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Introduction: The population of the world and Sweden is aging. The number of 

hospital beds in Sweden have decreased from 125 863 in the year of 1980 to 25 566 in 

the year of 2010. Nearly half of the patients who were treated at acute hospitals were 

65 years or older in the year of 2011. The mean length of stay for elderly patients has 

become shorter. This requires a well functioning municipal care for the elderly as well 

as accurate sharing of information between hospital caregivers and primary care 

personnel and careful discharge care planning. Problems with readmissions are not 

unique for Sweden, but also exist internationally. Purpose: The aim of the study was to 

examine readmissions among elderly people aged 80 and over and things that 

contribute to readmission at hospital. Method: The study was conducted with a 

retrospective, quantitative design where the extensions of readmissions at medical and 

surgical clinics at two hospitals were examined. Result: The study shows that 720 

patients were readmitted to hospital at the participating clinics during the year of 2011, 

together they represent 1 048 readmissions. Most of the patients came from elderly care 

institution. Discussion: Of those patients who only were at home for one day before 

they were readmitted 12.5 percent died at hospital. A small group of 13 patients 

represented many readmissions, 86 in total. Conclusions: Many of the patients who 

were readmitted came from elderly care institution and had diagnoses within the groups 

of circulatory or respiratory diseases. 
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INTRODUKTION 
 

Den äldre befolkningen i världen 

Uppskattningsvis finns det 810 miljoner människor som är över 60 år i världen år 2012. 

Antalet väntas öka till över 2 miljarder år 2050. Då kommer de äldre för första gången i 

mänsklighetens historia att vara fler än antalet barn i åldern 0-14 år. Vidare visar 

Förenta Nationerna [FN] (2012) en sammanställning av världens befolkning där i 

nuläget de äldre äldre, det vill säga de över 80 år, står för 14 procent av dem som är 

över 60 år i världen. Motsvarande siffra beräknas vara 20 procent år 2050. FN (2012) 

åskådliggör att äldre som lever oberoende, det vill säga antingen ensam eller 

tillsammans med enbart sin partner, är ovanligt i utvecklingsländerna, andelen är endast 

10 procent i de minst utvecklade länderna jämfört med närmare 75 procent i de mest 

utvecklade länderna. 

 

Den äldre befolkningen i Sverige 

I Sverige var år 2011 omkring 1,8 miljoner människor över 65 år. Det motsvarar cirka 

19 procent av befolkningen, av dessa utgjorde de äldre över 80 år cirka 29 procent. 

Sedan år 1980 har antalet personer över 80 år nästan fördubblats. Statistiska 

centralbyråns [SCB] (2012) befolkningsstatistik visar vidare att Värmlands befolkning 

år 2011 bestod av 272 736 personer, av dessa var drygt 60517 över 65 år vilket 

motsvarar cirka 22 procent. Andelen personer över 80 år var 17 829 vilka stod för 29 

procent av antalet personer över 65 år.  

 

Den äldre och ohälsa  

Enligt Wang et al. (2011) utgörs 1,9 procent av alla besök på akutmottagning i USA av 

patienter boende på särskilt boende. Dessa patienter erhöll diagnoser inom infektion, 

cirkulationsorganens sjukdomar, skador, andningsvägarnas sjukdomar samt urogenitala 

sjukdomar. De hade högre mortalitet, högre sannolikhet för att läggas in på sjukhus 

samt högre sannolikhet för att inom de föregående sju dagarna ha skrivits ut från 

sjukhus.  

  

I en studie av Modin et al. (2009) undersöktes allmänläkares uppfattning av hur god 

kontroll de hade över medicineringen till sina patienter som erhöll hemsjukvård. 

Problem som läkaren ställdes inför var patienternas komplexa medicinska tillstånd, 

svårigheter med behandling och att få medicinska råd, biverkningar samt tvetydig 

information rörande patienternas tillstånd. Patienterna var också svaga, ofta med nedsatt 

funktionsförmåga, till exempel svårighet att kommunicera på grund av afasi eller 

demens. 

 

Enligt Modin och Furhoff (2002) träffade allmänläkaren patienter, som erhöll 

hemsjukvård, mer sällan än andra patienter i motsvarande ålder. Behovet av direkt 

kontakt med läkaren kan ha reducerats av att patienten regelbundet träffade 

distriktssköterskan. Patienterna i studien träffade distriktssköterskan mellan två och fem 

gånger i månaden. 
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Socialstyrelsens lägesrapport (2008) visar att bland dessa äldre patienter finns det de 

som har komplicerade eller långvariga sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar 

som kräver fortsatt vård och omsorg. De patienter som är svårast sjuka och mest i behov 

av hjälp vårdas idag på kommunens särskilda boenden eller i patientens egna hem och 

är endast intagna på sjukhus under en eller flera kortare perioder under ett år, vilket 

ställer stora krav på vårdplanering samt informationsutbyte mellan vårdgivarna. Den 

begränsade läkartillgången inom hemsjukvård och särskilt boende är ett problem vilket 

medför brister i uppföljningen av läkemedelsbehandlingen av äldre (Socialstyrelsen 

2008). 

 

Den äldre och vården 

I Sverige har antalet vårdplatser på sjukhus minskat från 125 863 platser år 1980 till 

25 566 vårdplatser år 2010. I samband med ädelreformen år 1992 fördes 31 000 

vårdplatser över i kommunens regi (Organisation for economic co-operation and 

development [OECD] 2012). Enligt Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada 2012b) 

var cirka hälften, närmare 48,3 procent, av de patienter som vårdades vid akutsjukhusen 

år 2011, 65 år och äldre. I samma databas kan medelvårdtiderna för olika åldersgrupper 

sökas fram och vid en jämförelse mellan år 2000 och 2011 har medelvårdtiderna för 

äldre över 65 år minskat, för de över 85 år från 8,1 dagar till 6,9 dagar (Kolada 2012a). I 

en review  av Weber (2003) framkom att vårdtiderna för de äldre har förkortats genom 

användandet av laparoskopisk kirurgi.  

En patient är utskrivningsklar när denne av den behandlande läkaren inte längre bedöms 

behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. Kommunerna 

har betalningsansvar för patienter vid enheter för somatisk akutsjukvård, geriatrisk vård 

eller psykiatrisk vård inom landstingets slutna hälso- och sjukvård som är 

utskrivningsklara och för vilka en vårdplan har upprättats (SFS 1990:1404).  

 

Målsättningen inom den kommunala vården bygger på ett antal grundläggande principer 

som självbestämmande, medinflytande, normalisering och integritet (SFS 1982:763). 
Bland de äldre över 85 år är 17 procent boende på institution, vilket är en minskning 

med cirka 12 procentenheter sedan senare delen av 1980-talet. Detta har möjliggjorts 

genom en utbyggnad av den kommunala hemtjänsten och att anhöriga stöttar den äldre i 

ökad omfattning samt att allt fler äldre har en förbättrad funktionsförmåga vilket 

framkom i SCB:s rapport Äldres levnadsförhållanden (Häll 2006). 

 

Sundström et al. (2006) visar att andelen äldre över 65 år som bodde i ordinärt boende 

och som erhöll hemtjänst sjönk från 30 procent år 1988/89 till 21 procent år 2002/03. År 

2002/03 var det färre äldre som fick hjälp enbart av familjen bland dem som behövde 

hjälp med både personlig aktivitet i det dagliga livet (ADL) och instrumentell ADL, 

som till exempel inköp, städning samt tvätt, medan andelen som fick hjälp av både 

familj och hemtjänst ökade i den gruppen från 37 procent till 44 procent. Vidare visade 

Sundström et al. (2006) en minskning av andelen äldre över 65 år som enbart hade 

hemtjänst, från 20 procent år 1988/89 till 13 procent år 2002/03, av de som enbart 

behövde hjälp med till exempel inköp, städ eller tvätt. Ju större den äldres behov är 

desto större är sannolikheten att få hjälp från både familj och hemtjänst. Även för äldre 

över 80 år som erhöll hemtjänst, i ordinärt boende, visade en studie av Larsson (2006) 

en minskning från 37 procent till 21 procent mellan åren 1988/89 till 2002/03 och att de 
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äldres rapporterade behov av hjälp med ADL sjönk från 73 procent till 54 procent. Det 

visades att sannolikheten att få hjälp av hemtjänsten minskade under dessa 15 år med 37 

procent även om hänsyn togs till den äldres behov.  

 

Den äldre och återinläggning 

Definitionen av återinläggning skiljer sig åt något från studie till studie, i vissa studeras 

enbart oplanerade återinläggningar (Wallon et al. 2010), medan andra räknar in både 

planerade och oplanerade återinläggningar (Jencks et al. 2009; Wong et al. 2010). Även 

antalet dagar kan skilja sig åt från studie till studie mellan 28 dagar upp till ett år 

(Claesson et al. 2003; Huang & Liang 2005; Wong et al. 2010). I vissa studier utesluts 

återinläggningar inom ett dygn för att undvika att klinikbyte inom samma vårdtillfälle 

räknas som en återinläggning (Jencks et al. 2009). 

 

Internationella studier redovisar en varierande återinläggningsfrekvens till sjukhus från 

6,3 procent till 20,6 procent (Dobrzanska & Newell 2006; Huang och Liang 2005; 

Jencks et al. 2009; Lemieux et al. 2012; Wong et al. 2011). Huang och Liang (2005) 

genomförde en randomiserad studie i Taiwan över patienter som drabbats av höftfraktur 

till följd av fall. Resultatet visade att andelen återinläggningar inom tre månader var 6,3 

procent i interventionsgruppen där en utskrivningsplan upprättades, samordnande 

hemtjänst och hembesök ingick, mot 20,6 procent i kontrollgruppen. Dobrzanska och 

Newell (2006) har i en studie i England studerat återinläggningar av patienter 77 år och 

äldre som vårdats vid geriatrisk avdelning och inom 28 dagar återinlagts på sjukhus. 

Återinläggningsfrekvensen var där 8,8 procent under ett år.  

 

En studie i USA där återinläggningsfrekvensen studerats vid 4 926 sjukhus som 

inkluderade 13 062 937 patienter visade att 19,6 procent återinlades inom 30 dagar 

(Jencks et al. 2009). Lemieux et al. (2012) genomförde i USA en liknande studie som 

Jencks et al. (2009) vilken redovisade att återinläggningsfrekvensen inom 30 dagar var 

14,6 procent år 2006 och 14,5 procent år 2007 samt 2008. I en studie från Hong Kong 

inkluderades patienter som blivit vårdade för någon av följande tio diagnoser; maligna 

tumörer, hjärtsjukdom, cerebrovaskulära sjukdomar, pneumoni, skada eller förgiftning, 

nefrit eller nefros, diabetes, kronisk leversjukdom eller cirros, sepsis eller aorta 

aneurysm. Där var den totala återinläggningsfrekvensen 16,7 procent inom 30 dagar 

(Wong et al. 2011). 

 

Nationella studier avseende återinläggning redovisar varierande frekvens. För de äldre 

över 65 år varierade andelen återinläggningar mellan 14 och 23 procent. I Göteborg 

studerades återinläggning inom 90 dagar efter akut stroke där patienter över 70 år 

randomiserats till vård på strokeenhet eller ickespecialiserad avdelning. 

Återinläggningsfrekvensen var 14 procent respektive 23 procent (Claesson et al. 2003). 

