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Sammanfattning 

 

Bakgrund:  Att arbeta som sjuksköterska inom Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) 

innebär möten med patienter som har en rad olika livshotande diagnoser. 

Som en del av det dagliga arbetet ingår att kunna vara tillgänglig för 

patienten vid försämringar. Detta innebär att sjuksköterskor kan komma att 

med kort varsel behöva göra oplanerade hembesök till patienter de aldrig 

träffat.  

Syfte: Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom ASIH-

verksamhet i Stockholms län förbereder sig inför oplanerade hembesök till 

patienter de aldrig träffat. 

Metod: För att ta reda på och beskriva hur sjuksköterskor förbereder sig inför 

oplanerade hembesök valdes en kvalitativ design med en induktiv ansats. 

Åtta sjuksköterskor med i genomsnitt 8,5 års erfarenhet från arbete inom 

ASIH intervjuades. Materialet analyserades enligt en kvalitativ induktiv 

innehållsanalys. 

Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: I ständig beredskap och När 

någon larmat. I ständig beredskap har två kategorier och fem 

underkategorier vilka beskriver sådant som ingår i det dagliga arbetet 

samtidigt som det även är förberedelser inför oplanerade hembesök. Dessa 

förberedelser kan vara att ha ordning på sin utrustning och att hålla sig 

informerad om inskrivna patienter. När någon larmat har två kategorier 

och sex underkategorier vilka beskriver förberedelser som görs efter att ett 

samtal som föranleder ett oplanerat hembesök inkommit. Dessa 

förberedelser innebär till exempel att sjuksköterskorna tar reda på så 

mycket som möjligt om patienten för att kunna bilda sig en uppfattning om 

vad som behöver göras och hur bråttom det är. 

Diskussion: Resultatet diskuteras i förhållande till annan forskning samt till de tre 

grundläggande delarna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, i 

Antonovskys salutogena modell KASAM, känsla av sammanhang. 

Nyckelord: Avancerad sjukvård i hemmet, förberedelser, oplanerade hembesök, 

sjuksköterskor. 

 



 
 

 
 

 

Abstract  

 

Background: Working as a nurse in advanced home care means to meet patients who 

have a row of different life-threatening diagnoses. As a part of their daily 

work it is included for the nurses to be available for the patients when 

they get worse. This means that the nurses, whit short notice, may have to 

make unplanned house calls to patients that they have never met.  

  

Aim: The aim of this study was to describe how nurses working in advanced 

home care in Stockholm do to prepare themselves for unplanned house 

calls to patients they have never met.  

 

Method: To find out and describe how the nurses do to prepare themselves for 

unplanned home visits this study where conducted by a qualitative design 

whit an inductive approach. Eight nurses with two or more years of 

experiences from advanced home care where interviewed. The material 

where analysed by a qualitative inductive content analysis.  

 

Results: The analyse resulted in two main categories: In constant state of 

readiness and When someone has called for help. In constant state of 

readiness which includes two categories and five sub categories 

describing things in the daily work that also is preparations for unplanned 

house calls. Those preparations could be to have a god order in their 

equipment and to keep themselves informed about the enrolled patients. 

When someone has called for help which includes two categories and 

six sub categories where preparations are described as things done when a 

phone call that leads to an unplanned house call is received. Those 

preparations means for example that the nurses finds out as much as 

possible about the patient in order to make an estimation about what needs 

to be done and how urgent it is. 

 

Discussion: The result is being discussed in relation to previous research and to the its 

three fundamental parts; comprehensibility, manageability and 

meaningfulness of Antonovskys salutogenic model, Sense of Coherence. 

 

Keywords: Advanced home care, nurses, preparations, unplanned house calls.  
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Inledning 

Med utgångspunkt i både egna erfarenheter och genom samtal med kollegor på flera andra 

enheter för Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH) har jag kunnat konstatera att det under de 

senaste åren blivit mer komplext att arbeta som sjuksköterska inom ASIH-verksamhet som 

bedrivs i Stockholms Läns Landsting (SLL). När jag för tolv år sedan började som 

sjuksköterska inom ASIH vårdades framförallt patienter med cancer i palliativt skede, nu 

vårdas patienter med olika diagnoser och prognoser. Patienterna kan ha behandlingar som 

syftar till att bota, förlänga livet eller enbart symtomlindra. De verksamheter som bedriver 

ASIH har blivit större men bemanningen har inte ökat i proportion till det ökade antalet 

patienter. När jag började på ASIH vårdade vi runt 25 patienter på samma 

sjuksköterskebemanning som idag vårdar upp mot 45 patienter. Min egen upplevelse av 

denna utveckling är att belastningen på sjuksköterskorna har ökat och att de har mindre 

specifik kunskap om patienterna på individnivå beroende på att det är fler patienter, fler in-

och utskrivningar samt att det ofta är fler besök på en arbetsdag. Detta innebär att det finns 

mindre tid att lära känna patienter och närstående. Idag när det ringer någon som mår dåligt är 

jag glad om jag känner igen namnet på patienten, till skillnad från de första åren jag arbetade 

på ASIH. Då kände jag de flesta av teamets patienter så väl att jag kände till deras diagnos 

och förväntad sjukdomsutveckling, vilka läkemedel de brukade ha i hemmet samt oftast vilka 

personer som fanns i samma hushåll. Detta har fått mig att fundera på hur sjuksköterskor 

inom ASIH idag kan och hinner förbereda sig inför oplanerade hembesök när det inte finns 

samma möjligheter till att besitta kunskap om de inskrivna patienterna och utrymmet för extra 

hembesök i planeringen är mindre. Kanske blir det allt viktigare med specialistsjuksköterskor 

i palliativ vård inom ASIH för att kunna identifiera och tillgodose behoven hos de döende 

patienterna och för att kunna delge kunskaper om palliativ vård till övriga sjuksköterskor i 

teamen.  

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

År 1976 startade den första svenska palliativa hemsjukvården i Motala och det har sedan dess 

växt fram allt fler palliativa enheter som bedriver både slutenvård och hemsjukvård 

(Ternestedt & Andershed, 2016). Från början vände sig palliativ vård i stort sett uteslutande 

till patienter med olika typer av cancersjukdomar medan personer med andra kroniska och 

livshotande sjukdomar inte hade samma möjlighet till palliativ vård i livets slut. I Sverige är 
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tillgången till palliativ vård fortfarande ojämnt geografiskt fördelad men målet är en likvärdig 

vård (Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården är även ojämlik för patienter med olika 

diagnoser, främst är det fortfarande patienter med cancerdiagnoser som vårdas i specialiserad 

palliativ vård trots att patienter med andra diagnoser kan ha lika stora palliativa behov 

(Ternestedt & Norberg, 2016).  

 Palliativ vård är enligt Socialstyrelsens definition ”…hälso- och sjukvård i syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 

Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

samt ett organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen, 2013, s. 16). Detta motsvarar även 

till stor del den definition av palliativ vård som World Health Organisation (WHO) har antagit 

då de bland annat beskriver palliativ vård som ett förhållningssätt som skall förbättra 

livskvaliteten för patienter och deras närstående när de möter de problem som uppstår vid 

livshotande sjukdom (World Health Organisation, 2017). Enligt ovanstående definitioner som 

anger att palliativ vård är för patienter med obotlig eller livshotande sjukdom innebär det att 

en del patienter kan må ganska bra en längre tid därför delas palliativ vård in i tidig och sen 

fas. Syftet med behandlingar i den tidiga fasen kan vara att både förlänga livet och att 

förbättra livskvaliteten medan behandling i den sena fasen endast ges för att ökad livskvalitet i 

livets slut. I döendefasen behandlas de symtom som orsakar patienten lidande och i vissa fall 

när symtomen inte går att lindra kan patienten sederas (Regionala Cancercentrum i 

samverkan, 2017).  

 De egenskaper och kunskaper som egentligen all personal som arbetar med palliativ vård 

bör besitta kan sammanfattas i enlighet med de fyra ledorden i den palliativa vårdens 

värdegrund som är närhet, helhet, kunskap och empati. Att arbeta inom palliativ vård innebär 

därför att vara närvarande även i svåra situationer och aktivt lyssna på patient och närstående, 

att bemöta patientens behov tillsammans med övriga i vårdteamet och att kunskap finns i 

teamet för att uppnå bästa möjliga livskvalitet under patientens sista tid. Då arbetet med att 

vårda döende kan vara både krävande och givande finns även ett behov av att personalen har 

förmågan att visa omtanke för patienter och närstående men samtidigt behålla sin 

professionalitet genom ett empatiskt bemötande (Regionala Cancercentrum i samverkan, 

2017).  

 Allmän palliativ vård definieras som ”palliativ vård som ges till patienter vars behov kan 

tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård”  

(Socialstyrelsen, 2013, s. 89). The European Association for Palliative Care (EAPC) beskriver 

att allmän palliativ vård är den basala kunskap om palliativ vård som bör finnas hos personal 
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med andra specialiteter men som ändå vårdar patienter med livshotande sjukdomar (Gamondi, 

Larkon & Payne, 2013) 

 Specialiserad palliativ vård definieras som ”palliativ vård som ges till patienter med 

komplexa symtom eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett 

multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård”  

(Socialstyrelsen, 2013, s. 89). I EAPCs beskrivning av specialiserad palliativ vård anses att 

det behövs en högre grad av palliativ kompetens bland personalen då man inom den 

specialiserade palliativa vården vårdar patienter med mer komplexa behov som inte kan 

tillgodoses inom andra vårdformer (Gamondi, Larkon & Payne, 2013). 

 

Avancerad Sjukvård I Hemmet  

En del av de människor som dör i Sverige vårdas i det egna hemmet med stöd av 

multiprofessionella team eller annan vårdform som bedriver palliativ vård i hemmet      

(Socialstyrelsen, 2013). Avancerad Sjukvård I hemmet, är en av de vårdformer där man 

arbetar i team med flera olika yrkeskategorier för att vårda svårt sjuka och döende patienter i 

deras egna hem (Stockholms Läns Landsting, 2018b). Den palliativa vården inom ASIH bör 

bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens rekommendationer om samarbete i ett 

multiprofessionellt team i samråd med patienten (Socialstyrelsen, 2013). Med ASIH kan 

patienten få vård hemma som i stort sett är likvärdig med den vård som ges på sjukhuset. I det 

egna hemmet kan patienterna få dropp, syrgas, intravenösa antibiotika, blodtransfusioner och 

medicintekniska hjälpmedel så som smärtpumpar (1177 vårdguiden, 2018).  

 De patienter som i Sverige vårdas i sina egna hem med hjälp av ASIH kan ha många olika 

diagnoser och mycket varierande behov av vård och omvårdad. Enligt WHO är de tre 

vanligaste diagnoserna bland vuxna som är i behov av palliativ vård hjärt-och kärlsjukdom, 

cancer och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Men även patienter med andra sjukdomar 

så som diabetes, njursvikt, multipel skleros (MS), och demens kan behöva palliativ vård 

(World Health Organisation, 2017). Det blir allt vanligare att äldre patienter med flera olika 

diagnoser vårdas hemma, vilket kan skapa en mer komplex situation. Ibland kan en 

försämring vara tillfällig och patienten må bättre en period men det kan även vara en 

irreversibel försämring som innebär att patienten ytterligare närmar sig livets slut (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2017).   

