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Sammanfattning 

Syftet med studien var att utifrån distriktssköterskors berättelser beskriva distriktssköterskors 

reflektioner kring mötet med anhöriga i hemsjukvård. Studien genomfördes som en kvalitativ 

intervjustudie med beskrivande design. Intervjuerna genomfördes med tio distriktssköterskor 

som arbetade i hemsjukvården. Materialet analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet av studien resulterade i ett tema; ”Att uppleva svårigheter och möjligheter i strävan 

efter att skapa trygghet hos anhöriga” och fem kategorier; ”Att skapa tillit och uppleva brist 

på tillit”, ”Att stödja anhöriga via information och kommunikation”, ”Att stödja anhöriga i 

delaktighet”, ”Att stödja anhörigas livssituation med praktiska lösningar i hemmet” och 

”Distriktssköterskors personliga erfarenheter och egenskaper samt strukturella 

förutsättningar”. Distriktssköterskor strävade efter att nå fram till anhöriga och få fram deras 

åsikter i hemsjukvården. Deltagarna upplevde det viktigt att fokusera på anhöriga och lyssna 

på deras åsikter för att förstå deras situation. Distriktssköterskor försökte skapa tillit genom att 

finnas där och erbjuda kontakt. Det fanns en strävan hos deltagarna att skapa trygghet hos 

anhöriga. Deltagarna upplevde både svårigheter och möjligheter i mötet med anhöriga i 

hemsjukvården. Slutsatsen är att distriktssköterskor strävar efter att skapa trygghet hos 

anhöriga. Distriktssköterskor upplever både tillit och brist på tillit från anhöriga som både 

leder till svårigheter och möjligheter i mötet med anhöriga.  

Nyckelord: anhöriga, distriktssköterskor, hemsjukvård, mötet 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

Abstract 

The aim of this study was to describe district nurses` stories about their reflection of their 

encounters with relatives in the home care. The study was carried out as a qualitative 

interview study with a descriptive design. Interviews were conducted with ten district nurses 

working in home care. Data were analyzed using on a qualitative content analysis. The results 

of the study resulted in a theme; To experience difficulties and possibilities in the ambition for 

security of relatives” and five categories; “To create trust and experience lack of trust”, “To 

support relatives through information and communication” “To support relatives in 

participation”, “To support relatives in their life situation with practical solutions in their 

home” and “District nurses personal experiences and characteristics and structural 

conditions”. District nurses strived to reach out to relatives and let their views come through 

in the home care. The participants found it important to focus on relatives and listen to their 

views to understand their situation. District nurse tried to create trust by being there and offer 

support. There was a strive by the participants to create a secure feeling for relatives in the 

home care.  The participants experienced both difficulties and possibilities in their encounters 

with relatives in the home care. The conclusion is that district nurses strive to create security 

for the relatives. District nurses experience both trust and lack of trust from relatives which 

leads to difficulties and possibilities in the encounters with relatives. 

Keywords: relatives, district nurses, home health care, encounter   
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Introduktion 

Distriktssköterskor kommer i kontakt med många svåra frågor där det gäller ha kunskap och 

erfarenhet att hantera olika situationer. I dessa situationer förväntas distriktssköterskor vara 

engagerad och ha förståelse för patienter och anhörigas problem och livssituation (SBU-

rapport 1999). I hemsjukvården är patientens hem distriktssköterskors arbetsplats. Enligt 

SBU-rapport (1999) måste arbetssituationen anpassas så att både patientens, anhörigas och 

vårdpersonalens behov tillgodoses (SBU-rapport 1999). En stor del av distriktssköterskors 

yrkesroll är att skapa en relation. För att bygga upp en relation krävs att distriktssköterskor är 

beredda att se situationen utifrån patienten och anhörigas sida (Beck-Fris & Strang 2005). I en 

studie av Hertzberg et al. (2003) framkom att sjuksköterskor anser att anhöriga är en tillgång 

inom vården och mötet med anhöriga är en del av deras arbete. Sjuksköterskor upplevde att 

kontakten med anhöriga var tidskrävande men att en god kontakt med anhöriga genom 

kommunikation ledde till goda relationer där anhöriga blev en resurs i vården (Hertzberg et al. 

2003). I hemsjukvården träffar distriktssköterskor både patient och anhörig. Det är patienten 

som distriktssköterskor ska vårda men författaren upplever att anhöriga är involverade i 

vården. Författaren anser att det är viktigt att ta reda på hur distriktssköterskor upplever mötet 

med anhöriga för att skapa en så god vård som möjligt för alla parter. Därför vill författaren 

studera distriktssköterskors reflektioner kring mötet med anhöriga.  