En studie genomförd vid kirurgkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping visade att 

13,5 procent av patienterna oavsett ålder återinlades planerat eller oplanerat inom 30 

dagar under 2007 (Wallon et al. 2010). Enligt en studie utförd inom Stockholms läns 

landsting som pågick under tre år visades att frekvensen av oplanerade återinläggningar 

inom 90 dagar var 21 procent för äldre över 65 år (Stäck et al. 2012). 
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Jencks et al. (2009) menar att tänkbara orsaker till återinläggningar kan vara suboptimal 

planering vid utskrivning och bristande koordination mellan slutenvården och 

öppenvården. I en Cochranerapport av Shepperd et al. (2010) där en review gjorts av 

studier som handlar om individuell vårdplanering ses indikationer på att 

återinläggningsfrekvensen kan minska och vårdtiderna förkortas om en strukturerad 

vårdplanering genomförs, dessutom ökar tillfredsställelsen hos patienterna. Wong et al. 

(2010) har i en studie funnit att patientens upplevelse av sin hälsa inverkar på 

återinläggningsfrekvensen. Resultaten visade inget samband mellan utvärderat och 

upplevt behov. Vidare menar Wong (2010) att det borde vara möjligt att minska onödig 

sjukhusvård genom att stärka patientens känsla av att kunna hantera sin hälsa och 

situation.  

 

Ett flertal studier vilka har undersökt olika faktorer som är associerade till 

återinläggning visar att till exempel ålder, kön, civilstånd, socioekonomisk status, 

levnadsförhållanden, tidigare vårdkonsumtion samt utskrivningsdestination kan ha 

betydelse (Billings et al. 2006; Dobrzanska & Newell 2006; Jencks et al. 2009; 

Marcantonio et al. 1999).  

 

Enligt Muzzarelli et al. (2010) var förekomsten av patienter, vilka hade hjärtsvikt, hög 

bland de patienter som återinlades eller dog inom 30 dagar efter utskrivning från 

sjukhus. En stor andel av de återinlagda patienterna hade andra kardiovaskulära 

sjukdomar. En review av Garcia-Perez et al. (2011) visade att flera faktorer kan öka 

risken för återinläggning bland patienter över 75 år. Två faktorer relaterade till hälso- 

och sjukvården verkade vara betydande, tidigare inläggning på sjukhus samt 

vårdtillfällets längd vid den inläggningen.  

 

I en studie genomförd av Franchi et al. (2013) visade resultaten på behovet av ökad 

medicinsk uppföljning av äldre patienter som skrevs ut från sjukhus och där akuta 

kliniska komplikationer hade tillstött. Även tidigare sjukhusvistelse, sjukdomens 

svårighetsgrad, vaskulära sjukdomar samt leversjukdomar var faktorer som indikerade 

behov av ökad medicinsk uppföljning samt gav en förhöjd risk för återinläggning. 

Garcia-Perez et al. (2011) menar att det skulle vara lämpligt att genomföra 

interventioner, som uppföljning av patienter med högre risk för återinläggning, efter att 

i samarbete med primärvården identifierat dessa patienter. 

 

 

Problemformulering 

Befolkningen i världen och i Sverige blir allt äldre. Antalet vårdplatser på sjukhus har i 

Sverige minskat från 125863 år 1980 till 25566 år 2010. Av de patienter som vårdades 

vid akutsjukhusen år 2011 var cirka hälften 65 år och äldre. Medelvårdtiderna har 

minskat för de äldre. Det ställer ökade krav på den kommunala vården och vikten av en 

fungerande informationsöverföring och vårdplanering. Bland de äldre över 85 år är 17 

procent boende på institution, vilket är en minskning med cirka 12 procentenheter sedan 

senare delen av 1980-talet. Detta har möjliggjorts genom en utbyggnad av den 

kommunala hemtjänsten och att anhöriga stöttar den äldre i ökad omfattning samt att 

allt fler äldre har en förbättrad funktionsförmåga. Återinläggningar är ett problem inte 
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bara i Sverige utan även internationellt. Nationella studier redovisar en 

återinläggningsfrekvens mellan 14 och 23 procent för de äldre över 65 år.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka återinläggningar av patienter över 80 år och 

faktorer som bidrar till återinläggning på sjukhus. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka faktorer är bidragande till att en återinläggning sker?   

2. Finns det någon skillnad om den primära inläggningen på sjukhus är en planerad eller 

en akut inläggning?  

3. Finns det några skillnader mellan kvinnor och män? 

4. Vilka diagnoser har patienter som återinläggs på sjukhus?  

5. Vårdtidens längd vid det primära vårdtillfället för patienter som återinläggs?  

6. Vilken boendeform har patienter som återinläggs? 

7. Hur stor andel av patienterna avlider under återinläggningstillfället?  

8. Vilka diagnoser har patienter som avlider? 

 

METOD 
 

Design 

Denna delstudie är en del av ett större forskningsprojekt; ”Äldre och samordnad 

vårdplanering” som bedrivs på Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 

avdelningen för omvårdnad vid Karlstads universitet. Den aktuella delstudien 

genomfördes med en retrospektiv, kvantitativ design där omfattningen av 

återinläggningar på medicinkliniken och kirurgklinken vid Centralsjukhuset i Karlstad 

och sjukhuset i Torsby studerades. 

Kvantitativ forskning utgår från sökandet av statistiska och kvantifierbara resultat som i 

viss utsträckning ska generaliseras. Ett konsekutivt urval innebär att en fördefinierad 

tidsperiod används samt att vissa inklusionskriterier uppfylls (Aczel 2009; Olsson & 

Sörensen 2007). Retrospektiv innebär att data som behandlas sträcker sig bakåt i tiden 

(Ejlertsson 2012; Polit et al. 2006). I studien har identifiering av återinläggningar, 

jämförelser mellan könen gällande vilket sjukhus patienter har vårdats vid, in- och 

utskrivningsform samt vilka faktorer som påverkar återinläggning av patienter över 80 

år under år 2011 gjorts. 

 

Kontext 

Centralsjukhuset i Karlstad har totalt 563 vårdplatser. Centralsjukhuset fungerar som 

länssjukhus för hela länets befolkning och som närsjukhus för kommuninvånarna i 

närliggande kommuner. Sjukhuset i Torsby har totalt 90 vårdplatser och fungerar som 

närsjukhus till närliggande kommuner i norra Värmland (Landstinget i Värmland [LIV] 

2012). 
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Begreppsförklaring 

Återinläggning innebär att patient som vårdats inneliggande åter skrivs in på sjukhus 

med samma eller en annan diagnos som vid första vårdtillfället oavsett om 

återinläggningen varit planerad eller oplanerad. Detta skall ske inom 1-30 dagar, 

återinläggning inom 0 dagar exkluderas för att undvika att patienter som byter klinik 

eller sjukhus inom samma vårdtillfälle räknas som en återinläggning. Tidsintervallet 30 

dagar har valts då det är den oftast förekommande tidsperioden i både nationella och 

internationella studier gällande återinläggningar inom slutenvården. 

 

Undersökningsgrupp 

I studien har återinläggningsfrekvensen studerats hos patienter 80 år och äldre, det vill 

säga har fyllt 80 år senast år 2010-12-31 och sedan behöll denna ålder som sin årsålder, 

som vårdats på medicinkliniken och/eller kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad 

och sjukhuset i Torsby och blivit utskriven under tidsperioden 2011-01-01 till 2011-12-

31 och inom samma period blivit återinlagd inom 1-30 dagar vid någon av dessa 

kliniker. Forskningsprojektet genomförs i nära samarbete med Värmlands läns 

landsting, medicin- och kirurgkliniker på Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i 

Torsby samt de 13 kommuner i Värmland som valt att deltaga. Patienter som 

inkluderades i studien var folkbokförda i någon av dessa 13 kommuner och vårdades 

vid någon av de deltagande medicin- eller kirurgklinikerna vid Centralsjukhuset i 

Karlstad och vid sjukhuset i Torsby. 

 

Vid undersökning av data över alla sjukhusen i Värmland framkom att det totala antalet 

vårdtillfällen under 2011 var 41 097. Av dessa vårdtillfällen upptogs 9 811 av patienter 

över 80 år, det vill säga 23,9 procent. Dessa äldre patienter över 80 år motsvarar 6,5 

procent av hela Värmlands befolkning, men står för närmare en fjärdedel av alla 

slutenvårdstillfällen (Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån [SCB] 2012). Enligt 

uppgifter, som tillhandahölls, från Landstinget i Värmlands [LIV] statistik för år 2011 

gällande återinläggningar inom 1-30 dagar oberoende av ålder vid alla sjukhus i 

Värmland resulterade 6 124 vårdtillfällen i en återinläggning av de totalt 41 097 

vårdtillfällena, vilket motsvarar 14,9 procent, en enskild patient kan stå för flera 

återinläggningstillfällen. Granskas patienterna över 80 år blir motsvarande siffra 16,5 

procent, totalt 1 618 återinläggningar av totalt 9 811 vårdtillfällen.  

 

Vad gäller återinläggningar inom 1-30 dagar vid kirurg- och medicinavdelningarna vid 

Karlstads och Torsby sjukhus resulterade 3 635 av totalt 24 601 vårdtillfällen i 

återinläggning vilket motsvarar 14,8 procent oberoende av ålder och 

kommuntillhörighet. Granskas patienterna över 80 år blir motsvarande siffra 16,0 

procent, totalt 1 173 återinläggningar av totalt 7 317 vårdtillfällen i Värmland.  

 

Data över de patienter som varit återinlagda på de deltagande klinikerna vid 

Centralsjukhuset i Karlstad och Sjukhuset i Torsby lämnades ut från statistiker på 

Landstinget i Värmland. Den totala undersökningsgruppen utgjordes av 720 patienter, 

vilka stod för 1 048 återinläggningstillfällen under år 2011. Undersökningsgrupp och 

urvalsgrupp kommer i resultatet att användas synonymt. 
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Datainsamling 

Datainsamling till delstudien har skett genom Landstingets statistik över inskrivning 

och utskrivning av patienter 80 år och äldre på medicinkliniken och kirurgkliniken vid 

Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i Torsby och där patienten har blivit 

återinlagd på sjukhus inom 1-30 dagar samt där kliniker valt att delta i studien. Till en 

början formulerades frågeställningar utifrån syftet. De variabler som ansågs relevanta 

och som svarade mot frågeställningarna valdes ut och tillhandahölls via ett Universal 

Serial Bus (USB)-minne av statistiker vid Landstinget i Värmland.  

 

De variabler som efterfrågades var; kön, ålder, diagnos vid det primära vårdtillfället och 

vid återinläggningstillfället, inläggningssätt; akut eller planerad, in- och 

utskrivningsform, vårdtid i antal dagar vid första vårdtillfället, tid hemma i antal dagar 

innan återinläggningstillfällena, vårdtid i antal dagar vid återinläggningstillfället, 

diagnosgrupper som var mest förekommande vid det primära inläggningstillfället och 

återinläggningstillfällena. 

 

Dataanalys 

All data analyserades och sammanställdes med hjälp av statistikprogrammet Statistical 

Package for Social Science (SPSS) version 20.0. Dataanalysen har skett genom 

deskriptiv statistik, frekvens, procent, medelvärde, standardavvikelse (SD) samt 

analytisk statistik för att studera statistisk signifikanta skillnader av bakgrundsvariabler 

som könsskillnader, ålder, tid i antal dagar vid det primära inläggningstillfället, antal 

dagar hemma före återinläggningstillfällena och antal dagar vid 

återinläggningstillfällena.  