  I tidigt palliativt skede kan det finnas både likheter och skillnader gällande symtom och 

behandling för olika patienter med samma eller olika diagnoser (Regionala Cancercentrum i 
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samverkan, 2017). Det är däremot inte någon markant skillnad på de förekommande 

symtomen i livets slut bland patienter med olika diagnoser. De vanligast förekommande 

symtomen oavsett diagnos är bland annat smärta, andningsproblem, orkeslöshet, nedsatt aptit, 

sömnsvårigheter och illamående (Clark, et al., 2016, Stiel, et al., 2014). 

 

Avancerad Sjukvård I Hemmet inom Stockholms Läns landsting 

År 2013 införlivades all ASIH-verksamhet som bedrivs inom SLL i Vårdval Stockholm. 

Vårdval Stockholm innebär att alla patienter som remitteras till ASIH i Stockholm skall ges 

möjlighet att välja vilket ASIH de önskar få vård av, bland de team som bedriver verksamhet 

inom det geografiska område som patientens vistas i. Stockholm är uppdelat i åtta geografiska 

upptagningsområden med mellan två och åtta olika ASIH-verksamheter i vartdera området 

(Medscinet, 2018). Miljöerna i de olika upptagningsområdena är också mycket varierande 

från innerstad och förorter till landsbygd och kustlinje där i vissa fall färjeförbindelse krävs. 

 I avtalet som är upprättat mellan beställarenheten inom SLL och de olika ASIH-

verksamheterna beskrivs målgruppen för anslutning till ASIH på följande sätt: 

• Patienter som under en kortare period har behov av behandlings- och symtomkontroll 

som kräver flertal medicinska och omvårdnadsmässiga ställningstagande dygnet runt 

men inte behöver vårdas på en slutenvårdsplats 

• Patienter med långsiktig komplex sjukdomsbild som under återkommande instabila 

perioder har behov av behandlings- och symtomkontroll som kräver flertal medicinska 

och omvårdnadsmässiga ställningstagande dygnet runt  

• Patienter som har en obotlig sjukdom och som inte längre svarar på livsförlängande 

behandling, det vill säga patienter i livets slutskede och som under sin återstående 

begränsade livstid har behov av komplex symtomlindrande sjukvård i hemmet

 (Stockholms Läns Landsting, 2018b, s. 33)  

 

Kraven på breddad kompetens inom ASIH i Stockholm är tydligt i avtalet där det framgår att 

läkare och sjuksköterskor, utöver en fördjupad kunskap inom palliativ vård, även ska ha 

fördjupad kunskap inom stora folksjukdomar såsom tumör-, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar 

(Stockholms Läns Landsting, 2018b). Enligt Socialstyrelsen (2013) har palliativ vård tidigare 

mest erbjudits till patienter med cancerdiagnoser och så har det varit även inom ASIH. Nu 

vårdas många äldre multisjuka patienter av ASIH, liksom patienter med kroniska sjukdomar 

som till exempel dialyskrävande njursjukdom, i hemmet. I en rapport från SSL skrivs att: 

I samband med införandet av vårdval inom ASiH 2013 breddades målgruppsbeskrivningen till nya 

patientgrupper utöver de patienter i palliativt skede som traditionellt vårdats inom ASiH. Nu ska 

även patienter med kronisk sjukdom i instabilt skede och övriga patientgrupper, exempelvis sköra 

äldre, kunna vårdas inom ASiH (Stockholms Läns Landsting, 2018a, s. 7). 
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Mellan åren 2012 och 2014 ökade antalet inskrivna patienter i ASIH med 51 procent (från 3 

300 till 5 000 patienter). Som en följd av denna ökning beslutade Hälso- och 

sjukvårdsnämnden att sänka dygnsersättning inom ASIH med 15 procent från första januari 

2016 (Stockholms Läns Landsting, 2018a). Under de senaste två åren har därför det 

ekonomiska avtalet som SLL har med de olika ASIH-enheterna inneburit en minskad 

ersättning per patient och dygn vilket har forcerat ASIH-enheter att skriva in fler patienter 

utan möjlighet till ökad bemanning. Statistik från år 2017 visar att ökningen av patienter 

inskrivna i ASIH i Stockholms län har fortsatt att stiga och under året var cirka 7000 patienter 

inskrivna (Stockholms Läns Landsting, 2018c).  

 Enligt avtalet skall patienter och närstående kunna få telefonkontakt med vårdgivaren 

dygnet runt samt att vid behov kunna få hembesök inom 30 minuter med undantag för 

patienter som bor utan fast broförbindelse eller i otillgängligt område (Stockholms Läns 

Landsting, 2018b). Utifrån ovanstående uppdrag skall i detta arbete oplanerat hembesök 

förstås som något som sker när en, i ASIH inskriven, patient eller någon i dennes närhet 

(närstående, hemtjänst, personlig assistent eller annan person) ringer till ASIH för att 

patienten har försämrats på något sätt eller för att patienten har besvärande symtom eller 

biverkningar. Detta kan vara allt ifrån något nytt och till och med för den person som ringer 

helt odefinierbart eller ett sedan tidigare känt återkommande besvär som inte patienten, eller 

den person som ringer, kan hantera utan hjälp av ett hembesök av sjuksköterska 

 Författaren har sökt litteratur som beskriver hur sjuksköterskor kan förbereda sig för 

oplanerade hembesök inom ASIH, och även inom annan hemsjukvård, men inte funnit något 

som beskriver detta. I bredare sökningar gällande sjuksköterskors förberedelser, framkom inte 

heller något som rörde sjuksköterskors erfarenheter av att förbereda sig för vare sig 

oplanerade eller planerade händelser i det dagliga arbetet.   

 

Sjuksköterska i palliativ vård  

Sjuksköterskans ansvar 

Legitimerade sjuksköterskor skall kunna ”Bedöma patientens hälsotillstånd genom såväl 

patientens subjektiva upplevelser som objektiva data” och utifrån personcentrerad vård i 

partnerskap med patient och närstående kunna ”ge förutsättningar för patienten att kunna 

prioritera och fatta beslut om vårdens innehåll, mål, medel och uppföljning” 

(Svensksjuksköterskeförening, 2018, ss. 6-7). I palliativ vård i livets slutskede ingår i 

sjuksköterskans ansvar att värdera behovet av omvårdnad och avsluta åtgärder som inte är till 
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någon nytta för patienten. Sjuksköterskan bör, bland annat, även i samråd med övriga teamet 

kontrollera om patienten eller närstående är i behov av stöd och om det behövs hjälpmedel för 

att underlätta vården (Regionala Cancercentrum i samverkan, 2017). 

Det finns tio kärnkompetenser, beskrivna av EAPC, vilka professionella vårdgivare, där 

ibland sjuksköterskor, inom palliativ vård bör besitta. Bland annat beskriver de förmågan att 

förstå betydelsen av livshotande sjukdom och där med förmågan att förstå och möta de 

fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekterna som påverkar människor med livshotande 

sjukdom samt deras familjer (Gamondi, Larkin & Payne, 2013). Som Specialistsjuksköterska 

i palliativ vård ska man kunna arbeta mer självständigt och ha fördjupad kunskap om den 

palliativa vårdens olika faser, om att samtala kring livet, döendet och döden. Man bör även ha 

förmågan att kunna leda, undervisa och bedriva utveckling inom palliativ vård (Sektionen 

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening, 2018).  

Det kan vara en svår balansgång att involvera patienter i beslut som rör vården. Vissa 

patienter vill bestämma allting helt själv, på ett sätt som inte alltid är realistiskt utifrån 

närståendes situation och vårdens resurser. Andra patienter överlämnar alla beslut till 

närstående eller till vårdpersonalen medan vissa kanske inte får sin röst hörd för anhöriga eller 

att de helt saknar förmåga att kommunicera. Det förhållningssätt som oftast fungerar bäst i 

längden är när patienten och de närstående kan fatta gemensamma beslut som är rimliga och 

skapar acceptans hos alla parter (Salberg-Blom, Ternestedt & Johansson, 2000).  

 En studie rörande de främsta komponenterna för framgångsrik palliativ vård i hemmet 

visade att god kommunikation och tillgänglighet, psykosocialt stöd och fokus på patientens 

och eventuella anhörigvårdares upplevelser var väsentliga delar som ledde till förbättrad 

palliativ vård i hemmet av patienter med sjukdomar så som cancer, hjärtsvikt, KOL och även 

demens (Singer, et.al., 2016). Kommunikation är en av de övergripande aspekterna för att 

hålla en hög kvalitet på den palliativa vården. Att få specialiserad palliativ vård i hemmet 

spelar stor roll för att känna ökad trygghet i att vårdas hemma. Det som skapar trygghet är 

framförallt att det finns en tillgänglighet dygnet runt och att det sker hembesök av 

vårdpersonal med god kompetens gällande symtomlindring och kommunikation (Sarmento, 

Gysels, Higginson & Gomes, 2017). När det i den palliativa vården finns en bra 

kommunikation mellan vårdpersonal, patienter och närstående skapas samförstånd och tillit 

vilket ger utrymme för att uttrycka förväntningar och förklaringar där patienter och närstående 

kan hållas informerade om patientens tillstånd. Detta ger även möjlighet att öppna för samtal 

rörande döden och döendet (Seccareccia, et.al., 2015).  
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Sjuksköterskans utmaningar  

Att arbeta som sjuksköterska i palliativ vård kan orsaka en hel del känslomässiga 

påfrestningar och Sandgren, Thulesius, Fridlund och Petersson, (2006) har funnit att dessa 

kan hanteras på olika sätt. Genom att tala om upplevelser för att bearbeta känslor så kan 

sjuksköterskor lämna dem bakom sig och gå vidare. Om de istället skjuter upp att 

bearbetningen av upplevelser kan det leda till att de förtränger dem och då finns risk för en 

känslomässig belastning eller att de skapar en känslomässig sköld. Detta kan skapa en 

professionell distansering till patient och anhöriga där sjuksköterskan kan uppfattas som 

känslokall. De känslomässiga upplevelserna bli då inte alls bearbetade utan istället samlas de 

inombords (Sandgren, et.al., 2006).  

 En annan utmaning för sjuksköterskor i palliativ vård är att få tiden att räcka till. När det 

finns tillräckligt med tid kan sjuksköterskor agera med ett ökat engagemang och närvaro samt 

en förmåga att växla tempo utifrån behov och situation medan en sjuksköterska som arbetar 

under tidspress uppvisar en minskad närvaro i situationen som hindrar interaktion mellan 

sjuksköterskan och patienten. Vid tidsbrist kan sjuksköterskans uppmärksamhet bli selektiv 

vilket innebär sämre möten med patienten som leder till att vården inte blir individualiserad 

(Dalgaard & Delmar, 2008). Alltså kan tidsbrist i palliativ vård innebära att sjuksköterskan 

inte har möjlighet att förstå och möta alla de individuella behov som kan uppstå hos olika 

patienter i livets slut. De känslomässiga utmaningarna för sjuksköterskor som möter patienter 

i palliativ vård kan upplevas som både dränerande och berikande men de kan även göra att 

man utvecklas både i sin profession och som individ. Det är vanligt att sjuksköterskor 

verksamma i palliativ vård hittar sätt att distansera sig mot de känslomässiga utmaningarna 

genom att till exempel verka upptagen med det man har för händer eller att sätta upp ett 

känslomässigt skydd där jobbiga känslor inte släpps igenom (Ingebretsen & Sagbakken, 

2016).  