Hemsjukvård  

I slutet av 1900-talet startade avancerad hemsjukvård och detta skulle vara ett alternativ till 

sjukhusvården. Grundiden till hemsjukvård var att ge en valmöjlighet samt en ökad 

vårdkvalitet för patienter och anhöriga. Många patienter med kroniska sjukdomar hade önskat 

att få vara kvar i hemmet där de hade närheten till anhöriga samt en bibehållen integritet. I 

slutet av 1900-talet ökade andelen äldre i befolkningen och även antalet sjuka. Landstingens 

ekonomi försämrades och detta ledde till att antalet sjukvårdsplatser minskade. För att 

kompensera detta byggdes hemsjukvården ut. Syftet med hemsjukvården var att kunna ersätta 

vården på sjukhus och att vara billigare. Då allt mer vård bedrivs i hemmet kan grundiden 

med hemsjukvård att det skulle vara en valmöjlighet till sjukhusvård och en ökad vårdkvalitet 

till patient och anhöriga komma i skymundan (SBU-rapport 1999).  
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Hemsjukvård utgör en del av Sveriges sjukvård. Målet med hemsjukvård är att ge patient och 

anhörig en god vård och främja hög livskvalitet. Sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården 

antas vara en specialutbildad sjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska eller 

äldrevård. Specialistutbildning krävs för att kunna ge en god vård till en blandad patientgrupp. 

I hemsjukvård möter distriktssköterskor personer med många olika sjukdomstillstånd, 

åldersgrupper och funktionsnedsättningar (Drevenhorn 2010). Enligt Socialstyrelsen 

definieras hemsjukvård som hälso- och sjukvård som ges i hemmet under hela dygnet. Allt 

mer avancerade hälso- och sjukvårdsinsatser utförs i hemmet. Detta är en konsekvens av 

politiska beslut samt patienter och anhörigas önskemål (Socialstyrelsen 2008). Hemsjukvård 

beskrivs utifrån tre olika organisationstillhörigheter: primärvårdsansluten hemsjukvård, 

specialiserad somatisk hemsjukvård och specialiserad psykiatrisk hemsjukvård (Drevenhorn 

2010).  

Anhöriga 

Det finns många olika namn och begrepp för privatpersoner som vårdar eller enbart stödjer 

personer som är sjuka eller äldre i hemmet. Enligt Socialstyrelsen (2010) är definitionen på 

anhörig en person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. Närstående är en 

person som den enskilde anser sig ha en nära relation till. Anhörigvårdare är en person som 

vårdar närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen 2010). Författaren kommer att använda begreppen anhörig som den som 

vårdar eller stöder patienten medan begreppet patient och närstående används till att benämna 

den som behöver vård. Begreppen används olika detta visar en amerikansk studie av Hagerty 

Lingler et al. (2008) där tre patientfall studerades utifrån patient och anhörigas relation. Där 

framkom att begreppet anhöriga kunde syfta på många olika personer som make och maka, 

släkting, vän och granne (Hagerty Lingler et al. 2008).   

Det finns olika påfrestningar för anhöriga som vårdar och lever med närstående som är sjuka i 

hemmet. Många familjemedlemmar kan vara osäkra på hur de ska förhålla sig till och hantera 

ohälsa och sjukdom. Anhöriga kan fundera över sjukdomsorsaker, symtom, problem och 

konsekvenser (Ternestedt 1998). Enligt Drevenhorn (2010) kan ansvaret och oron för den 

sjuke utgöra en hälsorisk hos de anhöriga. Dessa hälsorisker kan visa sig som fysisk 

utmattning, sömlöshet, aptitlöshet, viktminskning samt muskel- och huvudvärk. Många 

anhöriga har känslor av ångest, oro, vanmakt och ilska. Anhöriga kan känna ett stort ansvar 
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för vården som till exempel bedöma symtom och koordinera vården. Då patienter i 

hemsjukvård har många olika vårdkontakter måste anhöriga förhålla sig till och hantera 

många kontakter med olika yrkesgrupper i hemmet. När vården sker i hemmet behöver 

anhöriga lära sig vilka vårdinsatser som erbjuds (Drevenhorn 2010). I en engelsk studie av 

Higginson et al. (1990) där patienter i palliativ vård och deras anhöriga intervjuades om 

allmänna problem i hemmet framkom att ångesten hos anhöriga var rankad som ett av de 

största orosmomenten både hos patient och anhörig (Higginson et al. 1990).  