 

Analytisk statistik har genomförts med hjälp av icke parametriska test; Chi-2 test och 

Mann-Whitney U-test. Mann-Whitney U-test används för att jämföra fördelningen då 

variablerna är på ordinalskalenivå och Chi-2 test används för att jämföra fördelningen 

då variablerna är på ordinal- eller nominalskalenivå. Då jämförelser görs mellan grupper 

eller klasser används Chi-2-test, till exempel vid jämförelser mellan kön. Vid 

jämförelser av medelvärden vid små stickprov som inte är normalfördelade används 

Mann-Whitney U-test (Eijlertsson 2012; Polit et al. 2006).  

 

Vald gräns för statistisk signifikansnivå var p< 0,05, detta medför att ett p-värde som 

uppmätts till lika med eller under 0,05 kommer att anses vara statistiskt signifikanta. 

Detta innebär att det är 5 procents risk eller mindre att de påvisade skillnaderna beror på 

slumpen.  

 

Resultatet presenteras i tabeller, diagram och löpande text. Vid analys av data har 

jämförelser gjorts med hela Värmlands befolkning över 80 år gällande könsfördelning 

för att kunna bedöma huruvida könsfördelningen återspeglats bland patienter som 

återinlagts. Vid övriga signifikanstester gällande könsfördelning har antagits att 

fördelningen mellan könen borde motsvara fördelningen i hela undersökningsgruppen, 

det vill säga 53,8 procent kvinnor och 46,3 procent män. Primärdiagnoserna som 

patienten erhöll vid inläggningstillfället grupperades in i grupper enligt International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems – 10:th Revision 

(ICD-10) detta för att göra data mer hanterbar och mera jämförbar. Endast 
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primärdiagnoserna beaktades då dessa var mest intressanta för studiens syfte. 

Bidiagnoser redovisas ej. I resultatet redovisas de fem diagnosgrupper som var vanligast 

förekommande inom respektive grupp som undersökts. Således redovisas inte samma 

diagnosgrupper i hela resultatet. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ansökan om forskningsetisk bedömning och godkännande har blivit beviljad för 

forskningsprojekt; ”Äldre och samordnad vårdplanering” som bedrivs på Fakulteten för 

samhälls- och livsvetenskaper, avdelningen för omvårdnad vid Karlstads universitet där 

denna delstudie ingår. Etisk ansökan Dnr 2012/028, Regionala etikprövningsnämnden, 

Uppsala. Forskningen får innefatta personuppgifter om den har godkänts vid 

etikprövningen (SFS 2003:460). Ansvariga för de olika verksamheterna inom landsting 

och kommun har informerats och tillfrågats om tillstånd för studiens genomförande. 

Medicinkliniken och kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i 

Torsby har gett sitt godkännande till att delta i forskningsprojektet liksom 13 av 16 

värmländska kommuner.  

 

Personuppgifter har enligt patientdatalagen hanterats och förvarats så att obehöriga inte 

fått tillgång till dem (SFS 2008: 355). De har även enligt personuppgiftslagen 

behandlats på ett korrekt och lagligt sätt och personuppgifter kommer inte att bevaras 

under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med 

behandlingen (SFS 1998:204), som längst till efter att forskningen är godkänd och 

avslutats. De insamlade uppgifterna om enskilda personer används endast för den 

aktuella forskningen och inte i något annat sammanhang. Konfidentialitetskravet har 

beaktats i denna studie. Enligt Eijlertsson (2012) innebär konfidentialitetskravet att 

enskilda individer inte ska vara möjliga att identifiera av utomstående. 

 

RESULTAT 

 
Studiens resultat presenteras i form av beskrivande text och tabeller över demografiska 

data, jämförande analyser för inläggnings- och återinläggningstillfällen, könsskillnader 

avseende diagnosgrupper och vårdtid, jämförelse av vårdtid och diagnosgrupper för 

patienter som återinlades efter en dag hemma, information om de 13 patienter som 

återinlades fem gånger eller fler samt diagnosgruppsfördelning och vårdtid för de 81 

patienter som avlidit. Totalt 720 patienter identifierades för återinläggning inom 

urvalsgruppen 80 år och äldre. Tillsammans representerade dessa patienter 1 048 

återinläggningstillfällen, under år 2011, vid de avdelningar på medicin- och 

kirurgklinikerna vid Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i Torsby som valt att 

deltaga. Medelåldern för gruppen återinlagda patienter 80 år och äldre var 85,7 där den 

yngsta var 80 år och äldsta var 102 år. Medelålder för kvinnor var 86,2 och för män 85,1 

år. Kvinnorna som återinlades var signifikant äldre än männen (Z=-2,99, p=0,003). 
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Totala undersökningsgruppen av återinlagda patienter 

I tabell 1 redovisas urvalsgruppens könsfördelning, vilket sjukhus de har vårdats vid, 

typ av primär inläggning samt inskrivningsform. Primär inläggning är det första 

inläggningstillfället som patienten vårdats inneliggande under tidsperioden 2011-01-01 

till och med 2011-12-31. 

 

 

Tabell 1. Demografiska data för återinlagda patienter (n = 720) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar att fler kvinnor än män har återinlagts under den aktuella perioden. 

Flertalet återinläggningar sker vid Centralsjukhuset i Karlstad. Vid det primära 

inläggningstillfället var akut inläggning mest förekommande och gällande 

inskrivningsform kom den största andelen av patienterna från särskilt boende.  

 

Signifikant fler män än kvinnor återinlades om ett antagande görs att fördelningen av 

återinlagda borde återspegla könsfördelningen i den totala befolkningen över 80 år i 

Värmland (  =15,908, p=0,000). Antalet män som återinlades var 333 jämfört med det 

förväntade antalet 281 personer, eftersom Värmlands befolkning 80 år och äldre 

utgjordes av 61 procent kvinnor och 39 procent män. 

 

Vårdtiden för urvalsgruppen varierade vid primärinläggningstillfället och 

återinläggningstillfället mellan 0 – 82 dagar respektive 0-43 dagar. Medelvårdtiden vid 

primära inläggningstillfället var 6,6 dagar (SD 6,7) och för återinläggningstillfällena 6,3 

dagar (SD 6,2). Medelvärdet för antal dagar hemma före återinläggning var 12,5 dagar 

(SD 8,5) och varierade från 1 – 30 dagar. Den vanligast förekommande vårdtiden, 

typvärdet, var dock två dagar vid det primära inläggningstillfället (98 patienter av totalt 

720) och en dag vid återinläggningstillfällena (163 återinläggningstillfällen av totalt 

1 048). 

 

 

Variabler Antal (%) 
Kön  
Män 

Kvinnor 

 

333 

387 

 

(46,3) 

(53,8) 

Sjukhus 

Karlstad 

Torsby 

 

523 

197 

 

(72,6) 

(27,4) 

Primär inläggning 
Akut 

Planerad 

 

710 

10 

 

(98,6) 

(1,4) 

Inskrivningsform 

Annan klinik/sjukhus 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Missing 

 

8 

96 

487 

130 

 

(1,1) 

(13,2) 

(67,6) 

(18,1) 
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I figur 1 redovisas frekvenser över tiden hemma mellan det primära inläggningstillfället 

och återinläggningstillfället där typvärdet var en dag (82 av totalt 1 048). De flesta 

återinläggningarna inträffade under den första veckan efter utskrivning från sjukhuset, 

därefter var fördelningen relativt jämn under de resterande tre veckorna. 

 

 

 
 

 

Figur 1. Antal dagar patienterna vistades hemma före återinläggningstillfällena  

(n=1 048) 
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I tabell 2 redovisas jämförelser mellan primärdiagnosgrupper vid det primära 

inläggningstillfället (n=720) och återinläggningstillfällena (n=1 048). 

Tabell 2. Jämförelser av diagnosgrupper mellan det primära inläggningstillfället och 

återinläggningstillfällena 

Variabel Primära 

inläggnings- 

tillfället * 

Återinläggnings- 

tillfällena ** 

 Antal (%) Antal (%) 

Primärdiagnosgrupp 

Andningsorganens 

sjukdomar 

Cirkulationsorganens 

sjukdomar 

Matsmältningsorganens 

sjukdomar 

Skador/förgiftning av 

yttre orsaker 

Symtom och/eller 

onormala fynd 

Missing 

 

 

71 

 

206 

 

64 

 

75 

 

86 

9 

 

 

(9,9) 

 

(28,6) 

 

(8,9) 

 

(10,4) 

 

(11,9) 

(1,3) 

 

 

113 

 

272 

 

111 

 

93 

 

142 

13 

 

 

(10,8) 

 

(26,0) 

 

(10,6) 

 

(8,9) 

 

(13,5) 

(1,2) 

 

* Primära inläggningstillfället med de 720 enskilda patienter som återinlagts. 

** Återinläggningstillfällen omfattar 1 048 vårdtillfällen som patienter återinlagts. 

Återinläggningstillfällena som redovisas är fler än antalet patienter då patienterna 

återinlagts vid flera tillfällen. 

 

 

Tabellen visar att vid det primära inläggningstillfället var cirkulationsorganens 

sjukdomar den största andelen av diagnosgrupperna, följt av symtom och/eller onormala 

fynd och därefter skador/förgiftning av yttre orsaker. Vid återinläggningstillfällena 

utgjorde även här cirkulationsorganens sjukdomar den största andelen av 

diagnosgrupperna, följt av symtom och/eller onormala fynd och därefter 

andningsorganens sjukdomar. De fem diagnosgrupper som var vanligast förekommande 

fördelade sig olika vid det primära vårdtillfället och vid återinläggningstillfällena. 

Diagnosgruppen cirkulationsorganens sjukdomar utgjorde den största andelen, över en 

fjärdedel av primärdiagnoserna både vid det primära vårdtillfället och vid 

återinläggningstillfällena. 
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Undersökningsgruppen fördelad på kön 

I tabell 3 redovisas jämförelser mellan kvinnor och män gällande vilket sjukhus 

patienter som återinlagts har vårdats vid samt in- och utskrivningsform. 

 

Tabell 3. Jämförelser mellan kön för återinlagda patienter avseende sjukhus samt in- 

och utskrivningsform (n=720) 

Variabel Kvinnor 

(n=387) 

Män 

(n=333) 
 Antal (%) Antal (%) 

Sjukhus  

Karlstad 

Torsby 

 

287 

100 

 

(74,2) 

(25,8) 

 

236 

97 

 

(70,9) 

(29,1) 

Inskrivningsform 

Annat 

sjukhus/klinik 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Missing  

 

 

3 

53 

262 

69 

 

 

(0,8) 

(13,7) 

(67,7) 

(17,8) 

 

 

5 

42 

225 

61 

 

 

(1,5) 

(12,6) 

(67,6) 

(18,3) 

Utskrivningsform 

Annat 

sjukhus/klinik 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Avliden 

Missing 

 

 

3 

45 

182 

32 

125 

 

 

(0,8) 

(11,6) 

(47,0) 

(8,3) 

(32,3) 

 

 

5 

28 

155 

37 

108 

 

 

(1,5) 

(8,4) 

(46,5) 

(11,1) 

(32,4) 

 

 

 

Tabellen visar att vid Centralsjukhuset i Karlstad vårdades en något högre andel kvinnor 

än män, medan en högre andel män än kvinnor vårdades vid Torsby sjukhus. 

