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	 Sammanfattning	
 

Bakgrund: Just nu råder brist på vårdplatser på flera svenska sjukhus. Detta har lett 

till att vårdavdelningar överbeläggs, vilket hittills lösts bland annat genom att 

utlokalisera patienter till andra avdelningar än den dit de egentligen tillhör. Följande 

studie behandlar olika aspekter relaterade till vården av dessa patienter, även kallade 

satellitpatienter. 

	

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

satellitpatienter. 

	

Metod: En intervjustudie med deduktiv ansats genomfördes, där data samlades in via 

semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor. Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades slutligen utifrån Hsieh och Shannons beskrivning 

av kvalitativ innehållsanalys. 

	

Resultat: Sex huvudkategorier har identifierats; Effekter av att utlokalisera patienter, 

Kommunikation mellan vårdgivare, Vårdpersonalens kompetens, Arbetsmiljö, 

Teamarbete samt Förslag till förbättringar. Dessa beskriver tillsammans 

sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda satellitpatienter. 

	

Konklusion: I studien framkom att sjuksköterskornas erfarenheter i samband med 

vården av denna patientgrupp främst genomsyras av en oro kring en bristande 

patientsäkerhet. Deltagarna lyfter vidare att sjuksköterskors arbetsmiljö och 

arbetsvillkor behöver förbättras för att kunna öppna upp vårdplatser, minska antalet 

satellitpatienter och därmed kunna bedriva en patientsäker vård. 

	

Nyckelord: Arbetsmiljö, patientsäkerhet, satellitpatienter, sjuksköterska, 

utlokalisering.	

	

	

	

	



 

Abstract	
	

Background: A shortage of hospital beds prevails in Swedish hospitals at the 

moment. This has led to care unit overcrowdings, which so far has been solved by 

outlocation of patients. This study’s background presents a variety of aspects related 

to these patients’ care, who sometimes also are called satellite patients. 

	

Aim: To describe nurses’ experiences of caring for satellite patients. 

	

Method: An interview study with a deductive approach has been conducted. Data 

was collected by semi-structured interviews with eight registered nurses. The 

interviews were recorded, transcribed and lastly analyzed from Hsieh and Shannon’s 

description of qualitative content analysis. 

	

Result: Six categories were identified; Effects of Outlocating Patients, 

Communication Between Caregivers, Competence Among Nursing Staff, Work 

Environment, Teamwork and Suggestions for Improvement. Together, these describe 

the nurses’ experiences of caring for satellite patients. 

	

Conclusion: Nurses’ experiences of caring for these patients were mainly 

characterized by a concern for patient safety. The participants also mentioned that 

nurses’ work environment and work terms needs to improve in order to open hospital 

beds, reduce the number of satellite patients and thereby maintain a safe and 

equivalent care. 
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1.	Inledning	
I takt med att andelen äldre och multisjuka ökar i Sverige, ökar även vårdbehovet hos 

befolkningen. Samtidigt har antalet vårdplatser på de svenska sjukhusen halverats 

sedan år 1992 (Sjödahl, Kilander, Rutberg & Johansson, 2012). Det har vidare 

rapporterats om att det råder brist på sjuksköterskor runt om i landet, vilket leder till 

att ytterligare vårdplatser stängs (Mirsch, 2014). Som följd uppstår överbeläggningar 

på de svenska sjukhusens vårdavdelningar. Denna situation har hittills lösts bland 

annat genom att patienter utlokaliseras till andra kliniker, där det finns lediga 

vårdplatser. Dessa patienter vårdas således på en annan vårdavdelning än den dit de 

egentligen tillhör (Socialstyrelsen, 2012).	

	

Det har vid ett flertal tillfällen konstaterats att utlokalisering av patienter riskerar att 

leda till negativa konsekvenser och påfrestningar för såväl patienter som personal 

(Sjödahl et al., 2012; Region Skåne, 2011; Apker, Mallak & Gibson, 2007). 

Föreliggande arbete inleddes då den klinik där studien genomförts vänt sig till 

författarna med en förfrågan om att genomföra en studie kring det aktuella ämnet. 

Kontakten inleddes till följd av att personalen upplevt att andelen utlokaliserade 

patienter ökat den senaste tiden samt att det ofta uppstår olika former av problematik 

i vården av dessa patienter. 

 

Vid de litteratursökningar som gjorts i samband med denna studie har ingen 

vetenskaplig forskning påträffats avseende sjuksköterskornas perspektiv på att vårda 

patienter som utlokaliserats till den avdelning där de är verksamma. Denna studie 

ämnar således till att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda utlokaliserade 

patienter. 

	

2.	Syfte	
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

satellitpatienter. 

 

3.	Bakgrund	
3.1	Satellitpatienter	i	hälso-	och	sjukvården	

Socialstyrelsen (2012, sida 7) definierar en utlokaliserad patient enligt följande citat:	
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“Utlokaliserad patient definieras som en inskriven patient som vårdas på en 

annan vårdenhet än den som har specifik kompetens och medicinskt ansvar 

för patienten.”	

	

I föreliggande arbete kommer även begreppet satellitpatient att användas, vilket är 

synonymt till en utlokaliserad patient, eftersom det är detta begrepp som främst 

används på den klinik där studien genomförts.	

	

Region Skåne genomförde under år 2011 en undersökning angående 

överbeläggningar och utlokalisering av patienter. I samband med detta framkom att 

de fyra största sjukhusen i den aktuella regionen tillsammans hade i genomsnitt 50 

överbeläggningar och 40 utlokaliserade patienter per dag (Region Skåne, 2011). 

Inom Region Östergötland hade patienter på Universitetssjukhuset i Linköping och 

Vrinnevisjukhuset i Norrköping under första halvåret av år 2016 varit utlokaliserade 

i totalt 307 vårddygn per månad. Regionens mål ligger idag på maximalt 100 

vårddygn per månad (Region Östergötland, 2016).	

	

Både överbeläggningar och utlokalisering av patienter benämns som ett stort 

problem i flera avseenden, då detta kan kopplas till brister i såväl kompetens, 

omvårdnad, dokumentation, information, medicinskt ansvar och medicinska 

åtgärder. Det beskrivs även kunna leda till en försämrad arbetsmiljö för personalen, 

eftersom det i dessa situationer föreligger en ökad risk för såväl stress som känslor av 

otillräcklighet och minskad trivsel (Region Skåne, 2011). Fortsättningsvis anges att 

utlokalisera patienter som ett ogynnsamt sätt att kompensera för vårdplatsbristen, då 

denna lösning kan leda till problem som extra tidsåtgång, avvikelser som hade 

kunnat undvikas, osäkerhet hos personalen samt otrygghet hos patienterna (Sjödahl 

et al., 2012).	

	

Utlokalisering av patienter inringas också som ett av de största hoten mot 

patientsäkerheten, då denna beskrivs vara beroende av både vårdtyngd, 

bemanningstäthet och kompetens (Region Skåne, 2011). Det har tidigare visats att 

utlokaliserade patienter i högre grad felbehandlas relaterat till deras diagnos, till följd 

av att vårdpersonalen på den avdelning där patienten vårdas inte har tillräckligt med 
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erfarenhet av patientens diagnos. I och med detta blir det svårare för vårdpersonalen 

att upptäcka eventuella komplikationer i tid. Fortsättningsvis beskrivs 

överbeläggningar även påverka patientsäkerheten genom att andelen negativa 

behandlingsresultat ökar. Det förekommer även en ökad mortalitet, vilken är 

oberoende av patientens diagnos, ålder och hur pass akut tillståndet är (Sprivulis, Da 

Silva, Jacobs, Frazer & Jelinek, 2006). 

 

3.2	Kommunikation	mellan	vårdgivare	

Kommunikationen mellan vårdgivare då patienter överrapporteras till en ny 

avdelning har undersökts av Apker, Mallak och Gibson (2007). Vid detta moment 

upplevde vårdpersonalen bland annat osäkerhet kring patienternas diagnoser, samt 

oklarheter kring hur patienterna skulle fördelas och arrangeras. Otydlighet kring 

vilken läkare som var ansvarig för patienten var också ett vanligt förekommande 

problem. De konstaterar även att förflyttning av patienter från en avdelning till en 

annan är förknippat med vissa säkerhetsrisker, vilket kräver tillförlitlighet vid 

överlämningen. Informationsutbytet som sker mellan de båda enheterna vid 

förflyttningen har stor betydelse för att säkerställa att patienten får en korrekt vård. 

De förklarar dock att det förekommer variationer mellan olika kliniker både gällande 

struktur, innehåll och karaktär i överflyttningsprocessen (Apker, Mallak & Gibson, 

2007).	