 Med anledning av att det förkommer många känslomässigt tunga situationer i det dagliga 

arbetet hävdas, i Nationella Vårdprogrammet för Vård i livets slutskede (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2017), att all personal som arbetar med svårt sjuka och döende 

personer bör erbjudas regelbunden handledning för hjälp att förebygga arbetsrelaterad stress 

genom emotionellt stöd. 
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Problemformulering 

Palliativ vård innebär bland annat att lindra lidande och förbättra livskvalitet för patienter och 

deras närstående när de möter de problem som uppstår vid livshotande sjukdom. ASIH är en 

av de vårdformer som bedriver palliativ vård och därför är det viktigt att sjuksköterskor i 

ASIH besitter de egenskaper som behövs för att uppnå det som beskrivs i den palliativa 

vårdens värdegrund. Sjuksköterskorna bör även ha förmågan att kunna möta patienternas 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov i deras egna hem. I och med att ASIH 

verksamheterna i Stockholms län har en ökad belastning och ett bredare uppdrag som 

omfattar fler diagnoser där det förutom patienter i både tidigt och sent palliativt skede även 

ingår kroniskt sjuka ställs det krav på att de sjuksköterskor som arbetar i dessa verksamheter 

har de kunskaper som erfordras om olika sjukdomar. Detta för att kunna bedöma om det sker 

en försämring som är tillfälligt och kan åtgärdas eller om försämringen är irreversibel och 

patienten närmar sig livets slut. Det är trygghetsskapande för patienter som vårdas med 

specialiserad palliativ vård i hemmet att det finns tillgänglighet dygnet runt till hembesök av 

vårdpersonal med god kompetens i kommunikation och symtomlindring. Därför är det viktigt 

att kunna erbjuda den tillgängligheten men för att inte orsaka en distansering till patienterna 

behöver också sjuksköterskorna utrymme att bearbeta de känslomässiga utmaningarna som 

finns i palliativ vård.  

 För att kunna möta patienternas behov i en vård med ökade krav på tillgänglighet och 

kompetens behöver sjuksköterskor inom ASIH hantera oplanerade hembesök utifrån de 

förutsättningar som finns och samtidigt kunna behålla sin professionalitet. En studie som 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av hur de förbereder sig inför oplanerade hembesök till 

patienter de inte har träffat tidigare kan skapa ökad kunskap och förståelse för den komplexa 

arbetssituationen sjuksköterskor inom ASIH kan möta i sin vardag. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom ASIH-verksamhet i Stockholms 

län förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de aldrig har träffat.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk referensram används Antonovskis (1987) salutogena modell KASAM, känsla 

av sammanhang. Det salutogena synsättet fokuserar på hur människor hanterar stressorer, det 

vill säga hur människor aktivt kan anpassa sig till omgivningen som ofrånkomligen är rik på 
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dessa. Detta till skillnad från det patogena synsättet som letar efter bakomliggande orsaker 

och hur dessa kan reduceras eller förebyggas. Stressorer kan vara både negativa och positiva, 

de kan vara självvalda eller påtvingade men det som de alla har gemensamt är att de skapar en 

spänning när hjärnan har konstaterat att ett krav har ställt på en som på något sätt måste 

åtgärdas. I den salutogena meningen behöver dessa inte vara något dåligt som måste 

bekämpas utan det är helt enkelt något som ständigt finns närvarande och som kan hanteras på 

olika sätt (Antonovsky, 1987). Känslan av sammanhang är det som avgör hur en individ 

klarar av påfrestande och stressande situationer där begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet är grundläggande delar för att skapa en känsla av sammanhang (Antonovsky, 

1987). Då oplanerade hembesök utifrån detta synsätt kan betraktas som stressorer för 

sjuksköterskor i ASIH kommer dessa tre grundläggande delar att användas i 

resultatdiskussionen som ett sätt att belysa resultatet. Det vill säga om sjuksköterskor kan 

förstå (begripa) hantera och finna meningsfullhet i den situation som uppstår när de behöver 

förbereda sig inför oplanerade hembesök.  

Med begriplighet menas i vilken utsträckning inre och yttre stimuli upplevs som något man 

kan ta in med förnuftet, om information är sammanhängande och strukturerad och inte 

oordnad och oförklarlig. Om en människa har en förväntning på att de stimuli denne möter är 

förutsägbara eller att de går att ordna och förklara när de kommer som en överraskning, har 

denne en hög känsla av begriplighet. Personer med hög känsla av begriplighet upplever även 

svåra situationer som utmaningar som går att möta och hantera (Antonovsky, 1987).  

När något är att betrakta som hanterbart innebär det att de resurser vilka en människa eller 

dennes familj, vänner eller kollegor har befogenhet över, står till ens förfogande för att kunna 

möta de krav som ställs genom de stimuli han eller hon möter. De människor som har en hög 

känsla av hanterbarhet kommer inte att anse att livet är orättvist utan se det som att livet är 

fullt av olyckliga omständigheter som går att komma igenom (Antonovsky, 1987). 

Meningsfullhet syftar på att livet har en känslomässig innebörd och att åtminstone en del av 

de problem och krav livet bär med sig är värda att man lägger energi på att engagera sig i 

dem. När en människa med hög känsla av meningsfullhet råkar ut för olyckliga 

omständigheter drar sig inte denne för att söka en mening med det som sker, konfronteras 

med utmaningen och göra sitt bästa för att klara av den med värdighet. Att även i svåra 

situationer hitta meningsfullhet gör begreppet till motivationskomponenten i KASAM 

(Antonovsky, 1987).  
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Metod 

Ansats och design 

Då studien syftade till att undersöka upplevelser och erfarenheter av att förbereda sig inför 

oplanerade hembesök valdes en kvalitativ design med induktiv ansats. En kvalitativ design 

lämpar sig väl för att beskriva, förklara och tolka människors upplevelse för att skapa en 

djupare förståelse för det man undersöker (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  Kvalitativ 

forskning är den metod som används för att förstå människans upplevelser genom insamling 

och analys av material som är berättande och subjektivt (Polit & Beck, 2017). Med anledning 

av att författaren inte kunnat hitta något i litteraturen som beskriver hur sjuksköterskor inom 

ASIH förbereder sig för oplanerade hembesök valdes en induktiv ansats för att kunna 

beskriva hur dessa förberedelser går till (Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2017).  

   

Urval 

Urvalet har skett i tre steg genom strategiskt, ändamålsenligt och slumpmässigt urval. 

Författaren har valt att skicka förfrågan om medgivande (bilaga 1) till strategiskt utvalda 

verksamhetschefer vid de två största verksamheterna som bedriver ASIH-verksamhet 

Stockholms län, det vill säga de som har flest team och är verksamma inom flest 

upptagningsområden. Det är en privat aktör och en av landstingets verksamheter som båda 

arbetar utifrån samma ASIH-avtal med SLL. Till respektive verksamhetschef har följdfråga 

med önskemål om kontakt med enhetschefer för två ASIH-team i olika upptagningsområden 

ställts. Detta för att få viss spridning över länet och då även representanter från olika ASIH 

verksamheter som arbetar i både tätort och landsbygd. Genom ett strategiskt urval kan en 

ökad informationsrikedom uppnås (Polit & Beck, 2017). Båda verksamhetscheferna valde att 

lämna sitt medgivande och kontaktuppgifter till fyra enhetschefer erhölls, varav två inom 

respektive verksamhet.  

 Vid kontakt med enhetschefer har en lista med fastanställda sjuksköterskor och med mer 

än två års erfarenhet av att arbeta inom ASIH som inkluderingskriterier, efterfrågats för att få 

ändamålsenliga informanter, det vill säga informanter med erfarenheter av det studien syftar 

till att undersöka (Polit & Beck, 2017). Valet att efterfråga informanter med mer än två års 

erfarenhet gjordes för att öka sannolikheten att få informanter som har varit i den aktuella 

situationen, att åka på oplanerade hembesök till patienter de inte har träffat tidigare, vid 

flertalet tillfällen och där med har större erfarenhet av olika sätt att förbereda sig än vad en 

sjuksköterska med kortare tid inom ASIH har. Listor med ändamålsenliga sjuksköterskor 
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erhölls från två, av de fyra, enhetscheferna ganska snabbt efter förfrågan och bland 

sjuksköterskorna på dessa två enheter har urval sedan gjorts slumpmässigt genom lottning av 

tre stycken sjuksköterskor från vardera enheten. Lottningen utfördes genom att före varje 

namn på listorna sätta ett nummer, sedan skrevs motsvarande nummer på små lappar som 

veks ihop och blandades, därefter drogs lapparna en och en så att en turordning för vilka 

sjuksköterskor som skulle kontaktas skapades. Detta för att alla skulle ha likvärdiga chanser 

att bli inkluderade (Polit & Beck, 2017). Från ett av teamen ströks två sjuksköterskor från 

listan innan lottning med anledning av att författaren sedan tidigare är bekant med dem. Av de 

sex som tillfrågades tackade tre stycken ja och tre stycken valde att inte medverka. Ytterligare 

en sjuksköterska från det team där flest hade tackat nej, utifrån den tidigare slumpmässigt 

utformade listan, tillfrågades och valde att medverka, så totalt fyra stycken sjuksköterskor har 

inkluderats genom slumpmässigt urval. 

 Ovanstående urval var den ursprungliga planen och gick att genomföra på två av de fyra 

ASIH-enheterna där godkännande till medverkan i studien erhållits. På de andra två enheterna 

drog kommunikationen ut på tiden och det fanns inte tid till lottning och personligkontakt 

med sjuksköterskorna på de enheterna. Därför bokades en dag på vardera enheten och 

författaren fick istället hjälp, av de andra två enhetscheferna, att på respektive enhet att fråga 

de sjuksköterskor som arbetade den aktuella dagen och som uppfyllde inkluderingskriterierna, 

om det fanns några som kunde tänka sig att medverka. Det blev då bekvämlighetsurval på 

dessa enheter (Polit & Beck, 2017). Ytterligare fyra sjuksköterskor blev då inkluderade. 

Totalt har således åtta sjuksköterskor medverkat i denna intervjustudie. Av de åtta 

medverkande sjuksköterskorna kommer två från vardera av de fyra ASIH-enheterna. I 

genomsnitt hade informanterna varit sjuksköterskor i 16 år och arbetat på ASIH i 8,5 år. Det 

var ingen som hade arbetat mindre än 4 år inom ASIH.  

Alla sjuksköterskor som tillfrågats om deltagande har informerats både skriftlig (bilaga 2) 

och muntlig om att deltagandet är frivillig och endast sker efter erhållet samtycke, att de helt 

utan att bli ifrågasatta kan dra sig ur när som helst, att allt material behandlas konfidentiell 

samt att en rapport kommer att skrivas som kommer att finnas tillgänglig både i pappersform 

samt elektroniskt genom Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek.  

 

Datainsamling 

Innan datainsamlingen gjordes en pilotintervju med en erfaren kollega till författaren. 