Fördelningen av varifrån patienterna kom när de lades in var likvärdig. Största andelen 

kom ifrån särskilt boende. En mindre andel kom från ordinärt boende. Merparten av 

patienterna skrevs ut till särskilt boende. Fler kvinnor än män skrevs ut till ordinärt 

boende, dock identifierades inga signifikanta skillnader (  =1,830, p=0,176) vid 

antagande att fördelningen mellan könen borde motsvara fördelningen i hela 

undersökningsgruppen, det vill säga 53,8 procent kvinnor och 46,3 procent män. Vid 

samma antagande identifierades inga signifikanta skillnader i andelen avlidna mellan 

könen (  =1,509, p=0,219) trots att fler män än kvinnor avled vid 

återinläggningstillfällena. 
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I tabell 4 redovisas jämförelser mellan kvinnor och män över de fem vanligaste 

diagnosgrupperna vid det primära inläggningstillfället samt vid återinläggnings-

tillfällena.  

 

Tabell 4. Jämförelser mellan kön och diagnosgrupper vid det primära 

inläggningstillfället samt vid återinläggningstillfällena 

 

Variabel vid primära 

inläggningstillfället * 

vid återinläggnings-

tillfällena ** 

Primärdiagnos-

grupp 

Kvinnor 

(n=387)  

Män  

(n=333) 

Kvinnliga 

(n=571)  

Manliga 

(n=477) 
Antal (%) Antal  (%) Antal (%) Antal (%) 

Andningsorganens 

sjukdomar 

Cirkulationsorganens 

sjukdomar 

Matsmältningsorganens 

sjukdomar 

Skador/förgiftning av 

yttre orsaker 

Symtom och/eller 

onormala fynd 

Missing 

 

33 

 

114 

 

30 

 

41 

 

51 

6 

 

(8,5) 

 

(29,5) 

 

(7,8) 

 

(10,6) 

 

(13,2) 

(1,6) 

 

38 

 

92 

 

34 

 

34 

 

35 

3 

 

(11,4) 

 

(27,6) 

 

(10,2) 

 

(10,2) 

 

(10,2) 

(0,9) 

 

61 

 

152 

 

62 

 

54 

 

64 

10 

 

(10,7) 

 

(26,6) 

 

(10,9) 

 

(9,5) 

 

(11,2) 

(1,8) 

 

52 

 

120 

 

49 

 

39 

 

78 

3 

 

(10,9) 

 

(25,2) 

 

(10,3) 

 

(8,2) 

 

(16,4) 

(0,6) 

 

* Primära inläggningstillfället med de 720 enskilda patienter som återinlades. 

** Återinläggningstillfällen som omfattar 1 048 vårdtillfällen då patienter återinlades. 

Återinläggningstillfällena som redovisas är fler än antalet patienter då en del av 

patienterna återinlagts vid flera tillfällen. 

 

 

Tabellen visar att vid det primära inläggningstillfället var det cirkulationsorganens 

sjukdomar som var den vanligast förekommande diagnosgruppen för både kvinnor och 

män. Kvinnorna hade i högre utsträckning diagnoser inom gruppen symptom och/eller 

onormala fynd medan männen hade en högre andel av diagnoser inom 

andningsorganens och matsmältningsorganens sjukdomar vid det primära 

inläggningstillfället. Även vid återinläggningstillfällena var cirkulationsorganens 

sjukdomar den vanligast förekommande diagnosgruppen för både kvinnor och män. 

Däremot var förhållandet omvänt gällande diagnosgruppen symptom och/eller onormala 

fynd, där männen stod för en högre andel jämförelsevis mot kvinnorna vid 

återinläggningstillfällena. 
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I tabell 5 redovisas jämförelser mellan kvinnor och män avseende vårdtid och antal 

dagar hemma mellan vårdtillfällena. 

 

Tabell 5. Jämförelse mellan könen av vårdtid och antal dagar hemma mellan 

vårdtillfällena 

 

Variabel Kvinnor 

(n=387) 

Män 

(n=333) 
Vårdtid i dagar det primära 

inläggningstillfället * 

M (SD) 

Min  

Max 

 

 

6,8 (6,4) 

0 

43 

 

 

6,6 (7,4) 

0 

82 

Antal dagar hemma före 

återinläggning ** 

M (SD) 

Min  

Max 

 

 

12,1 (8,6) 

1 

30 

 

 

12,9 (8,4) 

1 

30 

Vårdtid i dagar vid 

återinläggningstillfällen ** 

M (SD) 

Min  

Max 

 

 

6,5 (6,3) 

0 

37 

 

 

6,1 (6,0) 

0 

43 

 

* Primära inläggningstillfället med de 720 enskilda patienter som återinlades. 

** Återinläggningstillfällen som omfattar 1 048 vårdtillfällen då patienter återinlades. 

 

 

Tabellen visar jämförelse av vårdtid i antal dagar mellan kvinnor och män vid det 

primära inläggningstillfället (n=720). Inga signifikanta skillnader i vårdtidens längd 

identifierades mellan könen, vare sig vid det primära inläggningstillfället (Z=-0,781, 

p=0,435) eller vid återinläggningstillfällena (Z=-0,642, p=0,521). Inte heller ses någon 

signifikant könsskillnad i antalet dagar hemma mellan vårdtillfällena (Z=-1,878, 

p=0,060). 
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Patienter som återinlades efter en dag i hemmet 

I tabell 6 redovisas könsfördelning, vilket sjukhus de har vårdats vid samt in- och 

utskrivningsform över de 80 enskilda patienter som var hemma en dag innan de 

återinlades. 

 

 

Tabell 6. Beskrivning av bakgrundsdata för patienter som var hemma en dag innan de 

återinlades  

Variabler Antal 

(n=80) 

(%) 

Kön  

Kvinnor 

Män  

 

55 

25 

 

(68,8) 

(31,3) 

Sjukhus  

Karlstad 

Torsby 

 

61 

19 

 

(76,3) 

(23,8) 

Inskrivningsform 

Annat sjukhus/klinik 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Missing  

 

1 

9 

51 

19 

 

(1,3) 

(11,3) 

(63,8) 

(23,8) 

Utskrivningsform  

Annat sjukhus/klinik 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Avliden 

Missing 

 

3 

5 

33 

10 

29 

 

(3,8) 

(6,3) 

(41,3) 

(12,5) 

(36,3) 

 

 

Tabellen visar att merparten av de patienter som återinlades efter en dag hemma var 

kvinnor. Flertalet vårdades vid Centralsjukhuset i Karlstad.  Även inom denna grupp 

kommer största andelen från särskilt boende, men återigen saknas uppgifter rörande in- 

och utskrivningsform för många patienter. Tabellen visar att andelen patienter som 

avlider efter en dag hemma är förhållandevis hög. 

 

Vid antagande att fördelningen mellan könen borde motsvara fördelningen i hela 

undersökningsgruppen, det vill säga 53,8 procent kvinnor och 46,3 procent män, 

återinlades signifikant (  =7,241, p=0,007) fler kvinnor efter en dag. Medelåldern 

gällande dessa patienter som återinlades efter en dag hemma var 86,7 år (SD 4,7) vilket 

var något högre än medelåldern för totala antalet patienter (n=720) vilken var 85,7 år 

(SD 4,1). Ingen signifikant skillnad i medelålder sågs mellan könen (Z=-1,182, 

p=0,237). Medelåldern för kvinnorna var 87,2 år (SD 5,1) och för männen 85,5 år (SD 

3,3).  
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I tabell 7 redovisas jämförelser mellan medelvårdtider och över de fem vanligaste 

diagnosgrupperna vid det primära inläggningstillfället samt vid 

återinläggningstillfällena av de patienter som återinlades efter en dag hemma. 

 

Tabell 7. Jämförelser mellan diagnosgrupper och vårdtid från det primära 

inläggningstillfället och återinläggningstillfällena av patienter som återinlades efter en 

dag hemma 

 

Variabel Primära inlägg- 

ningstillfället * 

Återinläggnings- 

tillfällena ** 

Vårdtid i dagar  

M (SD) 

 

5,8 (5,6) 

 

8,3 (7,4) 

 Antal (% ) Antal (% ) 

Primärdiagnosgrupp 

Andningsorganens 

sjukdomar 

Cirkulationsorganens 

sjukdomar 

Matsmältningsorganens 

sjukdomar 

Sjukdomar i urin och 

könsorgan 

Skador/förgiftning av yttre 

orsaker 

Symtom och/eller onormala 

fynd 

Missing 

 

 

8 

 

15 

 

7 

 

- 

10 

 

13 

 

4 

 

 

(10,0) 

 

(18,8) 

 

(8,8) 

 

(-) 

(12,5) 

 

(16,3) 

 

(5,0) 

 

 

- 

 

17 

 

11 

 

7 

14 

 

7 

 

2 

 

 

(-) 

 

(20,7) 

 

(13,4) 

 

(8,5) 

(17,1) 

 

(8,5) 

 

(2,4) 

 

* data gällande de 80 enskilda patienter som återinlades efter en dag hemma. 

** data gällande 82 vårdtillfällen då patienter återinlades efter en dag hemma. 

 

 

Tabellen visar att vid det primära inläggningstillfället var cirkulationsorganens 

sjukdomar den största andelen av diagnosgrupperna, följt av symtom och/eller onormala 

fynd och därefter skador/förgiftning av yttre orsaker. Vid återinläggningstillfällena 

utgjorde även här cirkulationsorganens sjukdomar den största andelen av 

diagnosgrupperna, följt av skador/förgiftning av yttre orsaker och därefter 

matsmältningsorganens sjukdomar. Diagnosgruppen cirkulationsorganens sjukdomar 

var mest förekommande både vid det primära inläggningstillfället samt vid 

återinläggningstillfällena. Andningsorganens sjukdomar var den fjärde vanligaste 

diagnosgruppen vid det primära inläggningstillfället, men var ej bland de fem mest 

frekventa diagnosgrupperna vid återinläggningstillfällena. I stället kom diagnosgruppen 

sjukdomar i urin och könsorgan bland de fem vanligaste diagnosgrupperna. Bland de 

övriga tre diagnosgrupperna har en förskjutning av fördelningen skett så att vid 

återinläggningstillfället var skador/förgiftning av yttre orsaker är näst vanligast 
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förekommande, följt av matsmältningsorganens sjukdomar och efter det på delad plats 

kom symtom och/eller onormala fynd samt sjukdomar i urin och könsorgan.   

 

Medelvårdtiden vid det primära vårdtillfället för de 80 enskilda patienter som 

återinlades efter en dag hemma var något kortare än medelvårdtiden för de 720 enskilda 

patienterna som återinlades då medelvårdtiden låg på 6,6 dagar. Medelvårdtiden vid det 

primära inläggningstillfället varierade mellan 0-25 dagar och mellan 0-33 dagar vid 

återinläggningstillfällena. Medelvårdtiden vid de 82 återinläggningstillfällena var 

betydligt längre jämfört med medelvårdtiden för de 1 048 återinläggningstillfällena 

vilken var 6,3 dagar.  

 

Patienter som återinlades fem gånger eller fler 

I tabell 8 redovisas könsfördelning över de 13 patienter som återinlades fem gånger eller 

fler, vilket sjukhus de har vårdats vid samt in- och utskrivningsform. 

 

Tabell 8. Kön, sjukhus, in– och utskrivningsform för de patienter som återinlades fem 

gånger eller fler 

Variabler Antal 

n=13 

(%) 

Kön  

Kvinnor 

Män  

 

9 

4 

 

(69,2) 

(30,8) 

Sjukhus  

Karlstad 

Torsby 

 

9 

4 

 

(69,2) 

(30,8) 

Inskrivningsform 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Missing  

 

1 

10 

2 

 

(7,7) 

(76,9) 

15,4 

Utskrivningsform 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Missing 

 

1 

8 

4 

 

(7,7) 

(61,5) 

(30,8) 

 

Tabellen visar att merparten av dessa 13 patienter som återinlades fem gånger eller fler 

var kvinnor. Flertalet av dessa patienter vårdades vid Centralsjukhuset i Karlstad. Den 

största andelen patienter kom från särskilt boende och skrevs ut till detsamma.  