I en kanadensisk studie av McGilton och Boscart (2006) undersöktes vad anhöriga menade 

med en god relation till vårdpersonal. Anhöriga ansåg en god relation var när de kände sig 

förtrogna med vårdpersonal och när de såg att vårdpersonalen vårdade deras anhöriga med ett 

genuint intresse (McGilton & Boscart 2006). I en kanadensisk studie av Sims-Gould och 

Martin-Matthews (2010) intervjuades anhörigvårdare som hade hjälp av hemsjukvård med 

både praktiska och medicinska insatser vad de ansåg om vården. Vad som framkom var att 

när vården gavs med ömsesidig respekt där vårdaren och den anhöriga kunde hjälpas åt kände 

anhöriga att det var en god omvårdnad och där de kände sig bekräftade som medhjälpare. 

Däremot när anhöriga tyckte att vårdpersonalen enbart kom och gjorde sitt jobb utan att ta 

hänsyn till deras närståendes individuella behov ledde detta till att anhöriga kände sig tvungna 

att övervaka vården så att deras närstående skulle få en god omvårdnad (Sims-Gould & 

Martin-Matthews 2010).    

I en finländsk studie av Eriksson (2001) undersöktes anhörigas syn på vården för patienter 

med cancer. Där framkom att genom information till anhöriga om patientens vård gavs de 

möjlighet att känna sig delaktiga i vården vilket ökade deras medvetenhet och förståelse om 

av vad som skedde (Eriksson 2001). I en engelsk studie av Ong (1990) undersöktes hur 

patienter och anhöriga definierar omvårdnadsbehovet. Det som framkom var att synen på 

behovet av omvårdnad relaterades utifrån vilken syn anhöriga och patienter har på sig själva 

och omvårdnaden. Patienter kunde delas in i två grupper utifrån sitt synsätt. Den första 

gruppen skilde på sjudomen och resten av sitt liv där omvårdnaden enbart var en behandling. 

Den andra patientgruppen skilde inte på de fysiska och psykosocial aspekterna utan 

sjukdomen var en stor del av deras liv. Anhöriga delades in i grupper. De som hade svårt att 

skilja på patienten och deras egna behov där de hade svårt att ta in hjälp utifrån. Den andra 

gruppen hade en balans mellan egna behov och patientens behov. De hade lätt att ta emot 
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hjälp samt se vilken hjälp de var i behov av. Vidare framkom att många patienter och 

anhöriga ville ha samma distriktssköterska som kom och besökte dem. Detta skapade en 

trygghet när de visste vilken som kom samt att den distriktssköterskan hade kunskap om deras 

behov och önskningar (Ong 1990).  

Distriktssköterskors stöd till anhöriga 

Ofta fokuserar distriktssköterskor på patienten men det är även viktigt att se anhöriga och hur 

de upplever sjukdomen (Drevenhorn 2010). För att kunna ge en adekvat vård och behandla 

symtom måste vi förstå vad sjukdom och död betyder för patient och anhörig. Många sörjer 

förluster av olika slag som till exempel förlust av hälsa, oberoende, förhållanden till familj 

och vänner samt förlusten av livet (Ternestedt 1998). För distriktssköterskor är det viktigt att 

kunna tolka mötet med anhöriga och kunna identifiera problem och möjligheter som finns. 

Hur människor hanterar olika situationer och problem beror till stor del på vilka resurser de 

har att klara av olika situationer (Ahrenfelt 2001). För att bygga upp en relation kvävs att 

sjuksköterskor är beredd att se situationen utifrån patienten och anhörig perspektiv. Att skapa 

en god kommunikation kräver olika typer av kunskaper både teoretiska och praktiska likväl 

som erfarenheter, ödmjukhet, respekt och närvaro. Att vara närvarande behöver inte handla 

om handlingar och ord utan kan var att enbart vara närvarande (Beck-Fris & Strang 2005).  