	

3.3	Kompetens	

3.3.1	Kompetens	hos	vårdpersonalen	

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård ges av personal med rätt 

kompetens, i rätt lokaler och med rätt utrustning. Furåker och Nilsson (2013) 

benämner kompetens som krav på en individs förmåga, vilket bland annat innefattar 

förmågan att utföra en arbetsuppgift på ett sakkunnigt sätt. Det beskrivs även som ett 

komplext begrepp som involverar både allmän och specifik kunskap aktuell för den 

verksamhet där sjuksköterskan arbetar. Den specifika kompetensen förklaras bidra 

till förmågan att kunna analysera, tolka, dra slutsatser, se samband samt avgöra vilka 

åtgärder som är relevanta i den aktuella situationen. Enligt den internationella 

organisationen för sjuksköterskor (ICN, 2012) ska en sjuksköterska också värdera 

både den egna samt andras kompetens då hen åtar sig eller delegerar ansvar.	
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Vid utlokalisering av patienter uppkommer således en kompetensbrist som ej är i 

enlighet med gällande lagstiftning (Socialstyrelsen, 2012; SFS 1982:763). Aiken, 

Clarke, Sloane, Sochalski och Silber (2002) menar att det finns ett direkt samband 

mellan sjuksköterskornas kompetens och patienternas hälsotillstånd. Vidare 

beskriver Apker, Mallak och Gibson (2007) att det finns ett samband mellan 

vårdpersonalens kompetens och det slutliga behandlingsresultatet. Även Kongsvik, 

Halvorsen, Osmundsen och Gjosund (2016) klargör betydelsen av vårdpersonalens 

kompetens genom att konstatera att den spelar en signifikant roll för 

patientsäkerheten.	

	

3.3.2	Sjuksköterskans	kärnkompetenser	

Samverkan i team är en av sjuksköterskans kärnkompetenser (Leksell & Lepp, 

2013). Ett vårdteams fokus skall vara att stödja och hjälpa individen, och med hjälp 

av de olika professionernas samlade kompetens kan detta uppdrag klaras av. 

Eftersom individens situation inte kan avgränsas till ett specifikt område eller 

problem, behöver teamet se patienten utifrån ett helhetsperspektiv. De behöver även 

arbeta mot ett gemensamt mål samt ge och ta emot hjälp från övriga professioner, 

både internt i teamet och externt.	Ett löpande samarbete i både medicinering, 

omvårdnad och rehabilitering krävs vid teamarbetet, och sjuksköterskans roll är att 

vara en länk mellan de olika professionerna samt koordinera de olika aktiviteterna till 

en helhet. En sjuksköterska behöver därmed kunna skifta mellan den medicinska och 

omvårdande delen av yrket, vilket kräver en bred kunskapsbas (Berlin, 2013).	

	

Säker vård är ytterligare en av sjuksköterskans kärnkompetenser, vilken kretsar kring 

att minimera risk för vårdskada. En vårdskada innefattar lidande, skada, sjukdom och 

dödsfall som hade kunnat undvikas om vårdpersonalen hade vidtagit adekvata 

åtgärder (Ödegård, 2013). Den svenska patientsäkerhetslagen konstaterar att varje 

vårdgivare har som ansvar att arbeta mot en ökad patientsäkerhet samt prevention av 

vårdskador. Detta för att kraven på god vård ska kunna upprätthållas (SFS 

2010:659). Emellanåt görs dock medvetna avsteg från rutiner, till exempel på grund 

av tidsbrist. Då detta sker bör sjuksköterskan göra en avvägning mellan effektivitet 

och noggrannhet, samt ställa sig frågan om vilka konsekvenser som kan uppstå av 

detta handlande. För att uppnå en säker vård krävs att frågor kring patientsäkerheten 
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lyfts till ett systemperspektiv, där ledning och chefer ges utbildning inom området 

och genom detta hjälper till att skapa en god säkerhetskultur på kliniken. En sådan 

kultur karakteriseras av fyra olika komponenter. Arbetsmiljön behöver präglas av ett 

förtroende för att de anställda vill rapportera sina misstag, i kombination med en 

kultur där misstag kan rapporteras utan rädsla för negativa konsekvenser. En flexibel 

atmosfär är även fördelaktigt, där förändringar kan genomföras allt eftersom interna 

eller externa krav förändras. En god säkerhetskultur gynnas slutligen också av en 

miljö där individer tillåts att lära från sina egna och andras misstag (Ödegård, 2013).	

	

3.4	Arbetsmiljö	

3.4.1	Betydelsen	av	en	god	arbetsmiljö	

Det finns ett starkt samband mellan sjuksköterskornas arbetsmiljö och graden av 

tillfredsställelse med deras arbete. Att främja gynnsamma förhållanden på 

arbetsplatsen är därmed av stor vikt för att sjuksköterskorna ska trivas på sin 

arbetsplats. En god arbetsmiljö karakteriseras främst av ett gott förhållande mellan 

sjuksköterskor och läkare, att utgå från omvårdnadens grunder för god vård, att det 

finns tillräckliga resurser till att kunna genomföra omvårdnaden samt av en god 

lagledande förmåga hos sjuksköterskorna (Wang, Dong, Mauk, Li, Wan, Yang, 

Fang, Huan, Chen & Hao, 2015). Med detta i åtanke bör sjukhusledningen verka för 

att främja en sådan typ av arbetsmiljö, på både organisations- och avdelningsnivå. Ett 

sätt att arbeta för detta är att öka sjuksköterskornas möjlighet att delta i och påverka 

frågor som rör sjukhuset (Leineweber, Chungkham, Westerlund, Tishelman & 

Lindqvist, 2014).	

	

Hur olika faktorer i arbetsmiljön kan inverka både på sjuksköterskorna som individer 

samt deras arbete, beskrivs i en studie av Van Bogaert, Clarke, Roelant, Meulemans 

och Van de Heyning (2010). De menar att en arbetsplats där sjuksköterskorna har 

tillgång till resurser, stöd och information samt har möjlighet att lära och växa, är en 

arbetsplats med högt engagemang, låg stress, goda resultat i arbetet samt en 

upplevelse hos personalen om att den vård de ger till patienterna är av god kvalitet. 

Variationer i arbetsmiljön beskrivs således kunna leda till att personalen upplever 

vården som bristande, minskad arbetstillfredsställelse samt till uppsägningar från 

arbetsplatsen.	
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3.4.2	Personalbrist	

Leineweber et al. (2014) förklarar att sjukhusledningen också behöver förse 

klinikerna med adekvat bemanning. De klargör att en tillräcklig personalstyrka 

gynnar både arbetsmiljön och främjar en god balans mellan arbete och privatliv hos 

de anställda. Även Trybou, Malfait, Gemmel & Clays (2015) har visat att brist på 

personal kan påverka arbetsmiljön negativt. De menar att då sjuksköterskor av olika 

anledningar väljer att sluta sitt arbete, går både yrkeserfarenhet och arbetskraft 

förlorad. Detta kan leda till negativ inverkan på den personal som är kvar på 

avdelningen.	

	

3.4.3	Relationer	på	arbetsplatsen	

Van Bogaert et al. (2010) lyfter utmattning bland vårdpersonal i sin artikel, vilket 

beskrivs som en respons på organisatoriska stressorer med emotionell utmattning 

som följd. Tillståndet orsakas främst genom emotionell belastning, obalans i 

relationen mellan sjuksköterska och patient samt obalans i relationer mellan kollegor. 

Vikten av ett välfungerande teamarbete och positiva relationer på arbetsplatsen 

framhävs tydligt i samband med detta, där det uppges att arbeta i team i hög grad kan 

minska både utmattning och omsättning av personal. Vidare fastställs att starka 

relationer inom organisationen har många fördelar, både för de anställda och 

organisationen. Positiva relationer och respekt vårdpersonalen emellan gör att 

målsättningar nås i högre grad, samt att personalen inspireras till att ge patienterna 

bättre vård. Stöd från kollegor anges dessutom som en copingresurs i situationer då 

arbetet kan kräva detta.	

	

3.4.4	Miljö	inom	omvårdnad	

Generellt anses fyra olika konsensusbegrepp representera grundtankarna inom 

området omvårdnad. Dessa är människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Begreppet 

miljö innefattar en individs signifikanta andra, den fysiska omgivningen samt den 

miljö där omvårdnaden sker (Fawcett, 1995). Individens omgivning har även en 

psykosocial aspekt, vilken involverar både kommunikation, möjlighet till samvaro 

och avskildhet samt tillgång till information (Sarvimäki och Stenbock-Hult, 1989).	

	

Förutom de fyra konsensusbegreppen finns även fyra olika satser som beskriver hur 
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de olika konsensusbegreppen förhåller sig sinsemellan. En av dessa satser betonar 

interaktionen mellan individ och miljö. Det konstateras att omvårdnaden inte bara 

angår individen, utan även dennes beteendemönster vid interaktionen med 

omgivningen, både i dagliga livet och i kritiska livssituationer. En annan av dessa 

satser förenar både människa, miljö och hälsa. Här förklaras omvårdnaden inte bara 

angå individen och dennes hälsa, utan även människan ur ett helhetsperspektiv. Detta 

till följd av att en människa kontinuerligt interagerar med sin omvärld (Fawcett, 

1995).	

	

Den miljö där omvårdnad utövas sträcker sig mellan samhället i stort, individens 

hem samt hälso- och sjukvårdens olika kliniker; således även sjuksköterskans 

arbetsmiljö (Fawcett, 1995). Sjuksköterskans specifika arbetsuppgift beträffande 

konsensusbegreppet miljö är att reglera, främja, modifiera, upprätthålla och övervaka 

interaktionen mellan individen och dess omgivning, samt att kommunicera med 

individen angående dessa områden (Hilton, 1997). Då individens vårdmiljö även är 

sjuksköterskans arbetsmiljö, går dessa hand i hand. Sjuksköterskorna kan således 

påverka utfallet för patienterna genom att bland annat investera energi i relationerna 

till sina kollegor då detta påverkar sjuksköterskornas hälsa och välmående positivt 

(Cummings, MacGregor Davey, Lee, Wong, Lo, Muise & Stafford, 2010).	