 

Medelåldern för denna grupp var 86,2 år (SD 4,4) och åldern varierade mellan 80 och 

95 år.  Medelåldern för kvinnorna var 85,9 år (SD 5,0) och för männen 86,8 år (SD 3,2) 

(Z=-0,777, p=0,437). Vid det primära vårdtillfället var medelvårdtiden för kvinnorna 

5,4 dagar (SD 4,1) och för männen 8,0 dagar (SD 6,0) (Z=-0,934, p=0,351). Medeltiden 

för antal dagar hemma mellan vårdtillfällena var för kvinnorna 12,1 dagar (SD 7,7) och 

för männen 16,5 dagar (SD 5,1) (Z=-1,217, p=0,224). Medelvårdtiden vid 

återinläggningstillfällena var för de kvinnliga patienterna (n=57) 3,8 dagar (SD 4,3) och 
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var för de manliga patienterna (n=29) 4,7 dagar (SD 3,5) (Z=-2,184, p= 0,029). 

Medelvårdtiden för de männen var signifikant längre än för kvinnorna vid 

återinläggningstillfällena, för övrigt identifierades inga signifikanta skillnader. Antalet 

återinläggningstillfällen varierade mellan 5 och 11 gånger per patient inom denna grupp. 

 

 

I tabell 9 redovisas jämförelser över de 13 patienter som återinlades fem gånger eller 

fler gällande det primära inläggningstillfället och återinläggningstillfällena, 

medelvårdtid, antal dagar hemma före återinläggning samt primärdiagnosgrupp. 

Tabell 9. Jämförelser mellan vårdtid, antal dagar hemma och primärdiagnosgrupp från 

det primära inläggningstillfället och återinläggningstillfällena av de 13 patienter som 

återinlades fem gånger eller fler 

Variabel primära 

inläggningstillfället * 

Återinläggnings- 

tillfällena ** 
Vårdtid i dagar  

M (SD) 

 

6,2 (4,7) 

 

4,1 (4,1) 

Antal dagar hemma före 

återinläggning 

M (SD) 

  

 

13,3 (8,2) 

Primärdiagnosgrupp Antal (%) Antal (%) 

Andningsorganens 

sjukdomar 

Anemi 

Cirkulationsorganens 

sjukdomar 

Sjukdomar i urin och 

könsorgan 

Skador/förgiftning av yttre 

orsaker 

Symtom och/eller 

onormala fynd 

Tumörer 

Missing 

 

3 

- 

5 

 

- 

 

2 

 

1 

 

2 

- 

 

(23,1) 

(-) 

(38,5) 

 

(-) 

 

(15,4) 

 

(7,7) 

 

(15,4) 

(-) 

 

20 

9 

15 

 

9 

 

- 

 

16 

 

- 

2 

 

(23,3) 

(10,5) 

(17,4) 

 

(10,5) 

 

(-) 

 

(18,6) 

 

(-) 

(2,3) 

 

*Information gällande de 13 enskilda patienter som hade fem återinläggningar eller fler. 

**Information gällande de 86 vårdtillfällen de 13 patienterna med fem eller fler 

återinläggningar stod för. 

Återinläggningstillfällena som redovisas är fler än antalet patienter då patienterna 

återinlagts vid flera tillfällen. 

 

Tabellen visar att diagnosgrupperna cirkulationsorganens sjukdomar samt 

andningsorganens sjukdomar utgjorde den största andelen vid det primära 
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inläggningstillfället. Tillsammans med diagnosgruppen symtom och onormala fynd 

utgör dessa merparten även vid återinläggningstillfällena.  

Medelvårdtiden vid det primära inläggningstillfället för denna grupp skiljer sig inte 

nämnvärt från den totala undersökningsgruppen (n=720) där medelvårdtiden var 6,6 

dagar. Totalt varierade antalet vårddagar för patienterna vid det primära 

inläggningstillfället och återinläggningstillfället mellan 1-15 dagar respektive 0-26 

dagar. Medelvärdet för antal dagar hemma före återinläggningstillfällena var för dessa 

13 patienter var något längre jämfört med 12,5 dagar som den totala 

undersökningsgruppens var hemma i medeltid före återinläggningstillfällen (n=1 048). 

Tiden hemma före återinläggningstillfällena varierade mellan 1-29 dagar.  

Medelvårdtiden vid återinläggningstillfällena var betydligt kortare jämfört med 

medelvårdtiden på 6,3 dagar för det totala antalet återinläggningstillfällen (n=1 048). 

 

Patienter som avled vid återinläggningstillfällena 

I tabell 10 redovisas könsfördelning, vilket sjukhus patienterna vårdats vid samt 

inskrivningsform för de 81 patienter som avled vid ett återinläggningstillfälle. 

Tabell 10.  Demografiska data för de patienter som avled vid ett återinläggningstillfälle  

Variabler Antal 

(n=81) 

(%) 

Kön  

Kvinnor 

Män  

 

40 

41 

 

(49,4) 

(50,6) 

Sjukhus  

Karlstad 

Torsby 

 

51 

30 

 

(63,0) 

(37,0) 

Inskrivningsform 

Ordinärt boende 

Särskilt boende 

Missing  

 

14 

61 

6 

 

(17,3) 

(75,3) 

(7,4) 

 

Tabellen visar en jämn könsfördelning av de avlidna där ingen signifikant skillnad 

identifierades (  =0,621, p= 0,431) vid antagande att fördelningen mellan könen borde 

motsvara fördelningen i hela undersökningsgruppen, det vill säga 53,8 procent kvinnor 

och 46,3 procent män. Den största andelen av de avlidna kommer i från särskilt boende.  

 

Den procentuella fördelningen mellan sjukhusen skiljer sig något från tidigare resultat, 

då den totala andelen återinläggningstillfällen vid Torsby sjukhus var cirka 30 procent 

och Centralsjukhuset i Karlstads andel var 70 procent. Här identifieras en högre 

procentandel för Torsby sjukhus och en lägre för Centralsjukhuset i Karlstad. Här 

noteras även att en högre andel skrivs in från ordinärt boende jämfört med 13,2 procent 

för de 720 enskilda patienterna. Även andelen som kommer från särskilt boende har 
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ökat, medan andelen saknade data har minskat. Medelåldern för denna grupp var 86,7 år 

(SD 3,9). 

 

I tabell 11 redovisas medelvårdtider, antal dagar hemma mellan vårdtillfällena samt de 

fem vanligaste primärdiagnosgrupperna gällande de 81 patienter som avled vid ett 

återinläggningstillfälle. 

 

Tabell 11. Jämförelser mellan vårdtid, antal dagar hemma, det primära 

inläggningstillfället och återinläggningstillfället gällande de patienter som avled (n=81) 

Variabel primära 

inläggnings-

tillfället  

Återinläggnings-

tillfället 

Vårdtid i dagar  

M (SD) 

 

8,5 (10,5) 

 

8,3 (7,7) 

Antal dagar hemma före 

återinläggning 

M (SD) 

  

 

10,8 (8,5) 

primärdiagnosgrupp Antal (%) Antal (%) 

Andningsorganens 

sjukdomar 

Cirkulationsorganens 

sjukdomar 

Matsmältningsorganens 

sjukdomar 

Skador/förgiftning av 

yttre orsaker 

Symtom och/eller 

onormala fynd 

Tumörer 

Missing 

10 

 

29 

 

- 

 

7 

 

7 

 

11 

2 

(12,3) 

 

(35,8) 

 

(-) 

 

(8,6) 

 

(8,6) 

 

(13,6) 

(2,5) 

16 

 

37 

 

3 

 

- 

 

4 

 

16 

- 

(19,8) 

 

(45,7) 

 

(3,7) 

 

(-) 

 

(4,9) 

 

(19,8) 

(-) 

 

Tabellen visar att medelvårdtiden vid det primära inläggningstillfället och 

återinläggningstillfället var likartade. Diagnosgruppen cirkulationsorganens sjukdomar 

var vanligast både vid det primära inläggningstillfället samt vid återinläggningstillfället. 

Tumörer och andningsorganens sjukdomar utgjorde en högre andel av 

diagnosgrupperna vid återinläggningstillfället jämfört med vid det primära 

inläggningstillfället. 

 

Medelvårdtiden vid det primära inläggningstillfället för de patienter som avled var 

längre jämfört med medelvårdtiden 6,6 dagar för det totala antalet patienter (n=720). 

Vårdtiden vid det primära inläggningstillfället varierade mellan 0-82 dagar.  Tiden 

hemma mellan vårdtillfällena var däremot kortare jämfört med medelvärdet 12,5 dagar 
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för det totala antalet patienter (n=720). Tiden hemma mellan vårdtillfällena varierade 

mellan 1-30 dagar. Medelvårdtiden vid återinläggningstillfället var även den längre 

jämfört med medelvårdtiden 6,3 dagar för det totala antalet patienter (n=720), och 

varierade mellan 0-30 dagar. Antalet patienter som avled under 

återinläggningstillfällena (n=1 048) var 81 vilket motsvarar 7,7 procent. Detta antal 

motsvarar 11,3 procent sett till de enskilda 720 patienterna. Sett till de enskilda 720 

patienterna avled 69 patienter vid det första återinläggningstillfället, vilket motsvarar 

9,2 procent.  

 

DISKUSSION 
 
Studiens syfte var att undersöka återinläggningar av patienter över 80 år och faktorer 

som var bidragande till återinläggning på sjukhus. En kvantitativ retrospektiv studie 

utfördes där identifiering av återinläggningar, jämförelser mellan könen gällande vilket 

sjukhus de har vårdats vid, in- och utskrivningsform samt vilka diagnoser som 

patienterna erhöll genomfördes. Undersökningsgruppen bestod av 720 patienter. Den 

övervägande andelen av patienterna lades in akut 710 jämfört med 10 planerade 
inläggningar. Det var något fler kvinnor 387 än män 333 som inkluderades i studien, 

men signifikant fler män än kvinnor återinlades sett till könsfördelningen i den äldre 

befolkningen i Värmland.  Kvinnorna var signifikant äldre än männen. Bland de 720 

patienterna var de flest förekommande diagnosgrupperna cirkulationsorganens 

sjukdomar, symtom och/eller onormala fynd, andningsorganens sjukdomar, 

matsmältningsorganens sjukdomar samt skador/förgiftning av yttre orsaker. Största 

andelen patienter kom från särskilt boende. Medelvårdtiden vid primära 

inläggningstillfället var 6,6 dagar (SD 6,7) och vid återinläggningstillfället var 6,3 dagar 

(SD 6,2). Medeltiden för antal dagar hemma var 12,5 dagar (SD 8,5). Typvärdet var 

däremot en dag, totalt var det 80 patienter som vid 82 återinläggningstillfällen endast 

var hemma under en dag och sedan återinlades på sjukhus. 

 

Av de 720 enskilda patienter som deltog i studien var det 81 patienter som avled vid ett 

återinläggningstillfälle under år 2011, vilket motsvarar 11,3 procent. Bland de avlidna 

patienterna dominerade diagnosgrupperna; cirkulationsorganens sjukdomar, 

andningsorganens sjukdomar samt tumörsjukdomar.  