I en studie från Sverige av Stoltz et al. (2006 b) undersöktes vad anhöriga till patienter med en 

kronisk sjukdom menade med stöd. Resultatet visade att anhöriga kände en trygghet då de 

ansåg sig bli sedda av vårdpersonal och när vårdpersonal lyssnade på dem. De kände en 

samhörighet med vårdpersonal och upplevde en trygghet i sig själva som ledde till att de 

kunde utnyttja egna resurser (Stoltz et al. 2006b). Resultatet från en annan svensk studie 

Stoltz el al.(2004) visade att anhöriga ansåg att de fick god hjälp med praktiskt stöd som 

hjälpmedel i hemmet, matleveranser och städhjälp. Vad de saknade var att kunna tala med 

andra i liknande situationer (Stoltz et al. 2004). I en engelsk studie av Bee et al. (2008) 

framkom att anhöriga som vårdade sina närstående i hemmet hade behov av stöd, information 

och feedback på omvårdnaden (Bee et al. 2008).  

I en svensk studie av Stoltz et al. (2007) undersöktes vad stödet från distriktssköterskor till 

anhöriga som vårdade sina närstående i hemmet innebar. Resultatet visade att det var konkret 

stöd som information, undervisning, ekonomiskt och materiellt stöd. I studien framkom även 
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viktiga egenskaper hos sjuksköterskorna som förmåga till individuellt stöd, 

anpassningsbarhet, varaktighet, utrymme för känslor samt ett ömsesidigt utbyte mellan 

vårdare, anhörig och patient (Stoltz et al. 2007). I en svensk studie av Karlsson och Sanden 

(2007) intervjuades fem distriktssköterskor om goda vårdsituationer i palliativ vård. Resultatet 

visade att palliativ vård ställer höga krav på distriktssköterskor och då vården skedde i 

hemmet kom distriktssköterskor mycket nära både patient och anhörig. Fyra teman framkom 

och dessa var, trygghet, närvaro, samhörighet och lyhördhet. Distriktssköterskors trygghet 

bidrog till en god vårdsituation. Då sköterskor kände sig trygga gjorde detta att de kunde vara 

närvarande i situationen och detta skapade en god relation mellan distriktssköterska, patient 

och anhörig. När vården skedde i hemmet uppstod en samhörighet, detta upplevdes inte enbart 

som en professionell relation utan som en djupare samhörighet. Genom sin närvaro och 

trygghet i situationen var distriktssköterskor lyhörd för patienten och anhörigas känslor och 

kunde känna av stämningen och kunde på det sättet fånga upp närståendes behov (Karlsson & 

Sanden 2007).  

Tillvägagångssätt för att skapa en god vård 

I mötet med patient och anhörig i hemsjukvården måste distriktssköterskor ha både teoretisk 

och praktisk kunskap för att kunna bedöma situationer (Kennedy 2002). I Rose (1999) studie 

framkom att information till anhöriga gavs utifrån den enskilde individen och dennes behov 

(Rose 1999). Det är viktigt att ha en god kommunikation med anhöriga detta framkom i en 

svensk studie av Wallgren et al. (2010) där anhöriga till patienter som fått en stroke 

intervjuades om hur de upplevde informationen från vården. Där framkom vikten av 

individuell information utifrån, hur involverade anhöriga var i vården, var anhöriga befann sig 

i livet samt vilka tidigare kunskaper de hade. Författarna föreslår en mer individuellt utformad 

information till anhöriga. Istället för att följa ett standardmönster av antaganden från 

distriktssköterskor förespråkade författarna att undersöka vad anhöriga ville ha information 

om. Detta utifrån hur de agerade, hur mycket den anhörige var engagerad i omsorgen samt 

tidigare kunskaper och erfarenheter (Wallgren et al. 2010). I en kanadensisk studie av 

Levesque et al. (2009) användes en mall i samtalet med anhöriga för att få en dialog och få 

veta vad anhöriga var i behov av för information. Instrumentet bestod av fyra frågeformulär 

som innehöll påståenden som anhöriga och personal kunde värdera. Till varje område hörde 

en stödplan för planering av åtgärder, utvärdering och uppföljning. Resultatet visade att 
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mallen fick sjuksköterskor att lyssna på anhöriga och genom samtalet skapades en relation. 

Sjuksköterskor fick en förståelse för vad anhöriga upplevde och mallen gav sjuksköterskor ett 

redskap i samtalet med anhöriga. Mallen gjorde att de kunde skapa en omvårdnadsplan som 

även stödde anhörigas behov (Levesque et al. 2009). 