Författaren och kollegan diskuterade sedan hur man bäst formulerade den öppna frågan i 
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intervjuguiden och några varianter av följdfrågor som sedan resulterade i den färdiga 

intervjuguiden (se bilaga 3). Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan en pilotintervju vara ett 

sätt att kontrollera så att intervjuguiden innehåller frågor som ger svar på det studien syftar till 

att undersöka. Intervjuguiden (se bilaga 3) utformades för att informanterna genom 

semistrukturerade intervjuer skulle ges möjlighet att med egna ord berätta om sina subjektiva 

upplevelser av hur de förbereder sig inför oplanerade hembesök till patienter de inte träffat 

tidigare. Då författaren hade formulerat den öppna frågan till intervjuguiden fanns det dock 

inget givet svar på den och med anledning av detta formulerades även följdfrågor för att 

kunna tränga djupare in i ämnet. Den semistrukturerade intervjun kan förberedas genom att 

skapa en ämnesguide innehållande vissa frågor som kan täcka in det som önskas få svar på 

men ändå låta den intervjuade tala fritt och berätta med sina egna ord. Ett sätt att skapa en 

frågeguide är att gå från det generella till det specifika, forskaren kan då förbereda en 

inledningsfråga som är så öppen som möjligt och sedan ha förberett följdfrågor (Polit & Beck, 

2017).  

Under datainsamlingen genomfördes åtta intervjuer utifrån den färdiga intervjuguiden. 

Intervjuerna har ägt rum där informanterna har valt att vara, utifrån de förutsättningar som 

funnits, för att de skulle känna sig så bekväma i situationen som möjligt (Price, 2002). 

Samtliga informanter har blivit intervjuade i ett avskilt rum på sina arbetsplatser. Innan 

intervjun genomfördes fick samtliga informanter frågan om det kändes bra att sitta i det rum 

på respektive arbetsplats som fanns till förfogande. Ingen av informanterna uttryckte att de 

ville vara någon annanstans för att känna sig bekväma med att genomföra intervjun. Flera gav 

istället uttryck för att tiden var viktigare, det vill säga att inte slösa tid på att gå någon annan 

stans.  

 Under intervjuerna har författaren försökt att själv tala så lite som möjligt, given respons 

har mestadels bestått av nickar, hummanden och uppmaningar att berätta mer för att den som 

intervjuats skulle få utrymme att säga så mycket som möjligt om det undersökta fenomenet. 

När så ansågs nödvändigt ställde intervjuaren även följdfrågor som gav mer djup och 

detaljrikedom till berättelsen (Price, 2002). När forskaren och intervjuaren är en och samma 

person kan det skapas en närmare relation till studiedeltagarna och det blir då extra viktigt att 

behålla rollen som forskare och inte falla in i den roll som härrör från forskarens 

professionella bakgrund. Den professionella kunskapen hos forskaren kan dock vara värdefull 

då den kan öka förståelsen för de svar som ges och utifrån detta ställa relevanta följdfrågor 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  
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Dataanalys 

Utformningen av dataanalysen har gjorts enligt den kvalitativa induktiva 

innehållsanalysprocessen som beskrivs av Elo och Kyngäs (2008).  

 När analysen påbörjas bör det ha fattats ett beslut angående hur vida enbart det manifesta 

innehållet skall analyseras, alltså det som faktiskt sägs eller om även det latenta innehållet så 

som tystnad, suckar, skratt m.m. skall ingå (Elo & Kyngäs, 2008). I denna studie har fokus 

legat på det manifesta innehållet då författaren inte visste hur det latenta skulle tolkas, om till 

exempel ett litet skratt var uttryck för glädje eller nervositet. Efter varje intervju lyssnades den 

igenom en gång för att sedan transkriberas.  

 Under transkriberingen lyssnades varje enskild mening igenom minst två gånger. Efter 

transkriberingen lyssnades intervjuerna igenom en gång samtidigt som den transkriberade 

texten lästes igenom. Det transkriberade materialet lästes sedan igenom två gånger för att 

skapa en fördjupad bild av innehållet. Sedan lästes materialet igenom ytterligare två gånger 

varvid markeringar gjordes i det skrivna materialet genom öppen kodning för att hitta 

meningsbärande enheter som inte var allt för omfattande och inte heller allt för små. De 

meningsbärande enheter som hittades består av minst en och som mest ca fem meningar.  En 

meningsbärande enhet kan bestå av en eller flera meningar och kan då innehålla olika 

betydelser vilket kan försvåra analysprocessen vilket å andra sida även för korta enheter, 

bestående av ett ord, också kan göra (Elo & Kyngäs, 2008).  

De meningsbärande enheterna lyftes sedan ut ur texten och kodades utifrån dess innehåll. 

Därefter överfördes det kodade materialet till kodningsark där det kategoriserades och 

grupperades i flera steg till elva underkategorier och fyra kategorier som i sin tur kunde 

grupperas in i två huvudkategorier. Detta gjordes för att hitta ett sätt att beskriva det 

undersökta fenomenet, se bilaga 4 för exempel på detta. De olika kategorierna fick sedan 

namn som karakteriserar dess innehåll (Elo & Kyngäs, 2008). De meningsbärande enheter 

som ligger till grund för de respektive kategorierna har sammanfattats i den text som utgör det 

rapporterade resultatet. Det transkriberade materialet har lästs igenom och jämförts med 

resultatet för att säkerställa att resultatet överensstämmer med de uttalade erfarenheter som 

informanterna uttrycker.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan en undersökning bör informanternas informerade, skriftliga samtycke inhämtas vilket 

författaren gjorde genom skriftlig information (se bilaga 2) om syftet med undersökningen 
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samt hur intervjun kommer att gå till. I den skriftliga informationen framgick även att 

deltagandet är frivillig och endast sker efter erhållet samtycke, att de helt utan att bli 

ifrågasatta kan dra sig ur när som helst, att allt material behandlas konfidentiell samt att en 

rapport kommer att skrivas som kommer att finnas tillgänglig både i pappersform samt 

elektroniskt genom Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. I och med detta har de fyra 

kraven, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, för 

att skydda individer som deltager i en undersökning tillgodosetts (Vetenskapsrådet, 2018). 

 Även ett övervägande av eventuella konsekvenser för intervjupersonerna är gjort (Kvale & 

Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2017) och då intervjuerna inte rör någon specifik situation, 

som eventuellt kan vara obehaglig eller känslomässigt påfrestande, utan rör förberedelser vid 

akuta hembesök i allmänhet, sågs risken som väldigt liten att intervjuerna skulle få några 

negativa konsekvenser för de intervjuade. Därför har, i samråd med handledare, arbetet inte 

bedömts behöva genomgå forskningsetisk prövning då intervjuerna rör sjuksköterskor i tjänst. 

Detta är heller inte nödvändigt enligt lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460, 2§, 2018) där arbete som utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på avancerad nivå är undantaget.  

Alla intervjuer har spelats in med hjälp av en applikation i författarens telefon och har 

raderats efter transkribering vid vilken varje intervju fått en benämning som inte kan kopplas 

till informanten vilket är i enighet med forskningsetiska principer för konfidentialitet  

(Vetenskapsrådet, 2018). Författaren var dock så insatt i materialet efter att själv ha genomfört 

intervjuerna, lyssnat på dessa och transkriberat materialet att det inte var möjligt att inför sig 

själv avidentifiera det transkriberade materialet, men här nogsamt hållit sig till 

konfidentialitetskravet. Även det transkriberade materialet kommer att raderas när uppsatsen 

är slutförd.  

 

Resultat 

I resultatet har framkommit elva underkategorier, fyra kategorier och två huvudkategorier 

som redovisas nedan i tabell 1. De två huvudkategorierna, I ständig beredskap och När någon 

larmat, speglar sådana förberedelser som kontinuerligt görs respektive sådana som görs inför 

ett specifikt oplanerat hembesök.  
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Tabell 1 Huvudkategorier, Kategorier och Underkategorier  

I ständig beredskap När någon larmat 

Den fasta 

tryggheten som 

finns med 

Ett konstant 

flöde av 

patientinformation 

Skaffa så mycket 

information som 

möjligt 

Bedöma, planera 

och agera med 

olika scenarion i 

tanke 

Material Generell information Fråga patienten eller 

den som ringer 

Analysera 

information för en 

första bedömning 

Kunskap Att känna till vilka 

patienter som kanske 

skulle komma att 

larma 

Läsa patientens 

journal 

Att åka utan att  

läsa på 

Erfarenhet och stöd i 

teamet. 

 Fråga i teamet Förberedd även för 

det oförutsägbara 

  

I ständig beredskap 

I huvudkategorin i ständig beredskap framkom två kategorier och tre underkategorier, se 

tabell 1, och nedan. 

 

Den fasta tryggheten som finns med 

Material 

De flesta intervjuade sjuksköterskorna talar om sin ryggsäck och akutväskan som en del av de 

viktigaste förberedelserna innan ett akut hembesök. Det var viktigt att alltid ha sin utrustning i 

gott skick och flera menar att det första de gjorde när de kommit in efter sina hembesök var 

att fylla på sina väskor. Någon sa att det var en trygghet att veta vad man hade med sig och att 

det kunde vara svårt om man lånat någon annans väska som då hade sin egen ordning på 

sakerna. Det var viktigt att veta vad man hade med sig, att man hade allt man kunde behöva. 

Några hade alltid med sig en aktuell patientlista så att adresser och telefonnummer till 

patienterna fanns tillgängligt alternativt kunde de ha en dator med sig ut.  

 

” Jag tänker det handlar ju både om vad man har med sig, att veta vad man har med sig 

i sin väska och vad man har med sig i läkemedel.” (Informant 3) 

 



16 (37) 

 

Kunskap 

Kunskap om i vilka situationer vissa patienter kunde tänkas försämras och som då kunde leda 

till oplanerade hembesök gjorde det lättare att förbereda sig. En sådan kunskap var till 

exempel att känna till biverkningar efter cytostatikabehandlingar. En annan var kunskap om 

olika diagnoser, dess symtom och behandlingsmöjligheter i hemmet.  

 Kunskap om framtida behov för patienter som försämras kunde också skapa trygghet då 

sjuksköterskorna visste vad som väntade när patienterna försämrades och till viss del gick det 

att förutsäga vilka behov som kunde komma att uppstå. Denna kunskap underlättade även för 

hur sjukskötekorna kunde förbereda sig inför samtal i samband med att patienter försämrades. 

 

”Cytkurer när de får dem liksom, att om ett par dagar då ska vi vara förberedda om de 

ringer” (Informant 4) 

   

Erfarenhet och stöd i teamet 

Många gånger var det den egna erfarenheten som skapade trygghet, det var då möjligt att se 

tillbaka och använda sig av sin egen erfarenhet ifrån liknande situationer. Att ha erfarenhet 

innebar även att kunna använda sin kliniska blick och sin känslighet för olika situationer och 

därefter utnyttja sin kunskap och agera utifrån det. Genom att ha arbetat länge på samma 

ställe skapades en känsla av trygghet som berodde dels på en gemenskap med kollegor och 

dels på att sjuksköterskorna hittade i både lokaler/förråd och i upptagningsområdet. När det 

finns trygghet i teamet öppnade det för en acceptans som ledde till att sjuksköterskorna 

vågade vara ödmjuka och visa de egna begränsningarna samt att sjuksköterskorna kunde göra 

självständiga bedömningar utan rädsla för att bli ifrågasatta. 