 

Resultatdiskussion 

 

Totala undersökningsgruppen av återinlagda patienter 

Studiens resultat visade att de flesta patienter som återinlades på medicin- och 

kirurgklinikerna vid Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i Torsby kom från 

särskilt boende. Wallon et al. (2010) menar att tänkbara orsaker till återinläggning kan 

vara en ej optimal planering och en svag samverkan mellan slutenvården och 

öppenvården vid utskrivning av patienter från sjukhusen. Enligt Wong et al. (2010) 

visade det sig att 67,2 procent av deltagarna i studien kände att de var i behov av vård 

efter det att de kommit hem från sin sjukhusvistelse, vilket inte innebar att dessa 

patienter nödvändigtvis var sjukare än andra.  
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Genomgående i resultatet sågs att cirkulationsorganens sjukdomar och 

andningsorganens sjukdomar var diagnosgrupper som var vanligast bland de patienter 

som återinlades. Ett flertal av diagnoserna som räknas in under undvikbar slutenvård; 

hjärtsvikt, kärlkramp, högt blodtryck, astma, kronisk obstruktiv lungsjukdom ingår i de 

diagnosgrupper som var vanligast hos de patienter som återinlades. I Sverige räknas 

långvariga sjukdomstillstånd som anemi, astma, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, 

kroniskt obstruktiv lungsjukdom och kärlkramp till undvikbar slutenvård. Ytterligare 

sjukdomstillstånd som blödande magsår, diarré, epileptiska krampanfall, 

inflammatoriska sjukdomar i de kvinnliga bäckenorganen, njurbäckeninflammation och 

öron-näsa-halsinfektioner bör kunna behandlas rätt inom rimlig tid för att förhindra 

inläggning på sjukhus (Socialstyrelsen & SKL 2011). I engelskspråkiga artiklar används 

ambulatory care sensitive conditions (ACSC) och det förekommer variationer av vilka 

diagnoser som ingår vid avoidable hospitalization  (Correa-Velez et al. 2007).  

 

 

Enligt Dobrzanska och Newell (2006) ökade sannolikheten för återinläggning om 

patienterna erhöll en diagnos rörande hjärt- eller lungsjukdom och om den äldre bodde 

på ett särskilt boende ökade även detta risken för återinläggning. Även en studie som 

genomfördes i Stockholms läns landsting, på patienter 65 år och äldre, visade att 

patienter med huvuddiagnosen kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller hjärtsvikt 

var faktorer, tillsammans med tidigare vårdkonsumtion, som ökade risken för 

återinläggning. Av de patienter som hade hjärtsviktsdiagnos vid indextillfället 

återinlades 31 procent och av de patienter med KOL återinlades 29 procent oplanerat 

inom 90 dagar (Stäck et al. 2012).  

 

Kompetensen och bemanningen inom vården av de äldre patienterna över 80 år ser olika 

ut i landet. Antalet distriktssköterskor är idag en bristvara och arbetet inom äldrevården 

utformas idag utifrån att den med lägst formell kompetens befinner sig närmast 

patienten och den med högst formell kompetens längst ifrån patienten. 

Distriktssköterskan arbetar ofta konsultativt inom den kommunala vården. Enligt 

Nilsson et al. (2009) innebär konsultativt arbete att vård och omsorg utförs rådgivande. 

Det rådgivande arbetssättet medför att sjuksköterskor inte är närvarande i patientvård 

om de inte tillkallats av hemtjänstpersonal när patienten är i behov av vård. En studie av 

Norell et al. (2012) visade att 62 procent av all tid för sjuksköterskeinterventioner var 

delegerade till hemtjänstpersonal. Dobrzanska och Newell (2006) visade i en studie att 

patienter oftast återinlades på eftermiddagen och tidig kväll.  

 

Det är inte alltid personalen inom äldrevården som initierar att patienten ska skickas in 

till sjukhus. Det kan vara patienten själv och anhöriga som önskar detta. De kan vara 

sämre informerade om patientens tillstånd vilket gör att de vill att patienten skickas in 

till sjukhus. En viktig åtgärd är att behandlande läkare tillsammans med patienten, 

anhörig, om patienten önskar, och sjuksköterska håller ett samtal för att öka förståelsen 

om sjukdomens fortskridande och detta kan i sin tur öka tryggheten och förhindra 

återinläggning på sjukhus. Enligt hälso- och sjukvårdslagen har patienten rätt till 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd (SFS 1982:763).  
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I en studie av Modin et al. (2009) beskriver allmänläkare att de behövde lita på 

distriktssköterskans uppgifter gällande patienter och deras medicinska tillstånd vilket 

för det mesta fungerade mycket bra, men undantag fanns. 

 

Patienter som återinlades efter en dag i hemmet 

Resultatet visade att tiden hemma efter det primära vårdtillfället var en dag för 80 

patienter. Dessa patienter stod för 82 återinläggningstillfällen efter en dag hemma. Vid 

det primära vårdtillfället var medelvårdtiden 5,8 dagar (SD 5,6) för dessa patienter 

jämfört med 6,6 (SD 6,7) för det totala antalet patienter vid de primära 

inläggningstillfällena. Medelvårdtiden för återinläggningstillfällena för de patienter som 

återinlades efter en dag var 8,3 dagar (SD 7,4) jämfört med 6,3 (SD 6,2) för det totala 

antalet inläggningstillfällena. Det visade sig att dessa patienter vårdades i fler antal 

dagar vid återinläggningstillfällena än vid det primära vårdtillfället efter en dag hemma 

samt att vårdtiden vid det primära vårdtillfället var kortare och vid 

återinläggningstillfällena längre jämfört med den totala undersökningsgruppen. 

 

Tänkbara orsaker kan vara bristande kommunikation mellan slutenvården och 

primärvården, att patientens förmåga att klara sig i vardagen har överskattats, att 

patienternas sjukdomstillstånd var sämre än väntat eller vårdbehovet större än vad som 

framkom vid en eventuell vårdplanering. Landstingen och kommunerna skall i samråd 

utarbeta rutiner för vårdplanering inför utskrivning av patienter och för överföring av 

information och rutinerna skall dokumenteras och de skall vara enhetligt utformade 

inom ett län eller en region (SOSFS 2005:27).  Wang et al. (2011) menar att 

återinläggning inom en vecka av äldre patienter från särskilt boende kan förklaras av en 

naturlig progress av sjukdomen, men det kan också återspegla inadekvat eller 

otillräcklig behandling på sjukhuset. Det kan också bero på bristande samordning 

mellan sjukhus och särskilt boende eller otillräcklig avancerad vårdplanering angående 

mål med vården samt för- och nackdelar med specifik medicinsk behandling och 

upprepade sjukhusinläggningar.  

 

Enligt Grönroos och Perälä (2005) ökade adekvat kommunikation mellan slutenvården 

och den primära vården chanserna för en lyckad utskrivning från sjukhus. Wallon et al. 

(2010) menar att orsaker till återinläggning kan vara bristande planering och 

koordination mellan slutenvården och primärvården. Enligt Wong et al. (2010) är en 

viktig intervention att involvera patienten i sina subjektiva behov för att på det sättet 

förebygga återinläggning. 

 

En större andel av de enskilda patienter som var hemma en dag innan de återinlades, 

vårdades vid Centralsjukhuset i Karlstad jämfört med den totala undersökningsgruppen. 

Detta kan möjligen förklaras med närheten till centralsjukhuset för närliggande 

kommuner. Geografiskt är det närmare till Centralsjukhuset i Karlstad även för 

angränsande kommuner i förhållande till Torsby sjukhus där avståndet till sjukhuset är 

mycket långt för de patienter som bor i norra delen av kommunen och närliggande 

kommuner. Detta kan vara en aspekt som bör tas med i beräkningen vid utskrivning av 

patienter.  
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Patienter som återinlades fem gånger eller fler 

Resultatet visade att de patienter som återinlades fem gånger eller fler hade en hög 

medelålder på 86,2 år och att det var en större andel kvinnor som var representerade i 

denna grupp samt att deras vårdtid vid det primära inläggningstillfället var kortare än 

den genomsnittliga medelvårdtiden för alla patienter. Antalet återinläggningar för dessa 

patienter varierade mellan 5 och 11 gånger. Även inom denna grupp sågs att de flesta 

patienterna kom från särskilt boende och att cirkulationsorganens sjukdomar och 

andningsorganens sjukdomar var de mest förekommande. Sjukdomar inom dessa 

diagnosgrupper kan innebära att patienter oftare lider av ångest och otrygghet då 

sjukdomarna kan medföra svårigheter att andas eller smärtor vilka kan uppfattas som 

livshotande och att patienterna då själva önskar att få sjukhusvård. Enligt Stäck et al. 

(2012) hade patienter med fem eller fler oplanerade återinläggningar inom ett år en ökad 

risk att bli oplanerat återinlagda. 

 

Modin och Furhoff (2004) undersökte vilken vård patienter med hemsjukvård erhöll 

under ett år. Över hälften av patienterna hade varit inlagda på sjukhus under året, 

majoriteten av dessa var inlagda två eller fler gånger och tillbringade mer än tre veckor 

på sjukhus. Dobrzanska och Newell (2006) visade att patienter som kom från särskilt 

boende återinlades tidigare än patienter från ordinärt boende. Norell et al. (2012) visade 

att patienter på särskilt boende erhöll delegerade sjukvårdsinterventioner i högre 

utsträckning än patienter i ordinärt boende. Detta arbetssätt kan medföra en risk då 

distriktssköterskan träffar dessa sjuka äldre mer sällan och att försämring av 

sjukdomstillstånd inte upptäcks i tid och att distriktssköterskans helhetssyn av patienten 

försvåras. 

 

Enligt regeringens godkännande av en överenskommelse mellan staten och Sveriges 

Kommuner och Landsting [SKL] (2011) om en sammanhållen vård och omsorg om de 

mest sjuka äldre, ges stöd för ett gemensamt strukturerat och långsiktigt 

förbättringsarbete med fokus på en förbättrad vårdkvalitet för de mest sjuka äldre och 

ett förbättringsområde var återinläggningar, då de medför negativa effekter för de äldre. 

Genom att minska antalet återinläggningar ökar effektiviteten och onödiga kostnader 

undviks. För att mäta utvecklingen används indikatorerna undvikbar slutenvård och 

återinläggning inom 30 dagar (Socialdepartementet 2011). Resultatet av denna studie 

skulle kunna tyda på att dessa patienter med fem eller fler återinläggningstillfällen 

tillhör gruppen mest sjuka äldre. Enligt Socialdepartementet (2011) har vårdplatserna på 

sjukhusen blivit färre vilket medför kortare vårdtider samt ökade krav på fungerande 

vårdkedjor. De äldre patienterna har ett fortsatt stort vårdbehov efter utskrivning från 

slutenvården.  

 
 

Patienter som avled vid återinläggningstillfällena 

Resultatet visade att totalt 81 patienter avled på sjukhus vilket motsvarar 11,3 procent 

av de 720 patienterna som återinlades. Studerades de patienter som återinlades efter ett 

dygn var motsvarande siffra 12,5 procent. Denna relativt höga siffra skulle kunna 

förklaras av att äldre har flera diagnoser och att det kan vara svårt att avgöra när döden 

är nära. Det är viktigt med kontinuitet i vården av den äldre och döende patienten för att 

kunna identifiera försämringar i sjukdomstillståndet och kunna inge trygghet hos 

patienten och anhöriga. Enligt de preliminära riktlinjerna för palliativ vård bör patienten 
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erbjudas kontinuerliga samtal om sitt tillstånd, vård och behandling då detta kan 

förbättra livskvaliteten samt förebygga oro och missförstånd (Socialstyrelsen 2012).  

