anpassa sig till vardagslivet där hemma efter insjuknandet och förhålla 
sig positivt till framtiden92. (C) 

 
➢ en omfattande, multiprofessionell stödintervention för geriatrisk rehabilitering och 

utskrivning kan förbättra den äldres fysiska funktionsförmåga och förmåga att klara 
av de dagliga sysslorna samt minska på fall och depressionssymtom90. (C)  

 

5.3 Stöd för och uppföljning av utskrivningen 

 
 
Utvärdera den äldres behov av stöd för och uppföljning av utskrivningen där hemma, 
eftersom 

➢ det stöd och den utvärdering som utförs av en sjukskötare och läkare kan minska 
på den äldres återbesök på sjukhuset under en uppföljningstid på sex måna-
der93,94. (C) 
 

➢ en uppföljningsintervention efter utskrivningen kan förbättra uppföljningen av den 
äldres läkemedelsbehandling94. (C) 
 

 

Säkerställ att den äldres stöd och handledning för utskrivningen genomförs multipro-
fessionellt, eftersom  

 

➢ ett multiprofessionellt sjukdomsspecifikt stöd för utskrivningen kan minska på an-
talet återbesök och dödligheten95. (C) 
 

➢ en handledningsintervention som utförs av en sjukskötare ensam har ingen inver-
kan på de äldres återbesök96–98. (A)  

 

➢ en handledningsintervention som utförs av en sjukskötare ensam torde inte ha 
någon inverkan på de äldres dödlighet98. (C)  
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6. Läkemedelsbehandling 

 
 
Fäst uppmärksamhet vid säkerheten i läkemedelsbehandlingen för en äldre som skrivs 
ut från sjukhuset, eftersom 
 
➢ det sker misstag i de äldres läkemedelsbehandlingar58,67,99–104. (A) 
 

 

Fäst särskild uppmärksamhet vid säkerheten i läkemedelsbehandlingen för en äldre 
som skrivs ut från sjukhuset då antalet läkemedel är flera, eftersom 
 
➢ multimedicineringen uppenbarligen har ett samband med felen i läkemedelsbe-

handlingen hos äldre 99,105 (B) och återbesöken106,107. (B) 
 

Utnyttja i mån av möjlighet farmaceutens tjänster då en äldre med minnesläkemedel 
skrivs ut från sjukhuset, eftersom 
 
➢ en kontroll av läkemedelsbehandlingens säkerhet samt en handledning av farma-

ceuten kan minska på återbesöken av äldre med minnesläkemedel108. (C). 

 
 

Ge den äldre handledning i läkemedelsbehandling, eftersom 
 
➢ den äldre inte alltid har tillräckligt med kunskaper och beredskap att kommunicera 

frågor som gäller sin läkemedelsbehandling58,109,110. (B) 
 

• Utifrån erfarenheterna av äldre, som använder många läkemedel, ökar kontrollen av den 
egna läkemedelsbehandlingen bland annat:  

o tilliten till läkaren rent av i den utsträckning att det inte spelar någon roll om man 
själv förstår de utförda läkemedelsändringarna 

o oviljan att ifrågasätta vårdpersonalens beslut om läkemedelsbehandlingen (bl.a. tid-
punkten då läkemedlet ska tas).109 

 

➢ den äldre upplever uppenbart att ändringar i läkemedelsbehandlingen försvårar ge-
nomförandet av läkemedelsbehandlingen72,81,102,109, (B) 
 

• Utifrån erfarenheterna av äldre som använder många läkemedel betonas inte tydligt i epikriserna 
gjorda läkemedelsändringar109.  