Från resultatet av en engelsk studie av Wright et al. (2002) framkom att för distriktssköterskor 

i hemsjukvård är det viktigt att klargöra olika familjemedlemmars föreställningar om olika 

sjukdomstillstånd. Patienter och anhörigas föreställningar om ohälsa och sjukdom kan 

antingen betecknas som hindrande eller underlättande. Hindrande föreställningar leder till att 

familjemedlemmar står fast vid problemen och detta kan leda till begränsningar i att finna 

alternativa lösningar på problemen. Vilka föreställningar som patient och anhöriga har kan 

framkomma genom samtal där de får berätta om hur de upplever ohälsa och sjukdom. Genom 

samtalet kan föreställningar bearbetas och patient och anhörig kan få en ny syn och upptäcka 

nya lösningar på problemet (Wright et al. 2002). 

I en svensk studie av Hertzberg och Ekman (2000) observerades gruppsamtal där 

vårdpersonal och anhöriga diskuterade samspel, kommunikation och upplevelser av varandra. 

Resultatet visade att när vårdpersonal uppmärksammade anhöriga och frågade om deras 

åsikter kände de sig sedda och uppskattade. Då anhöriga inte blev inbjudna till att delta i 

vården kände de sig försummade. De upplevelser anhöriga och vårdpersonal hade av varandra 

var relaterade till frågor om inflytande, medverkan, förtroende och åtgärder för att undvika 

konflikter. Båda parter ansåg att samarbetet mellan vårdpersonal och anhöriga borde 

förbättras. Detta kunde göras genom information till varandra, individuella samtal och genom 

att ge återkoppling på saker i omvårdnaden av patienten där både anhöriga och vårdpersonal 

var inkopplade (Hertzberg & Ekman 2000). I en engelsk studie av Hunt (1991) spelades 

samtal in på band mellan sjuksköterskor i hemsjukvården och patienter och anhöriga. Vad 

som framkom var att sjuksköterskor pendlade mellan att vara formella och informella i 

samtalet. Det informella samtalet var ett sätt att få kontakt med patient och anhörig (Hunt 

1991). 

Hinder för att skapa en god hemsjukvård  

Sjuksköterskor har ett ansvar för patientens vårdbehov och det är sjuksköterskor som ska se 

till att vårdkedjan fungerar. Detta innebär att omvårdnaden ska planeras, genomföras och 



 
 
 
 
 

7 
 

utvärderas i samråd patient, anhörig och med andra personalgrupper (Drevenhorn 2010). Då 

distriktssköterskor ställs inför högre krav och möter svåra situationer finns det risk för 

utbrändhet. Det är därför viktigt att distriktssköterskor kan sätta gränser både på individ och 

organisationsnivå. Det ska finnas tydliga gränser mellan arbete och fritid samt en balans 

mellan närhet och distans (SBU- rapport 1999).  

Ibland så uppstår hinder för att skapa en god vård. Som i Haycock et al. (2008) studie där det 

framkom att arbetstyngden i hemsjukvården ökar och distriktssköterskor får allt mer 

administrativt arbete. Detta hade lett till att distriktssköterskor kände ett ökat tryck där de 

hade svårt att kunna ge en holistisk vård Haycock et al. (2008). I Rout (2000) studie 

undersöktes vad distriktssköterskor upplevde som stressigt. Där framkom att det var tidspress 

och att känna en för stor arbetstyngd (Rout 2000). Många sjuksköterskor kände sig stressade 

över sin arbetssituation och detta ledde till ångest (Begat et al. 2005). I en svensk studie av 

Forsgärde et al. (2002) intervjuades vårdpersonal som arbetade med äldre och handikappade 

om deras kommunikation med patienter och annan personal. I studien framkom att de 

upplevde en kamp att bli bekräftad och detta främst från andra yrkesgrupper inom vården. 

Detta förklarades med att det finns många olika yrkesgrupper som arbetar med patienterna 

som har olika utbildningar och erfarenheter samt att de har olika ansvar för patienten vilket 

kan leda till missförstånd i kommunikationen (Forsgärde et al. 2002).  

I Birtwistle et al. (2002) studie framkom att distriktssköterskor som arbetade med patienter i 

palliativvård upplevde att de har ett ansvar att stödja anhöriga vid dödsfall. I studien framkom 

att många distriktssköterskor tyckte det var en viktig uppgift men att de saknade utbildning 

och kunskap för att hantera dessa frågor (Birtwistle et al. 2002). I en svensk studie av 

Wallerstedt och Andershed (2006) intervjuades sjuksköterskor som arbetade med patienter i 

palliativ vård i hemsjukvården och kommunala inrättningar. Där framkom att sjuksköterskor 

hade höga ambitioner att ge patienterna och deras anhöriga en god vård. De upplevde 

tillfredställelse med arbetet genom kontaken med patienter och anhöriga, bra kollegor och 

erfarenheten och kunskapen som arbetet gav. Men distriktssköterskor upplevde också en viss 

otillfredsställelse pågrund av tidsbrist och brist på personal, främst kvällar och nätter 