Flera studier har visat att de flesta vill dö hemma, detta är dock en hypotetisk fråga och 

önskan kan ändra sig när sjukdom och symtom fortskrider. Före ädelreformen avled 

cirka en fjärdedel utanför sjukhus, nu är motsvarande siffra cirka hälften. Av de äldre 

avlider 35 procent på sjukhus och resterande andel utanför sjukhus. Knappt hälften av 

de äldre dog inom 2 veckor efter utskrivning från sjukhuset, av dessa återinlades 

majoriteten och avled på sjukhus (Socialstyrelsen 2006). I en studie över patienter 65 år 

äldre visade det sig inte vara några skillnader mellan dem som dog på sjukhus gällande 

om de hade kommunal vård och omsorg eller ej. Det tycktes vara anmärkningsvärt då 

tillgången till professionell hjälp fanns för dem som hade kommunal vård och omsorg 

eller bodde på särskilt boende, detta borde rimligen öka sannolikheten att få dö hemma 

(Condelius et al. 2008). Enligt Bravell (2010) visade resultatet i en studie att av de äldre 

äldsta, över 86 år, avled 76 individer på institution, 21 avled på sjukhus och 5 dog i 

ordinärt boende.  

 

Metoddiskussion 

 

Studien genomfördes med en kvantitativ, retrospektiv design. Ett konsekutivt urval 

gjordes där alla individer som uppfyllde inklusionskriterierna under en fördefinierad 

tidsperiod inkluderades. Kvantitativa studier har en hög grad av strukturering 

(Eijlertsson 2012; Holme & Krohn Solvang 1997). Genom att det är kvantitativa data 

lämnas mindre utrymme för tolkningar och subjektivitet och att data samlats in i 

efterhand gör att det inte riskerade att påverkas av forskaren. Studien var en delstudie i 

ett större forskningsprojekt där vissa inklusionskriterier redan var förutbestämda och 

etiskt godkännande erhållits. Studien inkluderade alla patienter 80 år och äldre som 

återinlagts inom 30 dagar efter ett slutenvårdstillfälle vid definierade kliniker under år 

2011. En risk med det konsekutiva urvalsförfarandet är att det finns en tidseffekt. Detta 

innebär ett fenomen som verkar just under studiens tidsperiod och som påverkar 

resultatet. Insamlandet av data bör pågå så länge att tidseffekter undviks i möjligaste 

mån. Tidseffekten bör vara begränsad då datainsamlingen pågått under ett helt år och 

eventuella säsongsvariationer på så sätt undvikits. 

Då undersökningsgruppen var förhållandevis stor samt att inget bortfall noterades ökade 

studiens tillförlitlighet. Reliabiliteten är hög då studien går att upprepa med samma 

resultat vid användande av samma metod och design.  

För att få en mer heltäckande bild över återinläggningarnas frekvens i Värmland hade 

det varit önskvärt att även Arvika sjukhus varit inkluderad i studien. 

Undersökningsgruppen var stor men den representerade endast en grupp ur 

befolkningen, äldre över 80 år. För att bättre kunna se vilka faktorer som bidrar till 

återinläggning hade det också varit av vikt att få tillgång till data över dem som inte 

återinlades. Detta hade möjliggjort jämförelser mellan Karlstad och Torsby sjukhus 

avseende återinläggningsfrekvens samt hur stor andel av de kirurgiska respektive 

medicinska patienterna som återinlades. De insamlade uppgifterna om enskilda personer 

har endast använts för den aktuella forskningen och inte i något annat sammanhang. 

Materialet har behandlats med största aktsamhet för att säkerställa sekretessen för 
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enskilda individer. Enligt Polit et al. (2006) är det viktigt att få personer har tillgång till 

undersökningsmaterialet och att materialet förvaras på ett säkert sätt.  

I studien valdes att endast inkludera den primärdiagnos som patienterna erhöll. Detta 

kan ses som en brist då de långvarigt sjuka och/eller multisjuka patienternas bidiagnoser 

inte blir synliga i resultatet. Andelen missing values varierade inom 

undersökningsmaterialet framförallt gällande in- och utskrivningsform vilket kan ha 

påverka resultatet av studien samt dess validitet. En jämförelse mellan Centralsjukhuset 

i Karlstad och Torsby sjukhus gällande missing values gjordes. Det visade sig att vid 

Torsby sjukhus var det inga missing values vare sig vid in- eller utskrivningsform, 

Centralsjukhuset i Karlstad stod därmed för alla missing values vilket var 170 av 743 

gällande inskrivningsform vilket motsvarar 22,9 procent och 322 gällande 

utskrivningsform av 743 återinläggningstillfällen vid centralsjukhuset i Karlstad vilket 

motsvarar 43,3 procent. För att statistiken ska vara trovärdig och kunna ligga till grund 

för bedömningar är det viktigt att ifyllandegraden är hög och att variablerna har fyllts i 

rätt. Statistik utifrån registerdata är aldrig bättre än de inmatade värdena. Den mänskliga 

faktorn kan ha påverkat att data inte har fyllts i korrekt eller saknas.   

 

Dataanalysen och framtagande av deskriptiv statistik gjordes i ett statistikprogram, 

SPSS version 20.0, vilket är ett vedertaget statistikprogram som används inom 

forskningen. Undersökningsmaterialet har med hjälp av SPSS bearbetats och 

omvandlats till statistiska enheter.  

Kvantitativa metoder har begränsningar och är inte alltid ett optimalt angreppssätt då 

allt inte kan uttryckas i siffror. Utifrån dessa görs sedan tolkningar men risk finns att 

materialet övertolkas. Det ska betonas att undersökningsresultatet inte är detsamma som 

verkligheten utan endast visar aspekter av de fenomen som undersökts och står för ett 

tidssnitt av en situation som inte längre existerar (Holme & Krohn Solvang 1997). 

Författarna är väl medvetna om detta då de själva arbetar inom sjukvården och att deras 

kunskap och erfarenheter kan ha påverkat resultatet, genom att de grupper som valdes ut 

styrdes av förväntningar och selektiv uppmärksamhet samt att de har idéer om vad 

problemet består av. Validiteten anses dock vara god då studiens syfte var att undersöka 

återinläggningar av patienter över 80 år, vilket redovisades i resultatet. 

En av frågeställningarna som var med under syftet var att undersöka vilka faktorer som 

bidrog till återinläggning. Frågeställningen var intressant men de data som fanns 

tillgängliga kunde ej ge svar på denna frågeställning. För övrigt anses att syftet och 

frågeställningarna blivit besvarade i resultatet. 
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Slutsats  

Resultatet visade att två tredjedelar av patienterna som återinlades kom från särskilt 

boende. En mindre grupp om 13 patienter stod för ett flertal återinläggningstillfällen, 

även i denna grupp kom de flesta patienter från särskilt boende. Andelen patienter som 

avled vid ett återinläggningstillfälle, efter att de varit hemma endast en dag, var 12,5 

procent. 

 

Resultatet tyder på att om patienter bor på särskilt boende ökar risken för att en 

återinläggning sker vilket också stöds i annan forskning. Vidare tyder resultatet på att 

om patienten erhöll en diagnos inom andnings- och cirkulationsorganens sjukdomar 

ökar risken för återinläggning. Resultatet tyder vidare på att det skulle kunna bero på 

brister i kommunikation, informationsöverföring och vårdplanering då patienter 

återinläggs efter att de varit hemma endast en dag sedan det senaste vårdtillfället eller 

att patienter dör vid detta återinläggningstillfälle.  

 

 

Fortsatt forskning  

I studien saknas till exempel data gällande socioekonomisk grupp, utbildningsnivå, 

civilstånd, anhörigstöd, läkemedelsanvändning, tidpunkt för inläggning på sjukhus, 

tidpunkt för utskrivning från sjukhus. Detta hade varit intressant att granska då det i 

andra studier visat sig påverka risken för återinläggning. 

 I en framtida studie hade det även varit intressant att undersöka de patienter som 

återinlades gällande de kommunala insatser de erhållit. 

 Även en kvalitativ studie skull varit intressant att genomföra där patienter och/eller 

nära anhöriga intervjuas angående vad de upplevde var orsaken till att en återinläggning 

av patienten skedde samt om detta kunde ha undvikits med hjälp av 

omvårdnadsinterventioner eller medicinsk hjälp.  

En studie över patienter boende på särskilt boende och deras vårdkonsumtion, utifrån 

antal inläggningar på sjukhus, mängd läkemedel som de intar, antal tillfällen som 

patienten träffat primärvårdsläkaren samt vid hur många tillfällen patienten träffat 

distriktssköterskan hade varit intressant att ta del av. 

En kvalitativ studie över distriktssköterskan/sjuksköterskans uppfattning av sin 

kompetens, förmåga och möjlighet att ta hand om de patienter som bor på särskilt 

boende.  

 

  



 

34 
 

Klinisk relevans 

Få vetenskapliga artiklar beskriver antalet återinläggningar vid sjukhus i Sverige. Ännu 

mindre finns rapporterat om återinläggningar av patienter 80 år och äldre. Studien avsåg 

att ge fördjupade kunskaper om frekvensen av återinläggningar av patienter 80 år och 

äldre vid medicin- och kirurgkliniken vid Centralsjukhuset i Karlstad och sjukhuset i 

Torsby. Detta kan ge en samlad bild av problemets omfattning i Värmland då det är de 

två största sjukhusen som undersökts. Studien skall presentera 

återinläggningsfrekvensen av patienter 80 år och äldre vid de två största sjukhusen i 

Värmland och vilka faktorer som eventuellt ökar risken för återinläggning inom 

slutenvården.  

Studien kan ligga till grund för ytterligare forskning genom att ge ett utgångsläge om 

hur frekvensen av återinläggningar av patienter 80 år och äldre såg ut i Värmland under 

2011 och hur dessa förändras över tid.  

Ett förbättringsområde skulle kunna vara att öka ifyllandegraden av bland annat in- och 

utskrivningsform som registreras vid in- och utskrivning av patienter på sjukhus.  

Ytterligare förbättringsområde skulle kunna vara en översyn över hur 

kommunikationsöverföringen mellan slutenvården och primärvården fungerar, då det i 

andra studier visats att detta kan ha betydelse för återinläggningsfrekvensen.  

Skapande av ett åtgärdsprogram där riskbedömning av patienter med 

cirkulationsorganens sjukdomar och ett flertal återinläggningar på sjukhus blir 

uppmärksammade samt att gemensamma mål sätts upp för hur dessa patienter bör 

omhändertas. 

  



 

35 
 

REFERENSER 
 

Aczel, A.D. (2009). Complete business statistics. Boston, McGraw-Hill. 

 

Billings, J., Dixon, J., Mijanovich, T. & Wennberg, D. (2006). Case finding for patients 

at risk of readmission to hospital: development of algorithm to identify high risk 

patients. [Elektronisk], (BMJ, 1-6) Tillgänglig: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pmc/articles/PMC1539047/pdf/bmj

33300327.pdf  [2012-10-24]. 

 

Bravell, E. M., Malmberg, B. & Berg, S. (2010). End-of- life care in the oldest old. 

Pallitive and Suppertive Care, 8, 335-344. 

 

Claesson, L., Gosman-Hedström, G., Fagerberg, B. & Blomstrand C. (2003). Hospital 

re-admissions in relation to acute stroke unit care versus conventional care in elderly 

patients the first year after stroke: the Göteborg 70+ Stroke study. Age and aging , 32, 

109-113. 