 
 

 



      

  HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖ | 21.12.2020  21 
 

7. Näring 

 
 
Fäst särskild uppmärksamhet vid näringsstatus för en äldre med risk för undernäring 
och utnyttja vid behov en dietists specialkunnande, eftersom 
 
➢ en individuell och motiverad näringshandledning given av en dietist och uppfölj-

ning av denna kan minska på de jourmässiga återbesöken 30 och 90 dagar från 
utskrivningen hos ensamboende äldre patienter som är undernärda eller har en 
risk för att bli undernärda111. (C) 

 

➢ dietistens handledning utifrån en individuell näringsplan i kombination med uppfölj-
ningsbesök hos läkaren kan förbättra funktionsförmågan och näringstillståndet hos 
en äldre med risk för undernäring och minska behovet av måltidstjänster efter ut-
skrivningen112. (C) 

 
 
 
 
 

Ibruktagande av rekonmmendationen 

Denna nationella vårdrekommendation är avsedd för de som arbetar med vård av äldre inom både 
sjukhuset och hemvården. Rekommendationen kan även utnyttjas för att utveckla vården av äldre 
på organisationsnivå samt inom hälso- och sjukvårdsbranschens utbildningar. 
 
Vårdrekommendationens innehåll har skrivits så att det kan utföras både på sjukhuset och inom 
hemvården ur det perspektivet och med de resurser som hälsovårdspersonalen inom rekommen-
dationens målgrupp har till handa. Rekommendationerna om multiprofessionellt samarbete baserar 
sig på antagandet om att det finns befintliga samarbetsnätverk mellan aktörerna. Om det finns brister 
i detta samarbete är det viktigt att börja med att skapa nätverk för att främja en säker utskrivning i 
gränssnittet mellan sjukhuset och hemmet. Runt om i Finland har praxisen på gränssnittet mellan 
den specialiserade sjukvården och primärvården ordnats på olika sätt. Införandet av vårdrekommen-
dationen kan tillämpas enligt lokal praxis och man kan kritiskt utvärdera eventuella utvecklingsbehov. 
 
Organisationernas chefer på olika nivåer är viktiga för ibruktagandet av vårdrekommendationen och 
för att ge nödvändiga nya verksamhetsmetoder fotfäste enligt principen för evidensbaserad verk-
samhet113,114. 
 

Uppdatering av rekommendationen  
Vårdrekommendationen uppdateras med 2–4 års intervaller i enlighet med Stiftelsen för vårdforskning 
sr (Hotus) anvisning. 
 

Teman för vidare forskning  
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I fortsättningen är det skäl att undersöka utskrivningsprocessen för äldre i särskilt sårbar ställning, såsom 
ensamboende som inte har någon närstående som tar hand om deras ärenden, personer med minnes-
sjukdomar eller depression samt personer med invandrarbakgrund och dåliga språkkunskaper. I under-
sökningar borde man granska den fysiska boendemiljön och dess tillgänglighet eller hinder med tanke 
på utskrivningsprocessen. 
 
Effekterna av vårdarbetets interventioner förblir till många delar anspråkslösa. Orsaker till detta kan ex-
empelvis vara komplexa interventioner och fenomen samt de valda resultatvariablerna, som inte alltid 
varit vårdarbetssensitiva. I fortsättningen vore det bra att i interventionsstudierna fokusera på att mäta 
interventionernas olika delområden med tanke på vilka delar i interventionen som kan ge betydelsefullt 
resultat för vårdarbetet. Man bör även fästa uppmärksamhet vid studiers vårdarbetssensitiva resultatva-
riabler som kan användas för att mäta önskad ändring. Det är ofta tidskrävande och dyrt att genomföra 
komplexa interventioner och sambandet insats-nytta har inte kunnat evalueras tillräckligt med nuvarande 
forskningsmetodologier.  
 
Vårdrekommendationen baserar sig på befintlig evidens. Därför är det möjligt att inte tillräcklig uppmärk-
samhet har fästs vid centrala delområden som kan vara viktiga för den äldre med tanke på det praktiska 
livet. I fortsättningen vore det bra att undersöka de äldres hemkomst från sjukhuset och faktorer kring 
detta särskilt ur den äldres och närståendes perspektiv i tillägg till organisationsperspektivet. 
 
De äldres läkemedelsbehandlingar och näring behandlades endast kort i denna vårdrekommendation 
och de borde ha egna rekommendationer. 
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