	

Då en patient vårdas på en avdelning inom hälso- och sjukvården innefattar miljön 

inte bara den aktuella avdelningen, utan även den medicintekniska utrustning som 

behövs för att kunna utföra den specifika omvårdnaden (Sarvimäki och Stenbock-

Hult, 1989). Både lokalerna och den medicintekniska utrustningen på varje avdelning 

är anpassade efter den aktuella klinikens specialistområde. Då patienter utlokaliseras 

till en avdelning dit de egentligen inte tillhör uppkommer därmed brister i miljön, 

vilket kan leda till att vården av dessa patienter försvåras. Även personalens 

arbetsmiljö kan påverkas negativt, då överbeläggningar och utlokalisering av 

patienter riskerar att leda till ökad stress. Detta uppstår till följd av brister avseende 

bland annat rutiner, kommunikation, miljö samt medicinsk kompetens. På grund av 

dessa patientsäkerhets- och arbetsmiljörisker bör varje patient i så stor utsträckning 

som möjligt vårdas på den avdelning som har specifik kompetens avseende 

patientens aktuella tillstånd (Socialstyrelsen, 2012).	
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4.	Metod	
4.1	Design	

Till denna studie valdes en deskriptiv, deduktiv design med kvalitativ ansats. I 

enlighet med Henricson & Billhults (2012) beskrivning av kvalitativ 

forskningsdesign har föreliggande studie undersökt människors erfarenheter av en 

särskild företeelse, där målet var att skapa insikt och förståelse för denna med hjälp 

av insamlad information. En kvalitativ forskningsdesign valdes då författarna ansåg 

att detta passade väl till syftet, samt att mängden tidigare forskning kring ämnet var 

begränsad.	

	

4.2	Urval	

Eftersom den klinik där studien genomförts specifikt efterfrågade en undersökning 

kring det aktuella ämnet, blev urvalsgruppen följaktligen sjuksköterskorna på just 

denna klinik. Urvalet är därmed ändamålsenligt, då de sjuksköterskor som valde att 

delta var verksamma på en avdelning med en hög andel satellitpatienter. Det är 

emellertid även ett bekvämlighetsurval, då denna grupp sjuksköterskor i och med 

klinikens förfrågan utgjorde en lättillgänglig urvalsgrupp (Henricson & Billhult, 

2012).	

	

4.3	Datainsamling	

I följande studie har semistrukturerade intervjuer använts till att samla in material. 

Utmärkande för denna typ av intervju är att den innehåller öppna frågor, samt att 

dessa inte behöver lyftas i samma ordning vid de olika intervjuerna (Danielson, 

2012). Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide, genom att 

intervjufrågor formulerades utifrån olika teman relevanta för att kunna besvara 

studiens syfte. Dessa teman var erfarenhet av att vårda satellitpatienter, arbetsmiljö, 

teamarbete samt förbättringsområden. Själva intervjufrågorna utformades som öppna 

frågor för att både undvika att styra intervjun för mycket samt få en 

variationsrikedom i det insamlade materialet, vilket tordes bidra till en mångsidig 

förståelse för problemområdet (Hansagi & Alleback, 1994). Förslag på följdfrågor att 

använda under intervjuerna skrevs även in i denna intervjuguide, med syfte att 

möjliggöra för intervjuaren att vid behov underlätta för informanten att utveckla sitt 

svar (Danielson, 2012). Dessa följdfrågor användes dock sedan mycket sparsamt.	
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4.4	Genomförande	

Till en början konstruerades ett informationsbrev till klinikchef och fackförbund. 

Dessa sändes ut per mail till berörda personer. Klinikchefen gav därefter sitt 

skriftliga samtycke till att studien genomfördes på vårdavdelningen. Fortsättningsvis 

skickades en förfrågan om att delta i intervjustudien ut per mail till samtliga 

sjuksköterskor på den aktuella kliniken, med hjälp av ett informationsbrev. Därefter 

fick sjuksköterskorna återkomma per mail till någon av studiens författare med svar 

om de önskade att delta i studien. I samband med denna återkoppling bestämdes 

gemensamt en tid för intervjun.	

	

Intervjuguiden som konstruerats testades inledningsvis i en pilotstudie med en 

sjuksköterska från kliniken. Denna pilotstudie har inkluderats i resultatet, då 

intervjuguiden inte ändrades nämnvärt i efterhand. Efter pilotstudien utfördes 

intervjuerna med de sjuksköterskor som anmält intresse för att delta. Båda författarna 

deltog vid samtliga intervjuer. Samma person agerade som intervjuare vid alla 

intervjutillfällen, medan den andra personen satt med och lyssnade.	

	

Medelåldern hos de åtta sjuksköterskor som deltog i studien var cirka 31 år. Endast 

kvinnor deltog. Deltagarna hade i genomsnitt varit verksamma som sjuksköterskor i 

7,6 år, medan antalet verksamma år som sjuksköterska på den aktuella kliniken var i 

genomsnitt 6,3 år. Sex av sjuksköterskorna var grundutbildade, medan två vid 

intervjutillfället genomgick en pågående specialistutbildning.	

	

Platserna där intervjuerna genomfördes var två olika utrymmen på den aktuella 

kliniken. En av dessa låg avskilt och var utan störande moment, medan den andra 

platsen låg längst bort i en korridor där störande moment kunde förekomma. Båda 

författarna till den aktuella studien närvarade vid samtliga intervjuer, vilka spelades 

in med hjälp av en diktafon. Totalt genomfördes åtta intervjuer, med en medeltid på 

22 minuter och 48 sekunder.	

	

4.5	Dataanalys	

En kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Hsieh och Shannon (2005) användes till 

att analysera det insamlade materialet. Denna analysmetod valdes eftersom den 
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ansågs passa väl till studiens syfte. Inledningsvis transkriberades intervjuerna, vilket 

skedde i omgångar parallellt med att intervjuerna genomfördes eftersom det inte 

fanns möjlighet att genomföra alla intervjuer under samma dag. Detta gjordes dock 

totalt sett över en period av tre veckor. De transkriberade intervjuerna skrevs därefter 

ut och lästes igenom i sin helhet av båda författarna, för att få en fördjupad förståelse 

och helhetskänsla av underlaget. Sedan påbörjades själva analysarbetet genom att 

meningsbärande enheter identifierades, utifrån de meningar som verkade fånga upp 

viktiga och centrala tankar relaterat till syftet. Dessa markerades med 

överstrykningspennor i varierande färger utifrån dess olika innehåll och mening. 

Vidare formulerades de meningsbärande enheterna om till kondenserade 

meningsenheter, samtidigt som den essentiella innebörden bevarades. Under fortsatt 

bearbetning växte de kondenserade meningsenheterna fram till koder, vilka speglade 

mer än enstaka tankar och begrepp. Dessa koder sammanställdes därefter till 

subkategorier, baserat på de likheter och skillnader som identifierats. Dessa 

sammanställdes slutligen till kategorier.	

	

Tabell 1. Exempel på analysprocessen med meningsbärande enhet, kondenserad 

meningsenhet, kod, subkategori samt kategori.	

Menings-
bärande 
enhet	

Kondenserad 
meningsenhet	

Kod	 Subkategori	 Kategori	

“I början var 
det nån här och 
nån där, men nu 
har det ju blivit 
en vardag. […] 
I början var det 
lite kul och 
vårda annat och 
lära sig annat. 
Men nu blir det 
mer och mer ett 
problem, för 
man kan ha från 
så många olika 
avdelningar och 
det tar väldigt 
lång tid att 
ronda och man 
är ganska 
osäker ibland på 
vad som 
gäller.”	

Antalet 
satellitpatienter 
har ökat, vilket 
gjort att det som 
tidigare var 
spännande och 
roligt blivit ett 
problem i flera 
avseenden.	

Negativ 
utveckling den 
senaste tiden.	

Ökat antal 
satellit-
patienter.	

Effekter av att 
utlokalisera 
patienter.	
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“Ja, fördelar 
skulle jag säga 
är att man får 
ändå en bredare 
kunskap och att 
man tvingas 
liksom hålla sig 
uppdaterad på 
flera olika 
områden ändå.”	

Kompetensen 
breddas och 
kunskap hålls 
uppdaterad på 
andra områden 
än specialiteten.	

Satellitpatienter 
bidrar till ökad 
kunskap.	

Breddad 
kompetens.	

Vårdpersonale
ns kompetens.	

	

4.6	Forskningsetiska	ställningstaganden	

Studien har utgått från de regler och riktlinjer som beskrivs i 

Helsingforsdeklarationen (2013). I enlighet med de principer som beskrivs i 

deklarationen blev studiens deltagare i förväg, genom informationsbrevet, 

informerade om undersökningens syfte, metod samt vilken institution forskarna 

tillhör. Detta genom ett informationsbrev. Samtidigt informerades deltagarna om att 

medverkan var helt frivillig, samt att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

utan att behöva uppge varför. I brevet gavs deltagarna även information om att det 

fanns möjlighet att ta del av resultatet då arbetet är slutfört och godkänt.	