 

Condelius, A., Edberg, A-K., Jakobsson, U. & Hallberg, I. (2008). Hospital admissions 

among people 65+ related to multimorbidity, municipal and outpatient care. Archives of 

gerontology and geriatrics, 46 (1), 41-55.  

 

Correa-Velez, I., Ansari, Z., Sundararajan, V., Brown, K. & M Gifford, S., (2007). A 

six-year descriptive analysis of hospitalisations for ambulatory care sensitive conditions 

among people born in refugee-source countries. Population Health Metrics, 

[Elektronisk], 5(9), 1-8. Tillgänglig: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1478-

7954-5-9.pdf  [2012-08-30]. 

 

Dobrzanska, L. & Newell, R. (2006). Readmissions: a primary care examination of 

reasons for readmission of older people and possible readmission risk factors. Journal 

of Clinical Nursing, 15, 599–606. 
 

Ejlertsson, G., (2012). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund, Studentlitteratur AB. 

 

Franchi, C.,  Nobili, A., Mari, D., Tettamanti, M.,  Djade, C.D., Pasina, L., Salerno, F., 

Corrao, S., Marengoni, A., Iorio, A., Marcucci, M. &  Mannuccio Mannucci, P. (2013). 

Risk factors for hospital readmission of elderly patients. European Journal of Internal 

Medicine, 24, 45–51. 

 

Förenta Nationerna (2012) Wall chart on population ageing and development 2012. 

[Elektronisk], Tillgänglig: 

http://www.un.org/esa/population/publications/2012PopAgeingDev_Chart/2012PopAge

ingandDev_WallChart.pdf [2012-10-24]. 

 

Garcia-Perez, L., Linertova, R., Lorenzo-Riera, A., Vazquez-Diaz, J.R., Duque-

Gonzalez, B. & Sarria-Santamera, A. (2011). Risk factors for hospital readmissions in 

elderly patients: a systematic review. Q Journal Medicin, 104, 639–651. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pmc/articles/PMC1539047/pdf/bmj33300327.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pmc/articles/PMC1539047/pdf/bmj33300327.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1478-7954-5-9.pdf
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1478-7954-5-9.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/2012PopAgeingDev_Chart/2012PopAgeingandDev_WallChart.pdf
http://www.un.org/esa/population/publications/2012PopAgeingDev_Chart/2012PopAgeingandDev_WallChart.pdf


 

36 
 

Grönroos, E.& Perälä, M-L. (2005). Home care personnel’s perspectives on successful 

discharge of elderly clients from hospital to home setting. Scandinavian  Journal of 

Caring Sciences, 19, 288–95. 

 

Holme, I M. & Krohn Solvang, B. (1997). Forskningsmetodik om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Lund, Studentlitteratur.  

 

Huang, T-T. & Liang, S.H. (2005). A randomized clinical trial of the effectiveness of a 

discharge planning intervention in hospitalized elders with hip fracture due to falling. 

Journal of Clinical Nursing, 14, 1193-1201. 

 

Häll, L. (2006). Äldres boende. Vogel, J. & Häll, L. (red.) Äldres levnadsförhållanden; 

Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003. Stockholm: Statistiska 

centralbyrån; Levnadsförhållanden rapport 112. s. 228-256. 

 

Jencks, S.F., Williams, M.V.& Coleman, E. A. (2009). Rehospitalizations among 

patients in the medicare fee-for-service program. New England Journal of Medicine, 

360 (14), 1418-1428. 

 

Kommun- och landstingsdatabasen [Kolada] (2012a). Medelvårdtid för respektive 

ålderskategori, alla Landsting ovägt medel för år 2000 och år 2011. [Elektronisk], 

Tillgänglig:  http://www.kolada.se/index.php?page=workspace/nt  [2012-12-09]. 

Kommun- och landstingsdatabasen [Kolada] (2012b). Vårdtillfällen i andel procent i 

respektive ålderkategori, alla Landsting ovägt medel för år 2011. [Elektronisk], 

Tillgänglig: http://www.kolada.se/index.php?page=workspace/nt  [2012-12-09]. 

 

Larsson, K. (2006). Care needs and home-help services for older people in Sweden: 

does improved functioning account for the reduction in public care? Ageing and Society, 

26, (03), 413-429. 

 

Landstinget i Värmland (2012). Sjukhus i Värmland. [Elektronisk], Tillgänglig:  

http://www.liv.se/Halsa-och-vard/Sjukhus/  [2012-11-29]. 

 

Lemieux, J., Sennett, C., Wang, R., Mulligan, T. & Bumbaugh, J. (2012). Hospital 

readmission rates in Medicare Advantage plans. American journal of managed care, 18 

(2), 96-104. 

 

Marcantonio E. R., McKean, S, Goldfinger, M., Kleefield, S., Yurkofsky, M. & 

Brennan, T. A. (1999). Factors associated with unplanned hospital readmission among 

patients 65 years of age and older in a medicare managed care plan. American Journal 

of Medicine, 107, 13-17. 

 

Modin, S. & Furhoff, A-K. (2002). Care by general practitioners and district nurses of 

patients receiving home nursing: a study from suburban Stockholm. Scandinavian 

Journal of Primary Health Care, 20, 208-212.  

 

http://www.kolada.se/index.php?page=workspace/nt
http://www.kolada.se/index.php?page=workspace/nt
http://www.liv.se/Halsa-och-vard/Sjukhus/


 

37 
 

Modin, S. & Furhoff, A-K. (2004). The medical care of patients with primary care home 

nursing is complex and influenced by non-medical factors: a comprehensive 

retrospective study from a suburban area in Sweden. BMC Health Services Research, 

[elektronisk], 4 (22), 1-10. Tillgänglig: 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-4-22.pdf [2012-12-29]. 

 

 

Modin, S., Törnkvist, L., Furhoff, A-K. & Hylander, I. (2009). Family physicians' effort 

to stay in charge of the medical treatment when patients have home care by district 

nurses. A grounded theory study. BMC Family Practice, [elektronisk], 10 (45), 1-13. 

Tillgänglig:  

http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC2709922/pdf/1471-2296-10-45.pdf  
[2012-12-29]. 

 

Muzzarelli, S., Leibundgut, G.,  Maeder, M.T., Rickli, H., Handschin, R., Gutmann, M.,  

Jeker, U., Buser, P., Pfisterer, M. & Brunner-La Rocca, H-P. (2010). Predictors of early 

readmission or death in elderly patients with heart failure.  American Heart Journal, 

160, 308-14. 

 

Nilsson, K., Lundgren, S. & Furåker, C. ( 2009). Registered nurse’s everyday activities 

in municipal health care: a study of diaries. International Journal of Nursing Practice, 

15, 543–52. 

Norell, M., Ziegert, K. & Kihlgren, A. (2012). Care priorities- registered nurses clinical 

daily work in municipal elderly care settings. Scandinavian Journal of Caring sciences, 

25, 1-8.  
 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2007). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm, Liber AB. 

 

Organisation for economic co-operation and development [OECD] (2012). Health Care 

Resources: Hospital beds [Elektronisk], Tillgänglig: 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC  [2012-11-29].  

 

Polit, D.F., Beck, C.T. & Hungler, B.P. (2006). Essentials of nursing research method, 

appraisal, and utilization. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.  

SFS 1982:763.  Hälso- och Sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 1990:1404. Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 1998:204. Personuppgiftslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

SFS 2003:460. Lag om etikprövning av forskning som avser människor. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

SFS 2008:355. Patientdatalag. Stockholm: Socialdepartement. 

 

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-4-22.pdf
http://pubmedcentralcanada.ca/pmcc/articles/PMC2709922/pdf/1471-2296-10-45.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=HEALTH_REAC


 

38 
 

Shepperd, S., McClaran, J., Phillips, C.O., Lannin, N.A., Clemson, L.M., McCluskey, 

A., Cameron, I.D. & Barras, S.L. (2010). Discharge planning from hospital to home 

(Review). The Cochrane Library, 1, 1-77 

 

Socialdepartementet (2011). Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 

2012. [Elektronisk], Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/29/26/5908e7fc.pdf  [2012-12-12]. 

 

Socialstyrelsen (2012). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård – vägledning, 

nationella riktlinjer och indikatorer. [Elektronisk], Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18735/2012-6-17.pdf  

[2012-12-19]. 

 

Socialstyrelsen (2006). Vård i livets slutskede. [Elektronisk], Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9430/2006-103-

8_20061038.pdf  [2012-12-19]. 

 

Socialstyrelsen (2008). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2008. [Elektronisk], 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8465/2009-

126-44_200912644.pdf  [2012-08-29]. 

 

Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2011). Öppna jämförelser 

av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelser mellan landsting 2011. 

[Elektronisk], Tillgänglig: 

 http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-1/Sidor/default.aspx [2012-

08-30]. 

 

SOSFS 2005:27. Samverkan vid in- och utskrivning av patienten i slutenvård. 

Stockholm: Socialdepartementet. 
 

Statistiska centralbyrån (2012). Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 

1968-2011. [Elektronisk], Tillgänglig: 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?rxid=0fdfcf16-

08c2-47b8-8186-66c235b6f260&px_tableid=ssd_extern%3aBefolkningNy [2012-11-

29].  

 

Stäck, P.,Forsberg, B., Högberg, M., Werr, J. & Edgren, G. (2012). Risk för akut 

återinläggning kan förutsägas. Läkartidningen, 48 (109), 2211-2215. 

 

Sundström, G., Malmberg, B. & Johansson, L. (2006). Balancing family and state care: 

neither, either or both? The case of Sweden. Ageing and Society, 26 (5), 767-782. 

 

Wallon, C., Juhlin, C., Melander, H. & Sjödahl, R. (2010). Oplanerade återinläggningar 

på kirurgisk klinik. Frekvens, orsak, och åtgärder analyserade i en ettårsstudie från 

Linköping. Läkartidningen, 23, 1548-1551.  

 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/29/26/5908e7fc.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18735/2012-6-17.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9430/2006-103-8_20061038.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9430/2006-103-8_20061038.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8465/2009-126-44_200912644.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8465/2009-126-44_200912644.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-1/Sidor/default.aspx
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?rxid=0fdfcf16-08c2-47b8-8186-66c235b6f260&px_tableid=ssd_extern%3aBefolkningNy
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables____340487.aspx?rxid=0fdfcf16-08c2-47b8-8186-66c235b6f260&px_tableid=ssd_extern%3aBefolkningNy


 

39 
 

Wang, H. E., Shah, M. N., Allman, R. M. & Kilgore, M. (2011). Emergency department 

visits by nursing home residents in the United States. Journal of the American 

Geriatrics Society, 59, 1864-1872.  

Weber, D. M. (2003). Laparoscopic surgery: an excellent approach in elderly patients. 

Archives of surgery. 138 (10), 1083-1088. 

 

Wong, F.K.Y., Chan, M.F., Chow, S., Chanf, K., Chung, L., Lee, W-m & Lee R. 

(2010). What accounts for hospital readmission? Journal of Clinical Nursing, 19, 3334-

3346.  

 

Wong, E. LY., Cheung, A. WL., Leung, M. CM., Yam, C. HK., Chan, F. WK., Wong, 

F. YY. & Yeoh, E-K. (2011). Unplanned readmission rates, length of hospital stay, 

mortality, and medical costs of ten common medical conditions: a retrospective analysis 

of Hong Kong hospital data. [Elektronisk] (BMC Health Services Research 

2011:11,149) Tillgänglig: http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/149 [2012-05-

19]. 

 

http://www.biomedcentral.com/1472-6963/11/149