(Wallerstedt & Andershed 2006). 
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Distriktssköterskors perspektiv av mötet med anhöriga 

Distriktssköterskor förväntas ha kunskaper, vara engagerade och ha förståelse för patient och 

anhörigas problem och livssituation. Distriktssköterskor kommer i kontakt med många svåra 

frågor och det gäller att ha goda kunskaper och erfarenheter att hantera dessa situationer. Det 

gäller att ha en god förmåga till kommunikation samt kunna bemöta och hantera olika 

attityder och svåra situationer som kan uppstå i hemsjukvården (SBU- rapport 1999).   

I en svensk studie av Stoltz et al. (2006a) där sjuksköterskors perspektiv studerades framkom 

att sjuksköterskor som arbetade i hemsjukvården ansåg att tiden hade en stor betydelse för att 

skapa en god relation med anhöriga. Efter en tid började anhöriga känna ett förtroende för 

sjuksköterskor och de vågade uttrycka tankar och känslor (Stoltz et al. 2006a). Resultatet från 

en annan svensk studie av Öhman och Söderberg (2004) där tio distriktssköterskor 

intervjuades om deras upplevelse av mötet med kroniskt sjuka och deras anhöriga framkom 

vikten av att vara fullt närvarande i mötet. Att vara närvarande skapade en relation till och 

förståelse för den sjuka och anhörigas upplevelser (Öhman & Söderberg 2004). I en 

kanadensisk studie av McGilton och Boscart (2006) undersöktes vad sjuksköterskor menade 

med en god relation. De ansåg att en god relation var när de fick kontakt med anhöriga och 

patient och kunde tala om vardagliga saker samt att de hade ett samspel med varandra. Att 

tiden inte räckte till ansåg sjuksköterskor var en faktor till att det var svårt att skapa en god 

relation (McGilton & Boscart 2006).  

För att vara distriktssköterska och arbeta inom palliativ vård är det viktigt att ha självinsikt i 

sina egna reaktioner gentemot patienter och anhöriga. I en tysk studie av Simon et al (2009) 

undersöktes grundläggande egenskaper som är viktiga att ha i palliativ vård. Där framkom att 

det var personliga egenskaper, erfarenhet och kompetens. Vad som utmärker en bra 

sjuksköterska inom palliativ vård var att kunna lyssna, vara uppmärksam på reaktioner och 

vara ärlig (Simon et al. 2009). I en engelsk studie av Luker et al. (1999) intervjuades 62 

distriktssköterskor som arbetade i hemsjukvården med främst patienter i palliativ vård. De 

fick frågan vad de tyckte kvalitativt god vård innebar. Där framkom att lära känna både 

patienten och anhöriga var viktigt för att kunna skapa en god vård. Det gällde att ha en god 

kommunikation med familjen samt att tid fanns för att kunna skapa detta. Detta skapade ett 
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klimat som gjorde att distriktssköterskan kunde ge individuell vård som familjen var i behov 

av. Att förstå patient och anhörigas behov kunde inte fås genom information i 

journalanteckningar utan enbart genom kommunikation med familjen (Luker et al. 1999). 

 I en annan studie av Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) där distriktssköterskors arbete i 

den dagliga vården med patienter i palliativ vård och deras anhöriga undersöktes hur 

distriktssköterskor hanterade svårigheter och problem genom att vara närvarande men ändå 

hålla en viss distans. Distriktssköterskor beskrev sig själva som ett instrument som de kunde 

använda sig av i mötet med patient och anhöriga. För att kunna möta svårt sjuka var det 

viktigt att ha en stark självkännedom samt god självkänsla. Det var viktigt att kunna lita på sin 

intuition och sina känslor. Detta fick de genom erfarenhet både från arbete samt privatliv. Det 

var en balansgång mellan att hålla distans men även att vara nära, det gällde att kunna sätta 

gränser för att inte bli allt för privat och involverade i anhörigas och patienters liv. 