 En känsla som de intervjuade delar var att de inte kände sig ensamma även när de inte hade 

någon fysiskt med sig eftersom det alltid fanns möjlighet att ringa till någon och be om hjälp 

och råd. Att kunna erbjuda sig själva att hjälpa en kollega var en naturlig del av arbetet liksom 

att åka två, om det uppstod en situation där någon inte borde eller ville vara ensam. Detta 

hade hög prioritet och då fick andra planerade besök skjutas upp eller strykas om så var 

nödvändigt. 

 

”Vi jobbar ju aldrig själva men den andre kan vara någon annan stans men då kan man 

ju ringa” (Informant 7) 
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Ett konstant flöde av patientinformation 

Generell information  

De flesta sjuksköterskorna upplevde att de hade en god generell kunskap om patienterna. De 

kände till de flesta patienterna även om de inte träffat dem. Alla hade på sina arbetsplatser 

olika forum då teamet gick igenom patienterna och förmedlades kunskap om vilka patienter 

som var stabila och vilka som kunde tänkas försämras samt vilka som var nyinskrivna. Flera 

sjuksköterskor uppgav även att de hörde saker, på inofficiella forum som i korridoren eller via 

muntliga rapporter, om patienterna som också kan ge viss förberedelse inför eventuella 

oplanerade hembesök till patienterna. Några av sjuksköterskorna lyfte även fram att det var 

bra när de fick veta andra saker om patienterna som kunde vara bra att ha hört innan de 

larmar. Det kunde då röra sig om information om familjesituationen och var patienten bor 

eller om det är svårt att hitta, speciellt om patienten bor långt borta. 

  

”…ha lite hum om vart de bor, så att jag, inför varje pass egentligen pejlar om vi har någon 

nyinskriven patient lång ut på landet med svåra symtom” (Informant 6) 

 

Att känna till vilka patienter som kanske skulle komma att larma 

I teamen och även mellan sjuksköterskorna fanns erfarenhet att kunskap förmedlades på olika 

sätt om vilka patienter som haft något bekymmer eller som någon i teamet upplevde var på 

väg att försämras. Om en sjuksköterska som träffat en patient som upplevts försämrad eller 

hade larmat om något rapporterades det till nästa skift för att förbereda dem på att denna 

patient skulle kunna larma. Även kunskap om vilka patienter som kunde tänkas få 

biverkningar efter behandlingar förmedlas. Detta gjordes på morgonmöten, på ronder och på 

patientgenomgångar inför helgen. Vid dessa tillfällen fanns möjlighet att förmedla andra 

sköra situationer som till exempel om en personlig assisten är osäker och kan behöva hjälp.  

 

”Då tänker jag också på att, kommer man från besök där någon är mycket sämre eller 

det är någonting som är väldigt mycket annorlunda så behöver man lyfta det i teamet, 

för alla hinner inte läsa på det” (Informant 3) 

 

Det fanns en god handlingsberedskap för oplanerade hembesök till patienter i livets slut. Vid 

samtliga fyra enheter som de intervjuade sjuksköterskorna arbetar på fanns rutiner för 

Liverpool Care Pathway (LCP) i livets slut. Vilka patienter det rörde sig om togs upp i alla 

forum, så som morgonmöten, fredagsrapporter och ronder. Läkarna såg till att dessa patienter 



18 (37) 

 

hade alla erforderliga läkemedel ordinerade och i teamen förmedlas även kunskap om 

hemsituation samt om det behövdes två stycken som åkte tillsammans.  

 

”Det är ju, vi sitter ju på morgnar, vi har ju morgonrond var je morgon och då sitter vi 

och alla berättar vart de ska och så kan man säga, har vi någon patient…. Är det någon 

patient som är inskriven på LCP, är det något speciellt med någon patient, så det tar vi 

ju upp var je morgon” (Informant 5) 

 

När någon larmat 

I huvudkategorin när någon larmat framkom två kategorier och tre underkategorier, se tabell 

1, och nedan. 

 

Skaffa så mycket information som möjligt 

Fråga patienten eller den som ringer 

Den förberedelse som alla intervjuade på olika sätt framförde som viktigast var att få så 

mycket information som möjligt om den aktuella situationen. Om någon annan (en 

närstående, någon från hemtjänsten, en personlig assistent, en granne o.s.v.) ringde bad flera 

av sjuksköterskorna att få tala direkt med patienten om det var möjligt. De ansåg att det var 

bra att lyssna på hur patienten lät under samtalet då det sa något om situationen i sig och även 

lite om hur bråttom det var. Med hjälp av följdfrågor kring aktuell situation kunde 

sjuksköterskorna skapa en bild av läget. Att ha patienten i telefonen samtidigt som journalen 

lästes var ett bra sätt att göra bedömningar på då det fanns möjlighet att ställa kompletterande 

frågor till patienten även utifrån informationen i journalen. 

 

”I telefonen så hör man ju på patienten eller anhöriga om de är uppjagade och 

upprörda och oroliga, det är ju första indikationen på att det är något som måste 

åtgärdas på en gång dårå, sen ställer man följdfrågor beroende på vad det är för något 

som patienten eller anhörig ringer om” (Informant 7) 

 

Läsa patientens journal 

Efter telefonsamtalet försökte de flesta sjuksköterskor även hitta så mycket information som 

möjligt om patienten i journalen. De dokument som nämndes mest i intervjuerna var den 

Individuell Vårdplanen (IVP) och läkemedelslistan men även medicinsk planering och 

omvårdnadsstatus nämndes. Den information som sökts var bakgrundsinformation kring 
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patientens sjukdom, behandling och syftet med vården men även personliga saker så som om 

patienten levde ensam, hade hemtjänst eller om det fanns husdjur. 

 Om patienten larmat för något specifikt tog sjuksköterskorna det med i beräkningen när de 

läste journalen för att försöka hitta eventuella orsaker till aktuella besvär och om det var 

besvär som var kända sedan tidigare samt vilka åtgärder som då gjordes.  

 

” Är jag inne här på kontoret och får ett larm då kan jag åtminstone gå in och titta så 

jag vet vad de har för diagnos och vad det kan vara för något som gör att det har 

larmat. Vad har den [patienten] för sjukdom, vad står den på för läkemedel, vad kan 

vara anledningen till att den har fått tillexempel ökade smärtor eller någonting sånt.” 

(Informant 2) 

 

Flera av sjuksköterskorna ansåg att patientens IVP var det viktigaste dokumentet när de ville 

få en snabb överblick av patienten och dennes situation och kunna bilda sig en uppfattning om 

patienten även som person. Vårdplaner från andra vårdgivare kunde också ge god kunskap om 

aktuella behandlingar och om vad som skall göras i akuta situationer.  

 

”Men sen går jag alltid in och läser. Vi jobbar ju mycket med IVP här, individuella 

vårdplaner och det är jättebra för där får man ju en sån otroligt snabb överblick. Är det 

en patient som är väldigt nyinskriven som man kanske inte känner eller har varit hos så 

mycket så ger ju det jättemycket information…….och sen lite socialt också för det kan ju 

vara ganska mycket socialt, om man bor själv, om det finns hemtjänst och sådant där, 

beroende på vem som ringer” (Informant 8) 

 

Ytterligare information som sökes i journalen var om det förelåg kommunikationssvårigheter 

och om det fanns någon som kunde tolka antingen från ett annat språk eller som känner 

patienten väl och förstår gester och eller otydligt tal. Information om hur patienten bor kunde 

också vara av vikt för att veta om nyckel eller portkod behövdes. Ibland hände det att 

information som söktes saknades i journalen av olika anledningar, som till exempel om 

patienten var nydiagnostiserad eller nyinskriven, då var kanske inte alla beslut fattade eller så 

hade det inte genomförts något brytpunktssamtal. 

 När det gällde patienter i livets slut var det information kring patientens önskemål rörande 

livets sista tid och uppgifter gällande behandlingsbegränsningar som söks i journalen. 

Behandlingsbegränsningar nämns även gällande patienter som är i ett tidigare palliativt skede 

för även då var de viktiga att känna till när det blev oplanerade hembesök.  
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”Men då läser man ju in vill den här patienten vara hemma, det är ju nummer ett, är 

det någon behandlingsbegränsning, det är ju liksom de två som man måste veta om är 

det någon HLR eller inte, det är ju först och främst det, och vill den var hemma” 

(Informant 4) 

 

Fråga i teamet  

Som ett komplement till den information som går att utläsa i journalen var det också vanligt 

att fråga om en sjuksköterskekollega eller någon annan i teamet kände till patienten och kunde 

berätta något. Flera av sjuksköterskorna har beroende på situation även övervägt att tala med 

läkare innan de åkte ut till patienten, för att höra efter vad som skulle kunnat vara bra att tänka 

på när de sedan träffar patienten, vilka undersökningar som borde göras samt om något skulle 

tas med som till exempel ett dropp eller någon antibiotika. Även paramedicinare kunde vara 

bra att rådfråga om möjlighet fanns. 

 

”jourläkaren som vi ringer till om vi blir osäkra, kan man ringa till innan, nu ska jag 

åka till den här patienten, ska jag, vad ska tänka på jag åker ut och gör en bedömning… 

ska jag ta prover på en gång…” (Informant 5) 

 

Bedöma, planera och agera med olika scenarion i tanke 

Analysera information för en första bedömning 

När en sjuksköterska hade samlat in den information som gick att få så värderades den för att 

möjliggöra ett beslut om vilka åtgärder som kunde behöva göras och hur akut det var. Redan i 

telefonsamtalet måste de avgöra om de hann läsa på eller om de var tvungna att åka på en 

gång och sedan be om hjälp med ytterligare information. Innan någon åkte övervägdes det 

utifrån den information som finns om det var lämpligt att åka ensam. Hur akut något var 

kunde variera från att de måste be anhöriga att ringa till ambulans till att det gick att be 

patienten att själv ta något läkemedel som fanns hemma och att sjuksköterskan sedan kom när 

tid finns eller enbart följde upp med ett telefonsamtal. Sjuksköterskorna försökte att efter de 

gjort en första bedömning av situationen packa lite extra material som eventuellt kan tänkas 

behövas hos patienten. Ett par av de intervjuade sjuksköterskorna beskriv att de tänkte sig 

olika scenarion på vägen så att de kunde förbereda sig mentalt på vad som eventuellt behövde 

göras hos patienten.   

 

”att börja tänka lite brett tycker jag ändå, att liksom, vad kan det vara för någonting 

utifrån det man har fått, den information man har” (Informant 1) 
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Att åka utan att läsa på 

Alla intervjuade sjuksköterskor upplevde att det fanns situationer då de måste åka på akuta 

hembesök där de inte hade tid eller möjlighet att gå in i journalen och läsa innan de kom till 

patienten. De menade att det även fanns andra vägar att skaffa information. De flesta valde att 

ringa en kollega, en läkare eller på kontorstid till koordinator/samordnare som då kunde läsa 

journalen och informera den som åkte till patienten.  

 Om det var möjligt var ett alternativ att åka två stycken då kunde den ena köra och den 

andra kan läsa på vägen vilket även skapade utrymme att diskutera vad det kunde röra sig om. 

Det hände att sjuksköterskan fick vara beredd på att förlita sig på den information som 

patient/anhöriga lämnat och eventuellt läkemedelslistan som alltid skulle finnas hemma hos 

patienten samt att vara beredd på att ringa jourläkare. Då var det bra att kunna förlita sig även 

på sin egen kompetens och erfarenhet.  