	

I samband med intervjutillfället gav varje deltagare sitt skriftliga samtycke till att 

medverka. Vidare har alla personuppgifter under arbetets gång behandlats 

konfidentiellt. Inga offentliga datorer har använts i hanteringen av underlaget. Allt 

material arkiverades efter att arbetet presenterats och godkänts.	

	

4.7	Trovärdighet	och	giltighet 

Att alla forskningsresultat bör vara så trovärdiga som möjligt konstateras av 

Graneheim och Lundman (2004). I enlighet med Graneheim och Lundman (2012) 

har följande studies trovärdighet kunnat stärkas genom att författarna kontinuerligt 

stärkt sina ställningstaganden och åsikter, samt att intervjuerna genomförts av flera 

personer, vilket beskrivs kunna öka möjligheten till att fånga upp flera olika 

perspektiv. Att flera olika personer deltagit i analysarbetet är också fördelaktigt, då 

olika sätt att tolka och tänka kring resultatet har kunnat lyftas och diskuteras under 

arbetets gång.	

	

Vidare beskrivs giltighet av Graneheim och Lundman (2012) som hur pass 
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sanningsenligt resultatet är. Följande studies giltighet stärks genom att de kategorier 

som kommit ur innehållsanalysen svarat väl mot det som studien ämnade att belysa. 

Att citat från intervjuerna presenterats i resultatet stärker även det studiens giltighet. 

 

5.	Resultat	
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

satellitpatienter. Under analysen av materialet framkom sex huvudkategorier samt 13 

subkategorier som tillsammans svarar för studiens syfte. Dessa redovisas nedan, i 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Studiens huvudsakliga fynd. Följande kategorier och subkategorier 

framkom under analysen. 

Kategori Subkategorier 

Effekter av att utlokalisera patienter Ökat antal satellitpatienter 

Hot mot patientsäkerheten 

Kommunikation mellan vårdgivare Variationer i kommunikationens kvalitet 

Felaktiga och otillräckliga uppgifter vid överrapportering 

Kontakt i samband med ronder 

Vårdpersonalens kompetens Bristande kunskap 

Breddad kompetens 

Arbetsmiljö Ökad arbetstyngd 

Påverkad arbetstillfredsställelse 

Teamarbete Teamarbetet på vårdavdelningen 

Teamet kring patienten 

Sjuksköterskornas förslag till 

förändringar 

Vårdplatsbrist och bristande arbetsvillkor 

Förbättrad struktur 

 

I följande text belyses fynden med hjälp av citat från sjuksköterskorna, vilka 

benämns nedan som SSK1, SSK2, etcetera. Siffrorna är oberoende av vilken ordning 

intervjuerna genomfördes i.	

	
5.1	Effekter	av	att	utlokalisera	patienter	

Sjuksköterskorna beskriver olika effekter av att patienter utlokaliseras inom hälso- 

och sjukvårdsverksamheten; att antalet satellitpatienter ökat på en relativt kort tid, 

samt att prioriteringen kring dessa patienter på olika sätt brister. 
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5.1.1	Ökat	antal	satellitpatienter	

Sjuksköterskorna beskriver en ohållbar situation på vårdavdelningen där antalet 

satellitpatienter ökat markant de senaste åren. Från att avdelningen tidigare haft 

någon enstaka satellitpatient då och då, beskriver sjuksköterskorna nu en arbetsmiljö 

där de dagligen vårdar satellitpatienter från flera olika kliniker.	

	

“Nån gång så tittade jag på tavlan här ute på expeditionen och då var det 

satelliter i från nio olika kliniker. Vi hade en (klinikspecifik) patient.” (SSK2)	
	

I takt med att antalet satellitpatienter ökat beskrivs även att organiseringen kring 

dessa patienters vård blivit allt mer bristfällig. Sjuksköterskorna tror att detta främst 

beror på en rådande sjuksköterskebrist, vilket bidragit till att vårdplatser behövt 

stängas. Detta har i sin tur bidragit till ett högre tryck på sjukhusets kliniker, vilka då 

behöver ta emot en ökad andel satellitpatienter.	

	

“I måndags drog kirurgen ner sju platser för att det inte finns sjuksköterskor 

där. Vi hade en kirurg som kom hit igår och var helt förtvivlad, han sa det att 

snart har jag inga sköterskor kvar.” (SSK6)	

	

5.1.2	Hot	mot	patientsäkerheten	

Vidare beskrivs en ojämlik vård där sjuksköterskorna upplever att satellitpatienterna 

ofta bortprioriteras av ansvarig avdelning, vilket kan speglas i att ronder sker sent på 

dagen och i vissa fall helt uteblir. Även prioriteringen kring vilka patienter som ska 

utlokaliseras, samt vilken avdelning som är lämplig att ta emot denna patient, 

beskrivs som ett stort problem.	Sjuksköterskorna menar på att de står maktlösa inför 

situationen och att när de uttrycker sin oro kring den bristande patientsäkerheten 

upplevs de ej få något gehör för det.	

	

“[... ] patienten behövde egentligen övervakning. Men det finns inga platser, 

inga övervakningsplatser, så vi lägger den som satellit hos er.” (SSK2)	

	

5.2	Kommunikation	mellan	vårdgivare	

En ofta bristfällig kommunikation kring satellitpatienterna beskrivs. 

Sjuksköterskorna nämner flera aspekter kring detta; att det förekommer variationer i 
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kvaliteten av kommunikationen, att felaktiga och otillräckliga uppgifter förekommer 

vid överrapporteringen samt en otillfredsställande kontakt med ansvarig läkare i 

samband med ronder.	

	

5.2.1	Variationer	i	kommunikationens	kvalitet	

Flera sjuksköterskor berättar att kommunikationens kvalitet ofta varierar beroende på 

vilken klinik som är ansvarig. De beskriver även hur kommunikationen med ansvarig 

avdelning ser ut då den fungerar bra. Det viktigaste anses vara att det finns en tydlig 

plan för patienterna, att ansvarig läkare finns till hands och kommer när det 

efterfrågas, att ansvarig avdelning hör av sig och uppdaterar sig om patientens 

situation och tillstånd, samt att vid telefonkontakt mötas av personer som är 

tillmötesgående och vill hjälpa. 

 

Vem som är ansvarig för patienten är dock inte alltid helt självklart. 

Sjuksköterskorna beskriver att de ofta får avsätta mycket tid för telefonkontakter, där 

målet är att hitta ansvarig läkare för satellitpatienten, samt att de i denna process ofta 

slussas runt mellan flera olika personer. När de sedan når fram till ansvarig klinik 

kan de ibland även få beskedet att avdelningen inte är medveten om att de har en 

utlokaliserad patient. Sjuksköterskorna upplever inte heller alltid att det finns någon 

som vill hjälpa till.	

	

“Mycket tid går åt till att jaga ansvarig läkare för satellitpatienter. [...] Man 

slussas runt. Det är mellanjour, det är framjour, det är bakjour, det är 

mittemellan och hit och dit.” (SSK2)	

	

5.2.2	Felaktiga	och	otillräckliga	uppgifter	vid	överrapportering	

Vidare berättar sjuksköterskorna att felaktiga uppgifter kan påträffas i 

överrapporteringar. Det förekommer att sjuksköterskorna, då patienter ska läggas in 

på kliniken, får rapport om att patienten klarar sig helt själv men att det sedan 

anländer en patient som behöver hjälp med så gott som allt. Flera av 

sjuksköterskorna upplever därtill att den person som gör överrapporteringen 

avsiktligt använder sig av felaktiga uppgifter för att deras klinik ska gå med på att ta 

emot patienten, vilket kanske inte hade accepterats annars.	
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“Det finns ett antal gånger vi har fått patienter som man har fått rapporterat 

till sig på kliniken, dom säger att patienterna är relativt bra, och vi får hit 

patienter som är, inte alls är vad man hade förväntat sig.” (SSK6)	

	

Som tidigare nämnts saknas det även ofta tydlig information kring vad som ska göras 

med patienten, förväntat vårdförlopp samt hur rutinerna ser ut för olika vårdåtgärder. 

Sjuksköterskorna lyfter att den ansvariga avdelningen ser många rutiner som 

självklara, samt att dessa är inarbetade i verksamheten sedan tidigare. Detta gör att 

information kring just rutiner ofta glöms bort i överrapporteringar, vilket beskrivs 

leda till bland annat fördröjd vård för patienterna.	

	
5.2.3	Kontakt	i	samband	med	ronder	

Sjuksköterskorna beskriver fortsättningsvis att läkarna i samband med ronder inte 

alltid kommunicerar med den sjuksköterska som har hand om satellitpatienten. Det 

händer att ansvarig läkare kommer till avdelningen och rondar patienten utan att 

varken informera patientansvarig sjuksköterska om att hen är på plats eller vad som 

bestämts under ronden.	

	
På grund av att kommunikationen kring satellitpatienterna brister på olika sätt, 

upplever sjuksköterskorna att patientsäkerheten hotas. Detta beror främst just på att 

ronder försenas eller helt uteblir samt att det ofta saknas en plan för dessa patienter. 