Distriktssköterskor hanterade svåra situationer genom att vara närvarande för patient och 

anhörig. Distriktssköterskor såg sig själva i dessa situationer inte bara som en vårdare utan 

delade känslor med de inblandade och kunde se en ömsesidig relation med anhöriga där de 

tillät sig själva vara mer än bara vårdare (Blomberg & Sahlberg-Blom 2005). I en studie av 

Hertzberg et al. (2003) framkom att sjuksköterskor anser att anhöriga är en tillgång inom 

vården och mötet med anhöriga är en del av deras arbete. Kontakten med anhöriga är 

tidskrävande men att skapa en god kontakt med anhöriga genom kommunikation leder till 

goda relationer där anhöriga blir involverade i vården och blir en resurs (Hertzberg et al. 

2003). 

Problemformulering 

Allt mer sjukvård bedrivs i hemmet där distriktssköterskor har ett stort ansvar. Anhöriga gör 

betydande insatser inom hemsjukvården och kan vara en hjälp för vårdpersonal. Utifrån vad 

författaren har läst finns det studier nationellt och internationellt om hur anhöriga och 

patienter i hemsjukvården upplever stödet från vården. Däremot finns det färre studier om hur 

sjuksköterskor i hemsjukvården upplever och hanterar mötet med anhöriga. Tidigare har två 

svenska studier gjorts inom detta område där undersöktes distriktssköterskors perspektiv i 

mötet av anhöriga inom hemsjukvården (Stoltz et al. 2006a, Öhman & Söderberg 2004). 

Resultaten visade att tiden och att vara fullt närvarande i mötet med anhöriga hade en stor 

betydelse. I en kanadensisk studie av McGilton och Boscart (2006) undersöktes vad 



 
 
 
 
 

10 
 

sjuksköterskor menade med en god relation med patient och anhörig. I resultatet framkom att 

sjuksköterskor ansåg att när de fick kontakt med anhöriga och där de hade ett samspel med 

varandra skapades en god relation (McGilton & Boscart 2006). Det är av värde att undersöka 

distriktssköterskors reflektioner i mötet med anhöriga i hemsjukvården för att skapa en så god 

vård som möjligt för både patient och anhörig.  

Syfte 

Syftet med studien var att utifrån distriktssköterskors berättelser beskriva distriktssköterskors 

reflektioner kring mötet med anhöriga i hemsjukvård. 

Metod 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats och beskrivande design (Polit & Beck 2008). 

 

Undersökningsgrupp och urvalsmetod 

I studien deltog tio distriktssköterskor som var yrkesverksamma på hälsocentraler i södra 

norrland och som arbetade inom hemsjukvården. Urvalet var ett ändamålsurval (Polit & Beck 

2008). Inklusionskriterierna för att få delta i studien var att de hade arbetat ett år som 

distriktssköterska. Författaren tog kontakt med flera vårdenhetsschefer på hälsocentraler. Det 

var avdelningscheferna som tillfrågade distriktssköterskorna om att delta i studien och där av 

är det oklart hur många som avböjde att delta i studien. Alla distriktssköterskor var kvinnor 

och hade en varierande erfarenhet som distriktssköterska i hemsjukvården, från 2.5 år till 25 

år, med en medeltid på 9 år. Distriktssköterskorna var mellan 34 och 57 år med en medelålder 

på 51 år.     

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in med intervjuer där distriktssköterskor fick svara på semistrukturerade 

intervjuer. Bakgrundsfrågor berörde kön, ålder samt hur länge de arbetat som 

distriktssköterska i hemsjukvården. De intervjufrågor som ställdes var: Hur upplever du mötet 

med anhöriga? Beskriv hur du går till väga i mötet med anhöriga? Berätta gärna utifrån det 
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möte du senast hade med anhöriga till en patient med en kronisk sjukdom. Berätta också hur 

du upplevde mötet, vad upplevde du som bra, mindre bra? Beskriv ett möte som gick bra. 

Varför upplevde du mötet som bra? Beskriv ett möte som gick mindre bra. Varför upplevde 

du mötet som mindre bra? Har du några hjälpmedel i mötet med anhöriga? Följdfrågor som 

ställdes var: Hur kändes det för dig, Hur upplevde du det, Kan du förtydliga, beskriv dina 

känslor i den situationen. 