 

”Dagtid, så hoppas man att det finns någon här inne som kan läsa högt och om jag 

behöver mer information när jag är där ute än vad jag har då ringer jag jouren och ber 

om hjälp vilket man kanske gör ändå liksom” (Informant 6) 

 

Förberedd även för det oförutsägbara 

Informanterna sa att det ibland inte var möjligt att få fram i telefonen vad som var problemet, 

ibland fanns inte den information som behövdes i journalen och ibland var det något annat än 

det som framkommit i telefonen som var problemet, oavsett så kunde det uppstå situationer då 

sjuksköterskor inte visste vad som skulle komma att möta dem när de kom till en patient på 

ett oplanerat hembesök. Enligt informanterna var det också viktigt att inte glömma att 

patienter med kända diagnoser faktisk kunde drabbas av något helt nytt som till exempel en 

blindtarmsinflammation och det var därför bra att vara förberedd även på sådant som inte 

berodde på en sedan tidigare känd diagnos. 

 Sjuksköterskorna uttryckte olika sätt att hantera utmaningarna på när det gällde larm till 

okända patienter. Något som kunde vara till god hjälp var att använda sig av Situation, 

Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation (SBAR) och en annan sa sig lita mycket på 

sin kunskap, sin akutväska och jourhavande. De flesta av de intervjuade sjuksköterskorna såg 

det oförutsägbara som en utmaning och ansåg att det var en del av jobbet vilket också gjorde 

det spännande och intressant. Ingen av sjuksköterskorna uttryckte oro eller rädsla för det 

oförutsägbara.   
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”Det är därför det är intressant också för att man inte vet vad som händer utan att det 

är de här oförutsedda sakerna ” (Informant 4) 

 

 

”Men jag tycker att det viktigaste för mig är att säga att jag kommer och att jag liksom 

lyssnar på den som ringer. Jaa sen åker jag dit och då. Ja men jag sitter och tänker 

liksom igenom lite vad jag har läst i IVPn vad det kan var som har börjat spöka, vad det 

är för någonting, möjliga scenarion, måste jag ta liksom några prover, ska jag ta några 

vitalparametrar, man liksom går igenom det här som man har i bakhuvudet som sitter 

så att man är lite förberedd” (Informant 8) 

 

Diskussion 

I diskussionen kommer först en granskning av metodens olika delar som en reflektion kring 

studiens trovärdighet med utgångspunkt i det resonemang som Graneheim och Lundman 

(2004) för gällande studier med kvalitativ innehållsanalys. Därefter diskuteras resultatet med 

anknytning till eventuell forskning kring några av de delar som resultatet visar. När så är 

relevant kommer resultatet även diskuteras mot de tre grundläggande delarna, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet, i den salutogena modellen KASAM (Antonovsky, 1987). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor förbereder för oplanerade 

hembesök varför kvalitativ induktiv intervjustudie var den metod som verkade mest lämplig 

för att få ett resultat som svarade till syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det 

viktigt att vald metod är den mest lämpliga för att studien skall uppnå trovärdighet. En 

kvalitativ undersökning har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av 

intervjupersonens levda vardagsvärld och då ämnet för undersökningen inte tidigare forskats 

kring, enligt vad författaren erfar, var det lämpligt med en induktiv ansats (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

 Författaren i denna studie har egen erfarenhet från arbete inom ASIH och har genom hela 

arbete försökt reflektera över vad som är egen förförståelse och vad som framkommit i 

datainsamling för att hålla ett så objektiv förhållningssätt till arbetet som möjligt. Enligt 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008) är det i alla typer av forskning viktigt att vara 

medveten om hur förförståelse påverkar alla delar av forskningsprocessen därför är det viktigt 

att redan från början i studien identifiera så mycket av sin egen kunskap och de känslor som 

eventuellt väcks i en själv. Den egna förförståelsen kan indirekt styra resonemanget och för 

att göra en så objektiv sammanställning som möjligt i resultatet är det därför bra att kunna 
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förhålla sig objektiv redan i insamling och tolkning av kvalitativa data (Dahlberg, et.al., 

2008). Kvale och Brinkmann (2014) menar dock att en vis förförståelse för det studerade 

ämnet är bra att intervjuaren besitter. Det kan ge en ökad förmåga att kunna fånga andra 

dimensioner i ämnet. Under datainsamlingen upplevde författaren att egen erfarenhet var till 

god hjälp för att ställa relevanta följdfrågor för att informanterna skulle fördjupa vissa delar 

av sina svar, dock är det möjligt detta även styrt intervjuerna på ett sätt som inte skulle ha 

skett om intervjuerna utfördes av en person utan erfarenhet från ASIH. Detta kan naturligt vis 

även ha påverkat resultatet.  

 Urvalet skedde genom strategiskt, ändamålsenligt och till en början slumpmässigt urval 

som sedan istället övergick till bekvämlighetsurval. Detta enligt Polit och Beck (2017) som 

skriver att ett strategiskt urval kan öka informationsrikedomen, att ett ändamålsenligt urval är 

bra för att få informanter som har erfarenhet av det studien syftar till att undersöka samt att 

slumpmässigt urval ger de aktuella informanterna likvärdiga chanser att inkluderas. Det 

strategiska urvalet föll väl ut då det inom de verksamheter som de intervjuade 

sjuksköterskorna arbetar i finns så väl stadsmiljö som landsbygd och även en del av kusten 

vilket på olika sätt representerar den geografiska miljö som ASIH-verksamheter i Stockholms 

läns arbetar i. Det ändamålsenliga urvalet som var sjuksköterskor med erfarenhet från arbete 

inom ASIH verksamhet har också uppfyllts.  

Hur de individer som sedan valdes ut för att bli tillfrågade om medverkan i intervjustudien 

skiljer sig lite åt mellan de olika teamen där författaren kunde genomföra slumpmässigt urval 

i två av teamen men fick på grund av tidsbrist efter kommunikation som drog ut på tiden 

istället genomföra bekvämlighetsurval i två av teamen där intervjuerna genomfördes med 

sjuksköterskor som valts av enhetschef bland dem som arbetade en specifik dag. De olika 

urvalsmetoderna kan ha haft inverkan på hur svaren utformats eftersom författaren inte vet på 

vilka grunder de tillfrågade sjuksköterskorna valdes av sin enhetschef, förutom att det var i 

tjänst den aktuella dagen och motsvarade inkluderingskriterierna. Då inkluderingskriterierna 

var fast anställning och minst två års erfarenhet av arbete inom ASIH så exkluderades bland 

annat vikarier och de sjuksköterskor med mindre erfarenhet av ASIH vilket kan ha påverkat 

resultatet på så sätt att de kanske har andra erfarenheter av att förbereda sig inför oplanerade 

hembesök som nu inte framkom. Detta resonemang stärks även av att ingen av informanterna 

hade arbetat mindre än 4 år på ASIH. Det framkom inte några övergripande skillnader mellan 

det som informanter från de olika teamen berättade i sina intervjuer var vid författaren inte 

finner det troligt att resultatet skulle ha påverkats i större utsträckning om även den andra 

hälften av informanterna valts slumpmässigt. För att ge trovärdighet skall informanter väljas 
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som, genom olika erfarenheter och perspektiv, kan ge en riklig variation av det som studien 

syftar till att beskriva (Graneheim & Lundman, 2004). Sjuksköterskorna som deltagit i studien 

arbetar på olika enheter med olika arbetsgivare och olika geografiska förhållanden. 

Sjuksköterskorna har även olika lång erfarenhet både i yrket och från arbete inom ASIH.  

Författaren har medvetet valt att inte redovisa könsfördelning då det inte har relevans för 

syftet med studien. Det som var relevant var att de alla var sjuksköterskor med erfarenhet från 

arbete inom ASIH. 

Som ett led i utformningen av intervjuguiden valde författaren att utföra en pilotintervju 

med en kollega, som har lång erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska inom ASIH, för att få 

ett diskussionsunderlag. Efter diskussion med kollegan ändras intervjuguidens öppna fråga 

och även en del av följdfrågorna för att på ett tydligare sätt utformas för ökad relevans till 

syftet med studien. Eventuellt kunde svaren ha blivit annorlunda med en intervjuguide med en 

annan utformning, till exempel med riktade frågor men då skulle inte informanterna ha fått 

samma utrymme till att delge sina erfarenheter lika detaljerat. Meningen med öppna frågor är 

att få svar som är så detaljerade och nyanserade som möjligt och för att fånga även det 

underförstådda budskapet kan det bekräftas eller dementeras med en följdfråga (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

Data insamlades och hanterades i enighet med Vetenskapsrådets (2018) forskningsetiska 

principer gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Intervjuerna genomfördes med alla informanter på deras respektive 

arbetsplats och det var ingen som uttryckte önskemål om att intervjun skulle ske på annan 

plats. Genom observation av informanternas kroppsspråk fann författaren inte några tecken på 

att någon av dem skulle varit orolig inför eller under intervjun. Genom till exempel att sitta i 

en avspänd position, med öppna händer och inte trumma med fingrarna eller foten visar 

informanten att den är bekväm i situationen (Price, 2002). Under intervjuerna försökte 

författaren att så likartat som möjligt ställa den öppna frågan och därefter ställa följdfrågor till 

det som informanten uttryckte för att inte styra svaren med frågor utifrån egen förförståelse. 

Det kan vara både en fördel och en nackdel att som forskare ha egen erfarenhet från det 

områdes som studien gäller då kunskapen kan hjälpa forskaren att ställa relevanta följdfrågor 

samtidigt som det finns en risk att av samma anledning styra frågorna utifrån egen erfarenhet 

(Dahlberg, et.al., 2008). Att vara konsekvent i datainsamlingen kan ses som ett sätt att skapa 

pålitlighet i studien (Graneheim & Lundman, 2004).  

I analysen som genomfördes enligt Elo och Kyngäs (2008) beskrivning av kvalitativ, 

induktiv innehållsanalys har materialet både lyssnats och lästs igenom flera gånger för att 
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författaren skall få en känsla för helheten. Då ljudkvaliteten på inspelningarna var hög var det 

inga svårigheter med att höra vad som sades under intervjuerna vid transkribering. När de 

meningsbärande enheterna valdes gjordes det med tanke på deras innehåll i förhållande till 

syftet med studien samt med tanke på att det inte skulle vara varken för små eller för 

omfattande för att inte försvåra analysprocessen genom att tappa sin betydelse eller innehålla 

olika betydelser (Elo & Kyngäs, 2008).   

Trovärdighet inbegriper även hur väl kategorierna motsvarar insamlade data, det vill säga 

att relevant data är inkluderat och irrelevant data är exkluderat (Graneheim & Lundman, 

2004). För att säkerställa detta har under hela analysprocessen de olika kategoriernas innehåll 

kontrollerats och jämförts med texten i de meningsbärande enheterna. I denna process har 

författaren försökt att hålla sig så objektiv som möjligt till materialet.  De transkriberade 

intervjuerna lästes igenom ytterligare en gång och jämförts med det sammanställda resultatet. 

Efter genomläsning och jämförelse mellan transkriberade data och resultat var det inget som 

behövde läggas till eller tas bort från resultatet. Resultatet har sedan stärkts med citat från 

informanterna.  