Till följd av detta upplever sjuksköterskorna även att det är svårt att veta vad som 

förväntas av dem. Alla dessa faktorer resulterar i en ovisshet och osäkerhet kring 

satellitpatienterna, vilket utmålas som en patientsäkerhetsrisk.	

	

“Rondning får man inte alltid. De är också en patientsäkerhetsrisk, jag har 

ingen aning om vad jag ska göra med patienten, vet inte planering, vet inte.” 

(SSK2)	

	

5.3	Vårdpersonalens	kompetens	

Sjuksköterskorna beskriver en situation där de står utlämnade med diagnoser och 

åkommor som de inte är vana vid att vårda. Två perspektiv på detta lyfts; hur 

bristande kunskap kring dessa patienter bidrar till en känsla av osäkerhet och 

påverkad patientsäkerhet, men även att de får möjlighet att bredda sin kompetens.	
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5.3.1	Bristande	kunskap	

Sjuksköterskorna upplever ofta att de saknar kunskap i vården av satellitpatienter. De 

uttrycker att de är allmänsjuksköterskor och förväntas ha en bred kompetens, men 

vid arbetet på ett högspecialiserat sjukhus har de inte möjligheten att ha den specifika 

kunskap som behövs kring de olika diagnoser som de, i och med satellitpatienterna, 

kan behöva vårda. De berättar att de framför allt saknar kunskap kring specifika 

vårdåtgärder, vårdförlopp samt hur planen för vården ska se ut.	

	

I samband med detta berättar sjuksköterskorna att de upplever att patientsäkerheten 

hotas när patienter läggs ut som satelliter. Detta till följd av att den kunskapsbrist 

som uppstår bidrar till en risk för att förändringar i satellitpatienternas tillstånd 

upptäcks senare än om patienten hade vårdats på den avdelning som patienten 

egentligen tillhör. På grund av att sjuksköterskorna inte vet vad de ska titta efter, 

riskeras således att symtom och komplikationer upptäcks i ett senare skede än om 

patienten hade vårdats på rätt avdelning. Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet 

kände sig dock i allmänhet något tryggare i detta än sjuksköterskor som inte varit 

yrkesverksamma lika länge. 

 
“För mig är kompetens, det är någonting som är positivt och som man kan 

förvänta sig att man ska ha när man vårdar någon. Här är det inte så. [...] du 

har inte rätt kunskaper helt enkelt för att kunna göra det.” (SSK6) 
	

Vidare beskriver sjuksköterskorna känslor av osäkerhet i samband med att vårda 

satellitpatienter. De uppger att den kunskapsbrist som föreligger ofta har ett samband 

med att en känsla av maktlöshet och frustration uppstår, bland annat över att inte 

kunna ge besked till patienter och anhöriga samt att inte alltid kunna svara på vad 

förväntat förlopp är för den aktuella diagnosen. 

	

5.3.2	Breddad	kompetens	

Vissa positiva aspekter beskrivs dock av vissa sjuksköterskor i samband med att 

vårda patienter som inte tillhör deras egen specialitet. Dessa utmärktes som att det 

blir mer variation i arbetet, samt att det ger en bredare kompetens. En förutsättning 

för att vårdandet av satellitpatienter ska upplevas positivt beskrivs dock vara att de 

fått tillräcklig information från början, samt att det finns möjlighet att avsätta tid till 
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de extra moment som tillkommer kring dessa patienter.	

	

“[...] vi blir utmanade i vår profession och vi utvecklas, absolut.” (SSK5)	

	

5.4	Arbetsmiljö	

Att arbetsmiljön på olika sätt påverkas av att det vårdas många satellitpatienter på 

avdelningen är något som sjuksköterskorna ofta återkommer till. Detta speglas 

främst i två aspekter; en ökad arbetstyngd samt påverkad arbetstillfredsställelse.	

	

5.4.1	Ökad	arbetstyngd	

Sjuksköterskorna berättar om en ökad arbetstyngd i samband med vården av 

satellitpatienter. Ökade krav ställs på både självständigt arbete och att kunna ta beslut 

på egen hand, eftersom patientansvarig läkare inte alltid finns tillgänglig varken på 

plats eller per telefon. Samtidigt behöver sjuksköterskorna ofta kunna anpassa sig 

efter yttre omständigheter, vilket minskar möjligheten att lägga upp samt följa en 

planering för sin arbetsdag.	De beskriver även en stor tidsåtgång till följd av de extra 

moment som uppstår kring dessa patienter. De beskriver ett splittrat dagligt arbete, 

vilket avbryts och förlångsammas på olika sätt. Det kan bland annat handla om att 

behöva gå iväg och hämta material, hjälpmedel eller läkemedel som inte finns på 

avdelningen. Något annat som lyfts är att det inte alltid finns en struktur kring när 

ronderna ska ske, vilket kan leda till att sjuksköterskorna får tillbringa hela sitt 

arbetspass till att ronda eller att de inte hinner äta lunch.	

	

“Och just det här störande momentet att det kan stå fem läkare och vänta på 

att man, att dom alltså vill ronda. Då är det inte så lätt som ny sjuksköterska 

att säga att, ja men ta en kölapp, jag menar det, så är det. Ni får vänta på 

eran tur. Och alla tror att dom är viktigast i hela världen.” (SSK2)	
	

5.4.2	Påverkad	arbetstillfredsställelse	

I samband med vården av satellitpatienter berättar sjuksköterskorna att de ofta 

känner sig otillräckliga. De beskriver en situation där det ofta förekommer känslor av 

otillfredsställdhet efter ett avslutat arbetspass, där de inte kan känna sig nöjda eller 

att de har gjort ett bra jobb. Ett missnöje finns i att inte hinna göra klart sitt arbete 

innan nästa personalstyrka påbörjar sitt arbetspass. Vidare berättar sjuksköterskorna 
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om att de ofta känner sig stressade i samband med de olika påfrestningar som 

uppkommer, samtidigt som omvärlden trycker på med sitt.	

	

“Det är mycket stress, mycket tidspress, mycket känslor av otillräcklighet och 

känsla av att man bidrar till... Alltså att patientsäkerheten brister. Tycker jag, 

vilket ger en del ångest.” (SSK2)	

	

5.5	Teamarbete	

Sjuksköterskorna berättar att teamarbetet på deras avdelning fungerar väl även vid 

vården av satellitpatienter, men att det ofta blir problematiskt gällande det övriga 

teamet kring patienten.	

	

5.5.1	Teamarbetet	på	vårdavdelningen	

Sjuksköterskorna upplever att teamarbetet mellan avdelningens sjuksköterskor och 

undersköterskor fungerar bra, och att de hjälps åt för att kunna ge bästa möjliga vård 

till satellitpatienterna utifrån de förutsättningar som finns. De beskriver även en 

öppen personalgrupp där det alltid finns möjlighet att fråga och ta hjälp av kollegor 

gällande områden som känns osäkra. Dock belyser de att det lätt kan uppstå stress 

inom teamen relaterat till satellitpatienterna, eftersom mycket energi går åt till att 

hitta lösningar på de problem som uppkommer kring dessa patienter. De beskriver 

också en känsla av otillfredsställelse över att de inte får möjlighet att göra ett lika bra 

arbete som de hade kunnat göra om det fanns rätt förutsättningar.	

	

“Men här på avdelningen går det att fråga. Vi är ju blandad, väldigt blandad 

rutinerad sköterska och ny sjuksköterska… Även om vi har olika vårdlag, 

men teamarbetet är bra här tycker jag.” (SSK1)	

	

5.5.2	Teamet	kring	patienten	

Teamarbetet mellan den ansvariga avdelningen och den avdelning där 

satellitpatienten vårdas beskrivs som bristfälligt. Sjuksköterskorna beskriver att det 

ofta blir svårt att få till ett team kring satellitpatienterna. Detta beror, enligt 

sjuksköterskorna, på att övriga teamet, utöver sjuksköterskan och undersköterskan på 

den vårdande avdelningen, prioriterar sina egna patienter före satellitpatienterna, 

samt att patientansvarig läkare ofta är svår att få tag på. Sjuksköterskorna berättar 
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vidare att negativa känslor kan uppstå i samband med att teamarbetet brister. De 

beskriver en situation där de inte alltid får gehör från patientansvarig läkare i svåra 

situationer, och att detta medför att satellitpatienterna inte får en likvärdig vård som 

andra patienter. En känsla av maktlöshet beskrivs inför att det vanligtvis inte hade 

behövt vara på det sättet.	

	

“Då känner man sig ju väldigt maktlös för att, då känner man ju att så hade 

det ju inte varit om patienten hade legat på sin egen avdelning.” (SSK8)	

	

5.6	Sjuksköterskornas	förslag	till	förändringar	

I samband med frågan kring huruvida sjuksköterskorna tänker att det skulle kunna gå 

att göra någonting annorlunda i samband med vården av satellitpatienter, framkom 

både förslag på mer konkreta lösningar samt tankar kring att problemet kan behöva 

lyftas på högre nivå. Sjuksköterskornas förslag till förändringar kan sammanfattas i; 

vårdplatsbrist och bristande arbetsvillkor, samt förbättrad struktur.	

	

5.6.1	Vårdplatsbrist	och	bristande	arbetsvillkor	

En central aspekt i sjuksköterskornas förslag till förändringar är tankar kring 

arbetsvillkor. Uppfattningen är att den vårdplatsbrist som beskrivs vara orsaken till 

det ökade antalet satellitpatienter, främst beror på sjuksköterskebrist. De menar 

vidare att bristande arbetsvillkor är en bidragande orsak till att sjuksköterskor slutar, 

eller väljer att avstå från att arbeta inom hälso- och sjukvården. De beskriver att den 

nuvarande situationen skapar en ond cirkel; till följd av att det råder en 

sjuksköterskebrist väljer sjuksköterskor att sluta sitt jobb, vilket följaktligen leder till 

en ökad arbetsbelastning för dem som är kvar. För att få en mer hållbar situation 

anser sjuksköterskorna att det i grunden handlar om att sjukhuset på en högre nivå 

behöver få kontroll över vårdplatsbristen, och att förbättrade arbetsvillkor för 

sjuksköterskor är en stor del i detta. 

	

“Man vill inte känna att man inte vet när man får gå hem från jobbet, för om 

man har nån kollega som blir sjuk. [...] Man vill inte jobba under dom 

förutsättningarna eller dom premisserna att man kan bli inringd på sin 

lediga tid. Att man inte får sova, att man inte får den här vilan emellan 

arbetspassen.” (SSK6)	
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5.6.2	Förbättrad	struktur	

Sjuksköterskorna menar att det råder brist på struktur beträffande satellitpatienternas 

vård. Det finns sällan en ordentlig vårdplan för dessa patienter, vilket gör att 

sjuksköterskorna står villrådiga i vad tanken med vården är. Tydligare riktlinjer och 

regler kring patienternas vårdplan efterfrågas därför, men även tydliga rutiner kring 

ronder samt vilket sökarnummer som ska användas och när. Det ifrågasätts även hur 

arbetssättet ser ut kring vilka patienter som läggs ut som satelliter, då 

sjuksköterskorna berättar om att det inte alltid är de mest lämpade patienterna som 

utlokaliseras. Sjuksköterskorna lägger också fram en önskan om att varje avdelning 

plockar hem sina satellitpatienter så fort en ledig sängplats uppstår.	

	

“Och sen så har vi, ja men som idag inte ens plats för patienterna, de ligger i 

korridoren. [...] Jo, att man plockar hem sina satellitpatienter. När man själv 

har en plats ledig så måste man ju ta hem den. Det känns inte heller som de 

gör, utan att de kan ligga här som nån slaskavdelning.” (SSK3) 

	

Ett annat förslag till förbättring gällande strukturen kring satellitpatienterna är att 

begränsa antalet kliniker som får lägga satellitpatienter på en viss avdelning. Att 

avgränsa patientgruppen på detta sätt tror flera sjuksköterskor skulle vara positivt, i 

synnerhet då detta tros kunna ge dem möjlighet att utveckla sin kunskap och 

kompetens kring endast ett begränsat antal patientgrupper. 

 

6.	Diskussion	
6.1	Resultatdiskussion	

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska vård ges av personal med rätt 

kompetens, i rätt lokaler och med rätt utrustning. I den aktuella studiens resultat har 

det dock framkommit att så inte alltid är fallet. I samband med vården av 

satellitpatienter vittnar sjuksköterskorna om en hotad patientsäkerhet, där bristande 

kommunikation, brist på medicintekniska produkter, avsaknad av specifik kompetens 

samt en påfrestande arbetsmiljö tillsammans bidrar till att dessa patienter får en 

bristfällig vård jämfört med om de hade vårdats på den avdelning dit de egentligen 

tillhör. Att utlokalisering av patienter utgör en patientsäkerhetsrisk är dock inget nytt. 

Både Region Skåne (2011) och Sjödahl et al. (2012) har tidigare lyft detta, då de 

konstaterat att utlokalisering av patienter innebär ett av patientsäkerhetens största 
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hot. Socialstyrelsen (2012) menar vidare att det finns en risk för att vårdpersonalen, 

på grund av den ihållande vårdplatsbristen, gradvis kan ha accepterat hur situationen 

ser ut. De brister och problem som uppstår vid utlokalisering av patienter ses då som 

ett normaltillstånd. Detta gör att det föreligger en risk för normalisering av 

patientsäkerhetsrisker, det vill säga att de ses som normala istället för att betraktas 

som en avvikelse. Patientsäkerhetslagen (2010) konstaterar att varje vårdgivare har 

ansvar för att arbeta mot en ökad patientsäkerhet, samt preventivt för att förebygga 

vårdskador. De brister och problem som uppstår i och med utlokalisering av patienter 

bildar således tillsammans ett underlag som bidrar till en ohållbar situation som inte 

stämmer överens med svensk lagstiftning. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

1982:763) ska sjukvården bedrivas på så sätt att vård ges på lika villkor för hela 

Sveriges befolkning. Så är dock inte fallet i nuläget. Detta till följd av att 

utlokalisering av patienter bidrar till en ojämlik och otillräcklig vård, samtidigt som 

det blivit näst intill nödvändigt att utlokalisera patienter på de svenska sjukhusen för 

att kunna lösa situationen med vårdplatserna. Samma lag konstaterar därtill att 

vården ska vara kostnadseffektiv, vilket är en viktig aspekt och diskussion i samband 

med utlokalisering av patienter. På detta vis bidrar den rådande situationen inom 

hälso- och sjukvården till en etisk och samhällelig konflikt.	

	

Sjuksköterskorna menar fortsättningsvis att kommunikationen mellan den ansvariga 

avdelningen och den avdelning som patienten vårdas på, ofta brister på olika sätt. 

Det kan röra sig om felaktiga och otillräckliga uppgifter som ges vid 

överrapportering, olika brister kring ronder samt en arbetsmiljö där sjuksköterskan 

som vårdar en satellitpatient ofta tvingas att spendera en stor del av sin arbetsdag till 

att försöka få kontakt med ansvarig läkare. Detta är även något som Apker et al. 

(2007) uppger bidrar till att ett hot mot patientsäkerheten uppstår, då 

informationsöverföringen i samband med vården av en patient är av stor betydelse 

för att säkerställa att hen får en korrekt vård.  

 

Sjuksköterskorna beskriver vidare hur kommunikationen ser ut då den fungerar bra. I 

samband med detta lyfts bland annat att den ansvariga avdelningen hör av sig och 

kollar hur det går med patienterna, samt att ansvarig läkare finns till hands och 

kommer när hen tillfrågas, som två huvudsakliga faktorer vilka bidrar till en 

välfungerande kommunikation. Sjuksköterskornas syn på kommunikationen stärks 
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av Leonard, Graham och Bonacum (2004) som menar att komplexiteten i den 

medicinska omvårdnaden kräver en effektiv kommunikation för att kunna ge en vård 

av hög kvalitet. Två användbara metoder som förklaras kunna möjliggöra detta är att 

verka för ett öppet klimat, där individerna tillåts uttrycka eventuella bekymmer, samt 

att använda standardiserade kommunikationsverktyg vid överrapporteringar, som till 

exempel SBAR.	

	

Socialstyrelsen (2012) och Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) belyser båda att det 

vid utlokalisering av patienter uppkommer en kompetensbrist som ej är i enlighet 

med gällande lagstiftning. Sjuksköterskorna beskriver att de anser sig ha en 

kompetensbrist relaterad till satellitpatienternas diagnoser, men att deras oro kring 

detta inte alltid tas på allvar. Enligt den internationella organisationen för 

sjuksköterskor (ICN, 2012) förväntas sjuksköterskan värdera både sin egen och 

andras kompetens när hen åtar sig ett ansvar. Sjuksköterskorna menar dock på att vid 

de tillfällen som de försöker påtala att de inte har den kompetens som krävs för att 

vårda en satellitpatient, kan detta bortförklaras med att det inte finns några andra 

lediga vårdplatser på sjukhuset. Flertalet tidigare studier menar att det finns ett 

samband mellan vårdpersonalens kompetens och den vård som patienten erhåller 

(Aiken et al. 2002; Apker et al. 2007; Kongsvik et al. 2016). En slutsats kan då dras 

att om patienten vårdas på en avdelning där sjuksköterskorna inte har den specifika 

kompetens som krävs relaterat till patientens diagnos, uppkommer således en 

kompetensbrist som bidrar till en osäker vård för patienten. Sjuksköterskorna 

beskriver att de kan känna sig osäkra kring hur de ska vårda patienten och vilka 

åtgärder som ska vidtas i olika situationer. Att detta leder till en osäker vård för 

patienterna stärks av Socialstyrelsen (2012), som påtalar att det i samband med 

utlokalisering av patienter föreligger risk för feltolkningar av medicinska 

ordinationer, olika bedömningar av vårdbehoven hos satellitpatienter, samt felaktiga 

bedömningar och tolkningar av patientens tillstånd. Detta förklaras, precis som 

sjuksköterskorna menar, bero på bristande erfarenhet av att vårda den aktuella 

patientgruppen.	