Med anledning av att denna studie är genomförd med åtta sjuksköterskor arbetar inom fyra 

olika ASIH enheter, med verksamhet i olika geografiska områden, är överförbarheten störst 

till liknande verksamheter det vill säga ASIH enheter i Stockholm men eventuellt även ASIH 

enheter i övriga landet. Troligtvis är det relevant att tänka sig att det finns en viss 

överförbarhet till alla typer av hemsjukvård där sjuksköterskorna inte har möjlighet att lära 

känna alla inskrivna patienter och där oplanerade hembesök genomförs. Om man tänker på 

studiens upplägg skulle det kunna vara möjligt att utföra liknande studier även vid andra typer 

av sjukvård där det inträffar oplanerade händelser som sjuksköterskor måste förhålla sig till 

och eventuellt vara förberedda på. Graneheim och Lundman (2004) menar att författaren kan 

ge förslag på hur en studie kan vara överförbar men att det ändock är läsaren som avgör detta 

utifrån tydligheten i studiens beskrivning av bland annat urval, datainsamling, analys och 

presentation av resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar inom ASIH-

verksamhet i Stockholms län förbereder sig vid oplanerade hembesök till patienter de aldrig 

träffat. Resultatet visade att en del förberedelser sker kontinuerligt och en del förberedelser 

görs specifikt inför ett oplanerat hembesök och kan se olika ut beroende på situation. Denna 
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diskussion kommer att lyfta betydelsen av kunskap och information, av teamet och några 

tankar kring utmaningar som sjuksköterskan kan stöta på i, eller trotts, sina förberedelser.  

  Några av det mest framträdande förberedelserna inför planerade hembesök gäller kunskap 

och information på olika sätt. Det var allt ifrån generell kunskap om diagnoser, symtom och 

behandlingsbiverkningar till vilka patienter som för tillfället är inskrivna samt vilka av dessa 

som kan tänkas försämras. När någon larmar, söker sjuksköterskor även den specifika 

information som är av vikt för just den patienten och den situationen. Sjuksköterskorna 

beskriver på olika sätt att kunskap, information och erfarenhet ökar tryggheten inför de 

situationer som kan uppstå. Detta är viktigt i palliativ vård när sjuksköterskor som har 

kunskap och förståelse av förloppet som patientens tillstånd innebär bättre kan säkerställa en 

god symtomlindring (Jack, Mitchell, Cope & O´Brien, 2016). Även i avtalet framgår vikten 

av att sjuksköterskor inom ASIH i Stockholm ska ha en fördjupad kunskap om palliativ vård 

samt även om bland annat tumör-, hjärt-, kärl- och lungsjukdomar (Stockholms Läns 

Landsting, 2018b). Specialistsjuksköterskor i palliativ vård ska ha fördjupad kunskap om den 

palliativa vårdens olika faser, om att samtala kring livet, döendet och döden (Sektionen 

Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad & Svensk sjuksköterskeförening, 2018) vilket kan 

vara extra viktigt när det gäller oplanerade hembesök och oförutsedda situationer. 

Vikten av att som sjuksköterska skaffa så mycket kunskap som möjligt innan beslut fattas 

om aktuella åtgärder är förmodligen inte något specifikt för ASIH men det kan vara extra 

viktigt då sjuksköterskor på ASIH oftast åker ensam till patienten. Genom att läsa på i 

patientens journal kan sjuksköterskorna få kunskap om patientens sjukdomshistoria, om de 

sociala aspekterna och även patientens mål vilket kan underlätta när sjuksköterskan sedan 

möter patienten. Journalen är därför en viktig källa till information som kan förbereda 

sjuksköterskor inför oplanerade hembesök och det är därför även viktigt att dokumentation 

sker kontinuerligt. Som legitimerade yrkesutövare är sjuksköterskor skyldiga enligt lag 

(Patientdatalagen, SFS 2008:355) att föra patientjournal och enligt Prideaux (2011) är 

journalföring en nödvändig del av omvårdnadsarbetet som inte är separerat från det kliniska 

arbetet utan en dokumenterad reflektion av den vård som utförs och som beskriver patientens 

väg genom vårdprocessen. Detta kan var extra viktigt när förberedelser för oplanerade 

hembesök görs till patienter som har kommunikationssvårighet eller när språkförbistringar 

föreligger, så det finns möjlighet att läsa så mycket som möjligt när det är svårt att förstå 

patienten. Att vårda patienter med annan etnisk, kulturell och religiös bakgrund kan skapa 

osäkerhet och missförstånd vilket kan leda till att patientens behov inte uppmärksammas. 

Därför gör olikheter i form av språkförbistringar och olika syn på vård att det blir extra viktigt 
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med tydlighet i kommunikationen (Torres, Ågård, & Milberg, 2016) vilket kan vara extra 

svårt i ett telefonsamtal mellan en sjuksköterska och en patient, eller annan person. 

 Genom att både generellt i det dagliga arbetet och specifikt vid oplanerade händelser skaffa 

så mycket kunskap som möjligt bereder sjuksköterskorna en väg till att känna att det som 

händer är begripligt. De söker förståelse för vad det är som händer med patienten och hur de 

ska kunna hjälpa. Detta är i enlighet med Antonovskys (1987) förklaring till begreppet 

begripligt som bland annat innebär att skaffa information som är sammanhängande och 

strukturerad för att möjliggöra en situation som går att möta och hantera. Om kunskapen finns 

kring de patienter och deras sjukdomar som sjuksköterskor inom ASIH möter blir det lättare 

att förstå (begripa) och hantera de oplanerade situationerna. Här kommer även egen erfarenhet 

in som ett sätt att gör nya situationer hanterbara genom att se tillbaka på liknande situationer 

som upplevts tidigare, detta kan skapa en känsla av sammanhang som underlättar för 

sjuksköterskorna. När sammanhängande information och kunskap gör upplevelser mer 

begripliga kan de också enklare hanteras utifrån de resurser som finns till förfogande 

(Antonovsky, 1987).  

Teamet är en viktig faktor för att sjuksköterskor ska kunna vara förberedda inför 

oplanerade hembesök. När teamet finns som en resurs är det också en stor del i att skapa 

trygghet. När prioriteringar görs för att hjälpa varandra i svåra situationer bidrar det till 

trygghet och till känslan av att inte känna sig ensam trotts mycket ensamarbete. När trygghet 

finns i teamet kan det underlätta för att sjuksköterskor ska kunna tala om sina upplevelser och 

på så sätt kunna bearbeta dem för att sedan lämna dem bakom sig istället för att förtränga 

känslorna, skapa en professionell distansering och av patienter upplevas som känslokall 

(Sandgren, et.al., 2006). Att stödja varandra i teamet kan ses som en förutsättning för att klara 

av att fortsätta arbeta inom specialiserad palliativ vård (Klarare, Lundh Hagelin, Fürst & 

Fossum, 2013)  

 Genom teamets möten, rapporter och ronder kan sjuksköterskorna hålla sig så insatta som 

möjligt kring vad som händer med de patienter som är inskrivna vilket ger en möjlighet att 

vara lite mer förberedd på vad som skulle kunna bli ett oplanerat hembesök och då att vara 

förberedd på aktuell situation. Detta är extra viktigt för sjuksköterskorna att vara förberedda 

och informerade om de patienter som vårdas i livets slut. När sjuksköterskan kommer väl 

förbered till ett hembesök underlättar det även i situationer där det kan komma att krävas 

svåra samtal. Som ett resultat av den förståelse som sjuksköterskor i palliativ sjukvård i 

hemmet har, kan patienter uttrycka tillit till att deras önskan om att få dö hemma blir 

respekterad (Jack, et.al., 2016).  
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Att veta vilka resurser som finns till förfogande så som utrustning och kunskap både hos 

sig själv och hos övriga i teamet, bidrar till att sjuksköterskorna har förmågan att känna sig 

förberedda inför oplanerade händelser vilket även framhålls i Antonovskys (1987) 

beskrivning av Hanterbarhet. Enligt Antonovsky innebär det att när sjuksköterskorna har 

förutsättningar att arbeta i enlighet med den kunskap om patienterna de besitter och de 

resurser som de har till förfogande kan det bidra till att skapa meningsfullhet i arbetet. Att 

veta att en patient är nära döden gör att sjuksköterskorna kan förbereda sig på att hantera ett 

dödsfall vilket och så kan göra det hanterbart när det inträffar så att det blir värt att lägga sin 

energi på situationen vilken även gör den meningsfull (Antonovsky, 1987).  

 När det gäller att förbereda sig inför ett oplanerat hembesök finns ett antal utmaningar som 

sjuksköterskorna kan ställas inför. Eftersom patienten enligt avtal ska få hembesök inom 30 

min (Stockholms Läns Landsting, 2018b) innebär det att tiden för förberedelser är begränsad. 

Det blir då en utmaning att samla in bearbeta och värdera så mycket information som möjligt 

för att sedan kunna prioritera, förbereda sig på eventuella scenarion som kan uppstå, 

eventuellt packa extra material samt ta sig till patienten inom avtalsenlig tid. För patienterna 

sågs det dock som en trygghet att tillgängligheten var god dygnet runt och att det skedde 

hembesök av kompetent personal (Sarmento, Gysels, Higginson & Gomes, 2017). 

Ibland när sjuksköterskorna är ute och åker eller när det är extra bråttom finns inte 

möjlighet för dem att läsa på eller packa extra material utan de måste åka direkt till den 

patient som har larmat. De har då olika strategier som alternativ till att läsa journalen, till 

exempel att titta på läkemedelslista hos patienten, att åka två personer tillsammans så att en 

kan läsa medan de kör till patienten eller vid behov av hjälp eller stöd kan de även ringa en 

kollega eller jouren. Det är då också extra viktigt för sjuksköterskorna att ha kontroll på sitt 

material, att veta vad som finns i väskan och att allt är i gott skick. Ovanstående är enligt 

Antonovsky (1987) olika sätt att göra situationen begriplig och hanterbar utifrån de 

möjligheter som finns till att skapa sammanhängande information och utnyttja de resurser 

som finns.  

Ett sätt för sjuksköterskor att förbereda sig är att på vägen tänka sig olika scenarion för att 

försöka förbereda sig mentalt på vad som eventuellt kan komma att möta dem vid ankomst till 

patientens bostad dock framkom även i resultatet att det ibland inte spelar någon roll hur 

mycket förberedelse som är gjorda, vissa situationer går inte att förutse. Antonovsky (1987) 

menar att när någon har förmågan att konfronteras med utmaningar och göra sitt bästa för att 

klara av dem med värdighet så har den människan en hög känsla av meningsfullhet vilket kan 

appliceras på informanternas sätt att tänka då de ser det oförutsägbara som spännande och 
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som en utmaning. För att klara av det arbete som det innebär att vårda svårt sjuka och döende 

människor i deras hem kan det vara av betydelse att så som informanterna i denna studie ha 

kapacitet att hantera stressorer och då göra även de oplanerade situationerna begripliga, 

hanterbara och meningsfulla genom sina egna förberedelser och i samarbete med teamet. 

Enligt Antonovsky (1987) skulle det varit så att om sjuksköterskorna inte upplevt att de hade 

tillräcklig med information eller inte haft tillräckligt med stöd skulle de haft svårare att göra 

situationerna begripliga, hanterbara och meningsfulla.  