	

Sjuksköterskorna menar att den ökade arbetstyngd och tidsåtgång som följer med att 

vårda satellitpatienter, påverkar deras arbetstillfredsställelse negativt. De vittnar om 

en bristande arbetsmiljö där avsaknad av material, information och stöd gällande 
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satellitpatienterna bidrar till en känsla av otillräcklighet och ibland stress. Detta 

stärks av Wang et al. (2015) som konstaterar att det finns ett samband mellan 

vårdpersonalens arbetsmiljö och deras upplevelse av arbetstillfredsställelse. Denna 

förbindelse stärks ytterligare av Van Bogaert et al. (2010), vilka menar att tillgången 

till resurser, stöd och information ger sjuksköterskorna möjlighet att ge en vård av 

god kvalitet, vilket i sin tur kan öka arbetstillfredsställelsen. Cummings et al. (2010) 

konstaterar att sjuksköterskornas arbetsmiljö har en indirekt påverkan på utfallet för 

patienterna. De menar också att en avtagande arbetstillfredsställelse kan vara en 

viktig signal som tyder på problem kring kvalitetssäker vård samt bristfälliga utfall 

för patienterna. Detta kan relateras till den oro som sjuksköterskorna i föreliggande 

studie uttryckte under intervjuerna. 

 

Samverkan i team är en del av sjuksköterskans kärnkompetenser. I teamet är 

sjuksköterskan den som har det övergripande ansvaret för att teamarbetet kring 

patienten fungerar (Berlin, 2013). Sjuksköterskorna berättar dock att det kan vara 

svårt att få till ett fungerande team kring satellitpatienterna, eftersom 

sjuksköterskorna upplever att dessa patienter ofta bortprioriteras av ansvarig 

avdelning. Att kunna leva upp till det ansvar som sjuksköterskan förväntas ha 

gällande teamarbetet blir därmed svårt när det kommer till satellitpatienter. 

Teamarbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor på den avdelning där 

satellitpatienterna vårdas ansågs dock vara välfungerande, tack vare ett hjälpsamt 

klimat där personalen kan ta hjälp av varandra i svåra situationer. Att ta stöd av 

kollegor kan relateras till Van Bogaert et al. (2010) som menar på att detta är en 

copingresurs, vilken kan användas då arbetet kräver det.	

	

Sjuksköterskorna anser att det mest övergripande som behöver förändras för att lösa 

problemen kring utlokalisering av patienter, är att lösa vårdplatsbristen. 

Sjuksköterskornas uppfattning är att den vårdplatsbrist som råder beror på en 

personalbrist som uppkommit till följd av dåliga arbetsvillkor för sjukhusets 

sjuksköterskor, vilket bidragit till att många valt att sluta. Hudson och Shen (2015) 

förklarar personalbrist som en situation där det finns för få anställda för att kunna 

fullborda det arbete som förväntas av en grupp. De konstaterar även att en långvarig 

brist på personal kan leda till flera negativa konsekvenser för både enskilda individer 

och en grupp; såsom utmattning, nedsatt motivation, lägre arbetstillfredsställelse 
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samt sämre prestation. Det beskrivs även att det vid långvarig personalbrist sällan 

finns stöd från organisationen, samt att det kan förekomma upplevelser av att 

ledningen inte bryr sig om sina medarbetare. Vidare menar Trybou et al. (2015) att 

både yrkeserfarenhet och arbetskraft förloras då sjuksköterskor slutar på en 

arbetsplats, vilket kan leda till negativa konsekvenser för den personal som är kvar. 

Ovanstående information styrker den negativa spiral som sjuksköterskorna beskriver 

relaterat till arbetsmiljön. Hudson och Shen (2015) menar vidare att för att kunna 

sätta in rätt åtgärder och lösningar till bristen på personal, är det av stor vikt att veta 

vad som är orsaken till den. För att på lång sikt öka antalet vårdplatser behöver 

ledningen, i enlighet med detta, undersöka vad som är orsaken till personalbristen. 

Om det visar sig handla om dåliga arbetsvillkor, vilket sjuksköterskorna i 

föreliggande studie har uppfattningen om, behöver därför dessa förbättras för att 

kunna lösa hela problemet.	

	

6.2	Metoddiskussion	

Syftet med studien var att studera sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

satellitpatienter. En kvalitativ forskningsdesign valdes då studien ämnade att 

undersöka individers erfarenheter av en särskild företeelse. Till datainsamlingen 

användes semistrukturerade intervjuer, vilka genomfördes med hjälp av en 

intervjuguide. Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod menar Danielson 

(2012) ger möjlighet att förstå deltagarnas erfarenheter, genom att de med egna ord 

får möjlighet att uttrycka sin personliga syn på en viss företeelse. En 

semistrukturerad intervju, där en intervjuguide ofta används som stöd, anses vidare 

ha flera fördelar. Framför allt nämns att denna typ av intervju är flexibel eftersom 

den ger intervjuaren möjlighet att anpassa intervjun efter vad som tas upp, vilket tros 

bidra till en större rikedom i deltagarnas svar. I enlighet med detta anses metoden 

kunna stärka studiens resultat. Slutligen frågade intervjuaren, i slutet av varje 

intervju, om det fanns något som intervjupersonen ville tillägga som inte redan tagits 

upp. Denna fråga står inte med i intervjuguiden, men ställdes ändå under samtliga 

intervjuer. Danielson (2012) menar att detta är ett viktigt moment under en intervju 

för att intervjupersonen ska få möjlighet att tillägga något ytterligare, som tidigare 

inte kommit fram.	

	



 25 

Värt att nämnas är att den pilotstudie som genomfördes, som första intervju, har 

inkluderats i det färdiga resultatet. Detta då det enda som ändrades efter pilotstudien 

var att två frågor, vilka kunde uppfattas som ledande, omformulerades till mer öppna 

frågor inför kommande intervjuer. Med tanke på att de fynd som kom upp under 

pilotstudien inte skilde sig från resterande intervjuer avseende dessa frågor, ansåg det 

ej finnas några skäl till att exkludera pilotstudien från resultatet. 

 

Eftersom kliniken där studien genomfördes specifikt hade efterfrågat en 

undersökning kring det aktuella ämnet användes ett bekvämlighetsurval, då 

sjuksköterskorna som var verksamma på kliniken utgjorde en lättillgänglig 

urvalsgrupp. En risk med att använda sig av ett bekvämlighetsurval är enligt Yin 

(2011) att arbetet kan bli vinklat eller ofullständigt. Detta kan således ses som en 

svaghet i studien. Urvalet var dock emellertid även ett ändamålsenligt urval, 

eftersom det redan innan studien påbörjades fanns en inblick i att den aktuella 

kliniken hade en hög andel satellitpatienter och att sjuksköterskorna därmed 

troligtvis besatt erfarenheter som skulle kunna svara väl mot studiens syfte. Yin 

(2011) menar att ett ändamålsenligt urval möjliggör att värdefull information erhålls 

från individer som besitter en särskild erfarenhet kring ämnet, och att insamlad 

information på så vis får god relevans. Således anses urvalsgruppen trots allt passa 

väl ihop med studiens syfte. Fortsättningsvis hade sjuksköterskorna varit verksamma 

inom både sitt yrke samt på avdelningen under olika lång tid. Trots detta visade 

resultatet att erfarenheterna av att vårda satellitpatienter var likvärdiga. Variationen i 

sjuksköterskornas bakgrundvariabler ses således både som ytterligare en styrka med 

urvalsgruppen samt något som ökar resultatets överförbarhet. För att stärka studiens 

resultat ytterligare hade dock sjuksköterskor från andra kliniker med hög andel 

satellitpatienter kunnat tillfrågas om att delta, vilket tros ha kunnat bidra till en 

bredare bild av sjuksköterskors erfarenheter av att vårda satellitpatienter.	

	

Åtta sjuksköterskor deltog i studien. Det material som inhämtades genom 

intervjuerna med dessa sjuksköterskor ansågs tillräckligt för att kunna besvara 

studiens syfte, och därför söktes ej flera deltagare. Detta beslut kan stärkas genom 

resonemang av både Danielson (2012) och Kvale och Brinkmann (2014) vilka menar 

att antalet deltagare ska anpassas efter vad som är tillräckligt för att besvara studiens 

syfte. De framhåller även att ett för lågt antal deltagare kan minska resultatets 
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överförbarhet, medan ett för högt antal deltagare kan göra att det blir svårt att göra 

ingående tolkningar av intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) menar vidare att 

vid en viss punkt i datainsamlingen kommer en ytterligare deltagare inte att tillföra 

så pass mycket ny kunskap att det är värt att investera den tid och de resurser som 

krävs för att genomföra ytterligare en intervju. Utifrån dessa resonemang anses 

studiens resultat kunna vara väl överförbart till andra kliniker på Sveriges sjukhus.	

	

Enligt Hansagi & Allebeck (1994) eftersträvas enhetlighet i forskningsintervjuer. 

Med detta menas att samtliga intervjupersoner ska få samma frågor och att dessa ska 

ställas på samma sätt, även om det aldrig går att vara säker på om intervjupersonerna 

uppfattar frågorna som lika. För att uppnå denna enhetlighet har samma person 

agerat som intervjuare vid samtliga genomförda intervjuer, vilket tros ha främjat att 

samma tillvägagångssätt tillämpats vid varje intervju samt att frågorna ställts på 

liknande sätt varje gång. 

 

Som beskrivits tidigare har den aktuella studiens trovärdighet kunnat stärkas genom 

att, i enlighet med Graneheim och Lundman (2012), kontinuerligt stärka 

ställningstaganden och åsikter, att intervjuerna genomförts av flera personer samt att 

resultatets olika delar belysts med hjälp av citat från intervjuerna. Att flera olika 

personer deltagit i analysarbetet är också fördelaktigt, då olika sätt att tolka och tänka 

kring resultatet har kunnat lyftas och diskuteras under arbetets gång. Något som 

skulle kunna påverka trovärdigheten negativt är att antalet deltagare i studien var 

relativt lågt. För att få ett bredare resultat hade studien dock troligen behövt 

genomföras på flera kliniker med hög andel satellitpatienter, med tanke på att det 

mot slutet av intervjuförfarandet uppkom att informanterna gav snarlika svar. 

Graneheim och Lundman (2004) förklarar dock att det sällan finns en enda sanning 

kring verkligheten, eftersom denna kan förstås på flera olika sätt beroende på varje 

individs subjektiva tolkning. Detta inringas som en viktig fråga i diskussionen kring 

ett forskningsresultats trovärdighet. För att kunna beskriva trovärdigheten behöver 

den aktuella studien bedömas utifrån den procedur som använts för att få fram 

resultatet, vilket har gjorts i denna studie på det sätt som beskrivits ovan.	

	

Intervjuerna med sjuksköterskorna genomfördes vid två olika platser på den aktuella 

kliniken, varav den ena platsen låg längst ner i en korridor där störande moment 
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kunde förekomma. Endast tre av de åtta intervjuerna genomfördes på den platsen då 

den ej ansågs lämplig att genomföra fler intervjuer på, på grund av de störande 

moment som förekom. Störande moment avser i detta fall att larm från rum på 

avdelningen hördes, samt att en läkarexpedition låg i anslutning till den aktuella 

platsen och det därav sprang förbi personer under intervjun. Det ansågs ej heller 

lämpligt att använda denna plats ur hänsyn till deltagarnas anonymitet. Dock anser 

Danielson (2012) att vid intervjuer på en vårdavdelning behöver intervjuaren vara 

följsam till den plats som erbjuds och att intervjuaren bör vara öppen för att det kan 

vara svårt att få till en avskild miljö utan störande moment och avbrott.	

	

Efter avslutad intervju fördelades materialet mellan författarna och transkriberades 

var för sig. Detta ansågs inte ha någon betydelse för resultatet eftersom ingen djupare 

analys, det vill säga exakt tolkning, av det som sjuksköterskorna berättade krävdes 

för att besvara studiens syfte. Transkriberingen skedde i omgångar, parallellt med att 

intervjuerna genomfördes. Detta kan ses som både positivt och negativt. Det som 

upplevts positivt är att detta möjliggjorde att tidigt se likheter och skillnader i vad 

deltagarna svarat på olika frågor. Det underlättade även bedömningen av om det 

insamlade materialet ansågs räcka som underlag till studien, då det under 

transkriberingsprocessen upptäcktes att intervjupersonernas svar ofta kunde likna 

varandra. Att transkribera intervjuerna i omgångar ses emellertid även som negativt. 

Detta eftersom en risk tros föreligga för att det vid intervjuerna kunde förekomma en 

förutfattad mening kring hur deltagaren skulle svara på vissa frågor, och att 

följdfrågorna därmed riskerade att bli vinklade. Detta var dock något som författarna 

till föreliggande arbete var medvetna om vid genomförandet av de senare 

intervjuerna, och därför arbetade aktivt med att förhålla sig neutrala till ämnet och de 

följdfrågor som ställdes.	

	

Efter att alla intervjuer genomförts och transkriberats, gicks det transkriberade 

materialet igenom i sin helhet för att båda skulle bli väl insatta i hela underlaget. 

Insamlade data analyserades därefter med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys 

inspirerad av Hsieh och Shannon (2005). Denna analysmetod anses vara väl 

anpassad för att användas då en större mängd data ska analyseras och brytas ned till 

koder, eftersom denna metod i hög grad hjälper till att bevara det centrala budskapet 

i materialet. Den gav även en tydlig struktur i analysarbetet.	
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Redan innan studien påbörjades fanns en viss kunskap om problematiken som 

uppstår i vården av satellitpatienter. Därför fanns en medvetenhet under hela studiens 

gång om att detta kunde komma att påverka resultatet. Förförståelsen hanterades 

genom att innan arbetets början diskutera kring denna. I enlighet med Henricson 

(2012) bidrog detta till att förförståelsens inverkan på resultatet begränsades. 

Intervjuguiden formulerades vidare med öppna och neutrala frågor, vilket gjorde att 

deltagarna själva gavs möjlighet att tolka intervjufrågorna och välja hur de ville 

besvara dessa. I slutet av de flesta intervjuer ställdes även frågan om deltagaren hade 

någonting som hen ville tillägga som inte redan tagits upp. På så sätt gavs deltagaren 

utrymme att ta upp aspekter som upplevdes viktiga och väsentliga. Det går emellertid 

inte att helt utesluta att förförståelsen inte kan ha påverkat analysen och resultatet.	

	

Ett problem relaterat till deltagarnas möjlighet att vara anonyma i studien är att de 

sjuksköterskor som valde att delta ofta gick ifrån arbetet under sitt skift, och att 

kollegor således såg att denna person valde att medverka i studien. Det fanns även 

tillfällen då en träff hade bestämts med en deltagare och denne inte kom till avtalad 

plats. Deltagaren behövdes då efterfrågas på klinikens expedition, vilket kan ha lett 

till att slutsatser från kollegor drogs om att denna person deltog i studien. Detta hade 

kunnat förhindras om intervjuerna hade ägt rum på ett annat ställe än kliniken, 

eftersom deltagarna då inte hade behövt gå ifrån och förklara varför. 

 

En artikel från Läkartidningen (Sjödahl et al., 2012) samt en från Vårdfokus (Mirsch, 

2014) har inkluderats i studiens inledning, bakgrund och resultatdiskussion. Dessa 

inkluderades med syfte att belysa problemområdet i ett helhetsperspektiv, vilket inte 

kunde göras på något annat sätt till följd av bristen på tidigare forskning kring det 

aktuella ämnet. Att inkludera dessa artiklar är således något som gjorts på ett 

medvetet sätt, vilket kan speglas i att deras respektive innehåll under arbetets gång 

stärkts med hjälp av flera vetenskapliga artiklar som berört olika aspekter av det som 

tagits upp. 
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7.	Konklusion	
I studien framkom att sjuksköterskornas erfarenhet av att vårda satellitpatienter 

främst genomsyras av en oro kring den bristande patientsäkerheten som detta 

medför. Bristande kommunikation mellan ansvarig avdelning och vårdande 

avdelning, brister kring ronder, avsaknad av rätt medicinteknisk utrustning samt att 

sjuksköterskorna inte har rätt kompetens för dessa patienter var alla delar som bidrog 

till sjuksköterskornas bekymmer kring säkerheten för dessa patienter. 

Sjuksköterskorna menar även att den främsta orsaken till att patienter utlokaliseras är 

den vårdplatsbrist som råder, vilken huvudsakligen uppfattas bero på 

sjuksköterskebrist. Arbetsvillkor och arbetsmiljö lyfts som två delar som behöver 

förbättras för att fler sjuksköterskor ska söka sig till sjukhusen samt välja att stanna 

kvar. Detta tros kunna möjliggöra att vårdplatser kan öppnas upp och att patienter 

därmed kan erbjudas vård på rätt avdelning, det vill säga där det finns rätt kompetens 

och rätt utrustning för att kunna bedriva en patientsäker vård.	

	

8.	Kliniska	implikationer	och	förslag	till	vidare	
forskning	
Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att det skulle kunna vara av nytta för 

verksamheter med hög andel satellitpatienter att ha tydliga rutiner och riktlinjer kring 

vilket ansvar som åligger de respektive ansvariga avdelningarna. På detta sätt tros 

den rådande situationen kunna förbättras, i och med att detta skulle kunna bidra till 

en förbättrad struktur och därmed både en förbättrad arbetsmiljö för sjuksköterskorna 

samt en ökad patientsäkerhet. 

 

Ett stort behov av vidare forskning inom området har identifierats under studiens 

genomförande. Ett förslag är att göra en mer övergripande studie med liknande syfte, 

för att utreda om sjuksköterskor från andra avdelningar med en stor andel 

satellitpatienter har liknande erfarenheter. Ett annat förslag, som skulle kunna bidra 

till en mer fullständig bild av situationen, är att specifikt studera satellitpatienternas 

upplevelse av att vårdas på en annan avdelning än den dit de egentligen tillhör. På så 

sätt hade till exempel sjuksköterskornas och patienternas erfarenheter kunnat 

jämföras. Att undersöka verksamhetschefers erfarenheter av situationen hade också 

kunnat vara värdefullt, men också läkares erfarenheter, vilka riskerar att hamna i en 
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situation där de har ansvar för patienter som de kanske inte hinner besöka. Slutligen 

finns även ett stort forskningsområde i att undersöka vilka de ekonomiska 

konsekvenserna blir av att utlokalisera patienter.	  
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