Nedanstående citat speglar mycket av det som sjuksköterskor på ASIH har beskrivit 

gällande hur de förhåller sig till förberedelser inför oplanerade hembesök: 

 

”Vad gäller prestation så är framgång till stor del beroende av den intelligens och kunskap 

och de färdigheter som personer för med sig för uppgiften, liksom av uppgiftens objektiva 

sammanhang. Men i synnerhet när uppgiften är mångtydig och komplex kommer styrkan 

på KASAM att utgöra en bidragande faktor. Personer med en stark KASAM kommer att 

vara motiverade att se uppgiften som en utmaning, samt att föra in struktur och söka efter 

ändamålsenliga resurser” (Antonovsky, 1987, s. 238). 

 

Kliniska implikationer  

Sjuksköterskor förbereder sig ständigt för att kunna göra oplanerade hembesök och att de 

forum som finns inom ASIH-enheterna för att diskutera patienterna är viktiga 

informationskällor för generell information om de patienter som är inskrivna. När det gäller 

den specifika kunskapen som behöver inhämtas i rådande situation händer det att 

sjuksköterskorna inte hinner läsa på innan de behöver åka till patienten. Resultatet visar dock 

även att det finns dator tillgängligt för att ta med men det görs inte alltid. Här kan det finnas 

ett behov av att utveckla rutiner för att få ökad tillgänglighet till patientens journal även vid 

oplanerade hembesök. Den första bedömningen i telefonen underlättas när sjuksköterskorna 

ställer följdfrågor som berör den aktuella situationen. Dessa frågor bygger på de enskilda 

sjuksköterskas egen erfarenhet och kunskap. För att underlätta i stressade situationer och för 

mindre erfarna sjuksköterskor kan det vara bra att utarbeta en lista med exempel på frågor 

som är bra att ställa när någon ringer eller diskutera det på arbetsplatsträffar för att delge 

varandra hur frågor kan ställas för att få så mycket relevant information som möjligt redan vid 

telefonsamtalet. Detta för att underlätta de bedömningar som sedan behöver göras. 

 



30 (37) 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Inom ASIH vore det av intresse att göra en enkätstudie med kvalitativa frågor. Med 

utgångspunkt i resultatet av denna studie skulle en enkät kunna utformas för att fyllas i så 

snart som möjligt efter ett oplanerat hembesök, med frågor så som: Vad visste du om 

patienten innan ”larmet”? Vad tog du reda på om patienten innan du åkte dit? Hur upplevde 

du dina förberedelser när du var hemma hos patienten? Vad kunde ha gjorts annorlunda innan 

du åkte till patienten? Denna forskning behövs för att kunna jämföra de förberedelser som 

görs med dess betydelse för hur sjuksköterskor upplever sig vara förberedda vid oplanerade 

hembesök utifrån detta skulle det kunna vara möjligt att utveckla rutiner för förberedelser så 

att sjuksköterskors sätt att förbereda sig ska kunna bli likvärdig och där med säkra kvalitéten 

på vården. Då författaren har erfarit att det finns väldigt sparsamt med forskning kring 

sjuksköterskors erfarenheter av förberedelser i vårdsituationer vore det av intresse att det 

gjordes liknande studier även inom andra vårdområden och även vid planerade möten för att 

på så sätt skapa inblick i det arbete som utförs som förberedelser innan sjuksköterskor möter 

sina patienter.  

 

Slutsats  

Sjuksköterskor inom ASIH gör ständigt generella förberedelser på olika sätt inför oplanerade 

hembesök. Efter att någon larmat skaffar sjuksköterskorna, i mån av tid, även mer specifik 

kunskap om den patient som är i behov av hjälp. Det går inte att förbereda sig för alla 

situationer som kan uppstå och sjuksköterskor måste därför alltid även vara förberedda på det 

oförutsägbara vilket ses som en utmaning som gör jobbet både intressant och spännande. 

Förutom att information kring patienter som är eller förväntas bli försämrade delgavs på 

ronder och rapporter framkom inga andra rutiner eller riktlinjer kring hur sjuksköterskor kan 

eller bör förbereda sig inför oplanerade hembesök.   
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Bilaga 1 Förfrågan till Verksamhetschef 

 

Förfrågan om medgivande till genomförandet av intervjustudie med sjuksköterskor 

anställda på verksamhetens ASIH-enheter. 

 

Ditt medgivande efterfrågas till att genomföra intervjuer med 4-6 sjuksköterskor som har 

arbetat minst 2 år i den ASIH-verksamhet där Du är verksamhetschef. Syftet med 

intervjustudien är: 

 

”Att beskriva hur sjuksköterskor som arbetar på ASIH förbereder sig vid akuta hembesök till 

patienter som de tidigare inte har träffat.” 

Intervjuerna beräknas ta ca 30-60 minuter och kommer att genomföras på tid och plats 

som passar de sjuksköterskor som väljer att deltaga. Om möjlighet finns till att göra 

intervjuer helt eller delvis på sjuksköterskornas arbetstid önskas Ditt medgivande även till 

att så sker.  

 

All medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas utan förklaring. 

Materialet från intervjuerna avidentifieras och det material som producerats förvaras inlåst 

och behandlas konfidentiellt.  

 

I samråd med handledare har arbetet inte bedömts behöva genomgå forskningsetisk 

prövning då intervjuerna rör sjuksköterskor i tjänst.  

Om Du lämnar Ditt medgivande vore jag tacksam om Du, genom att svara på detta mail, 

kan bifoga kontaktuppgifter till två enhetschefer med ASIH-verksamhet inom olika 

upptagningsområden för att studien skall representera sjuksköterskor som arbetar både i 

tätort och på landsbygd. Vid kontakt med de respektive enhetscheferna kommer listor med 

anställda sjuksköterskor efterfrågas för att utifrån dessa göra slumpmässigt urval för 

förfrågan om deltagande i studien. Svar önskas så snart som möjligt även om medgivande 

inte kan lämnas. 

 

Har Du frågor rörande själva intervjustudien är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare, se nedan för kontaktuppgifter. 

 

Efter godkänd studie kommer jag gärna och presenterar mitt resultat för Dig och/eller på 

arbetsplatsen om så önskas. // Lisa Barud 

 

 
 

 

 

Anna Klarare, 

leg.ssk., med. dr.  

Tel. 076-636 50 88   

E-post anna.klarare@esh.se 

 

Lisa Barud,  

leg.ssk., fil kand i vårdvetenskap 

Tel. 070-7208624 

E-post lisgusv@esbhstudent.se 



36 (37) 

 

 

Bilaga 2 Förfrågan till Informant 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie Till Dig som är sjuksköterska på en 

ASIH-enhet i Stockholms län 

Med denna information tillfrågas Du om Du kan tänka dig delta i studien. Efter 

medgivande från verksamhetschef och hjälp med kontaktuppgifter från enhetschef 

på din arbetsplats har du blivit utvald genom slumpmässigt urval (lottning) till att få 

denna förfrågan om deltagande i en intervjustudie.  

Intervjustudien avser undersöka hur sjuksköterskor verksamma inom ASIH i 

Stockholms förbereder sig vid akuta hembesök till patienter som är anslutna för 

palliativ vård och som man inte tidigare har träffat.  

Om Du vill medverka kommer Du att bli intervjuad av mig. Intervjun är som ett 

vanligt samtal under ca 30-60 min, och kommer med Ditt medgivande att spelas in. 

Intervjuerna kommer sedan skrivas ut, för att underlätta bearbetningen. Det skrivs 

inga namn eller andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad. 

Intervjuupptagningen kommer att sparas på ett dataminne (USB). Insamlat material 

kommer att förvaras inlåst. En rapport kommer att skrivas när alla intervjuer är 

genomförda och då förstörs dataminnet. Rapporten kommer att finnas tillgänglig 

såväl i pappersformat som elektroniskt via Ersta Sköndal Bräcke högskolas bibliotek. 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta 

Din medverkan utan förklaring. Om Du har några frågor om studien, kontakta gärna 

mig eller min handledare, se nedan. 

I samråd med handledare har arbetet inte bedömts behöva genomgå forskningsetisk 

prövning då intervjuerna rör sjuksköterskor i tjänst.  

Är Du intresserad av att deltaga är Du välkommen att svara på detta mail så kommer 

jag kontakta Dig inom en vecka för vidare planering av intervjutillfälle. Svara gärna 

även för att meddela om du inte är intresserad.  

// Lisa Barud 

 

 

 

Anna Klarare, 

leg.ssk., med. dr.  

Tel. 076-636 50 88   

E-post anna.klarare@esh.se 

 

Lisa Barud,  

leg.ssk., fil kand i vårdvetenskap 

Tel. 070-7208624 

E-post lisgusv@esbhstudent.se 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

 

Allmänna frågor 

År som SSK________________ 

År på ASIH___________ 

 

Berätta så detaljerat som möjligt om hur du förbereder dig inför ett akut eller 

oplanerat hembesök till en patient som du själv aldrig har träffat tidigare. Det 

kan var något som tillkommer under ditt pass där någon har blivit försämrad 

och vill att ASIH kommer.  

 

• Hur tänker du då? 

• Hur gör du det? 

• Hur kan det kännas? 

• På vilket sätt? 

• Kan du ge ett exempel på…….? 

• Kan du berätta mer om det? 

 

Är det något annat du tänker på som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 4 Exempel på kategorisering 

Meningsbärande enheter Koder Underkategorier  Kategorier  Huvudkategorier 
så har jag ju då min ryggsäck och akutväskan nämnde 
jag, där i har vi läkemedel så vi klarar oss i nästan alla 
akuta situationer, jag har inte upplevt att jag varit utan 
läkemedel. Det är en trygghet  

Ryggsäck och akutväska 
ger trygghet  

Material Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

jag har en läkemedels… en akutväska med mig, med de 
mest akuta läkemedlena, den är ganska omfattande 
faktiskt  

Akutväska med  Material Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

jag har ju alltid väskan klar, nu har det ju kommit en 
ungefärlig mall på vad man ska ha i väskan och jag 
packade efter det men sen insåg jag att det var lite för 
lite saker av vissa saker 

Väskan Material Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

Cytkurer när de får dem liksom att om ett par dagar då 
ska vi vara förberedda om de ringer. 
 

Kunskap om 
behandling/biverkningar 

Kunskap  
Den fasta tryggheten 

I ständig beredskap 

Det här skulle kunna bli, ja menar ja men precis som att 
aa våra cancerpatienter så vet vi att de så småningom, 
de blir sämre, de behöver kanske en vårdsäng och mera 
hjälp runt men … flera andra sjukdomar vet vi också att 
det kommer vara andra problem och där behöver vi lära 
oss och lära hela teamet, men så här, att vi tror att det 
här kommer kunna va, men det är inte enkelt  

 

Kunskap om sjukdom kan 
hjälpa att se problem i 
förväg 

Kunskap Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

Men utifrån vad de ringer om så tänker jag att vad kan 
man, hur ska man försöka gräva i sin, nån slags 
kunskapsbank liksom, så, hur kan man hjälpa den här 
patienten. Aa vad kan det vara för något, 

Hitta hjälp i sin egen 
kunskapsbank 

Kunskap Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

jag tror att det handlar också mycket om vilken 
erfarenhet man har, hur länge man har arbetat. 

Erfarenhet Sig själv och 
teamet 

Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

Det är en stor trygghet, men det är ett jättebra team 
här, jag måste säga det, jag upprepar det igen, att man 
känner sig trygg och man känner sig aldrig ensam.  
 

Teamet ger trygghet Sig själv och 
teamet  

Den fasta tryggheten I ständig beredskap 

 

 