Tillvägagångssätt 

Författaren skickade en skriftlig ansökan till verksamhetschefen om tillstånd för att 

genomföra studien. Verksamhetschefen godkände att studien kunde genomföras. När tillstånd 

hade beviljats tog författaren telefonkontakt med vårdenhetschefer på flera hälsocentraler och 

informerade om studien. Verksamhetschefen och vårdenhetscheferna fick både muntlig och 

skriftlig information. Författaren bad vårdenhetscheferna tillfråga de distriktssköterskor som 

uppfyllde urvalskriterierna. Författaren lämnade därefter ut ett informationsbrev via 

vårdenhetschefen till de distriktssköterskor som var intresserade att delta i studien. I detta 

brev framgick studiens syfte, tillvägagångssätt och att deltagandet var frivilligt samt namn, 

telefonnummer och e-post till författaren. De distriktssköterskor som var intresserade att delta 

i studien meddelade vårdenhetschefen. Författaren tog kontakt med vårdenhetschefen och fick 

namn och telefonnummer till distriktssköterskorna. Författaren ringde till 

distriktssköterskorna och bokade in en tid för intervju. Intervjun genomfördes av författaren 

våren 2011 på distriktssköterskornas arbetsplatser. Längden på intervjuerna varierade mellan 

25 – 60 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av bandspelare. Intervjuerna skrevs sedan 

ner ordagrant vilket medförde att pauser och skratt antecknades. 

Dataanalys 

Intervjuerna lästes igenom ett par gånger för att få en känsla av helhet. Analysprocessen 

genomfördes i olika steg efter innehållsanalys med induktiv ansats av Granheim och 

Lundman (2008). Först lyftes meningsbärande enheter fram utifrån studiens syfte. 

Meningsbärande enheter kan vara ord, meningar och stycken av text som hör ihop genom sitt 

innehåll och sammanhang. De meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att 

texten gjordes kortare och blev mer lätthanterlig men att det centrala innehållet i texten fanns 

kvar. Den kondenserade texten fick sedan koder. Koder kan ses som etiketter för innehållet 
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som kort beskriver vad de meningsbärande enheterna handlar om. Under andra steget 

jämfördes koderna för att hitta skillnader och likheter för att sedan sortera in dem i 

subkategorier och kategorier. Under senare delen av analysprocessen växte ett tema fram som 

innefattade den underliggande meningen från kategorierna. Under analysarbetet har 

författaren diskuterat meningsbärande enheter, koder, subkategorier, kategorier och tema i 

grupp med handledare och studenter.  

Forskningsetiska överväganden  

Eftersom studien inte krävde någon patientkontakt så behövdes inte en ansökan hos 

högskolans forskningsetiska råd. Tillståndet att genomföra studien söktes hos 

verksamhetschefer i primärvården. Deltagandet i studien var frivilligt. Distriktssköterskorna 

informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och tillvägagångssätt samt att de kunde 

välja att avbryta deltagandet i studien. Deltagarna informerades innan intervjuerna att bara 

författaren till studien och handledaren skulle läsa intervjuerna i sin helhet. Materialet 

behandlades konfidentiellt och förvarades inlåst dit inga obehöriga hade tillträde. Resultatet 

presenteras så att deltagarna inte kan identifieras. För att skydda deltagarna och de personer 

som de berättar om i intervjuerna förändrades namn och drag så att de inte kunde identifieras.    

 Resultat 

Analysen resulterade i ett övergripande tema: Att uppleva svårigheter och möjligheter i 

strävan efter att skapa trygghet hos anhöriga. De sex underliggande kategorierna blev: ”Att 

skapa tillit och uppleva brist på tillit, ”Att stödja anhöriga via information och 

kommunikation”, ”Att stödja anhöriga i delaktighet”, ”Att stödja anhörigas livssituation med 

praktiska lösningar i hemmet” och ”Distriktssköterskors personliga erfarenheter och 

egenskaper samt strukturella förutsättningar”. Temat och de fem underliggande kategorierna 

presenteras i tabell 1 och i löpande text nedan. Kategorierna styrks av citat från intervjuerna. 
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Tabell 1. Tema och kategorier som framkommer i analysen.  

Tema Kategori 

Att uppleva svårigheter och möjligheter i 

strävan efter att skapa trygghet hos anhöriga. 

• Att skapa tillit och uppleva brist på 

tillit 

• Att stödja anhöriga via information 

och kommunikation 

• Att stödja anhöriga i delaktighet 

• Att stödja anhörigas livssituation med 

praktiska lösningar i hemmet 

• Distriktssköterskors personliga 

erfarenheter och egenskaper samt 

strukturella förutsättningar 

 

 

 

Tema: Att uppleva svårigheter och möjligheter i strävan efter att skapa trygghet hos 

anhöriga 

Distriktssköterskor upplevde det viktigt att fokusera på anhöriga. För att förstå anhörigas 

situation gällde det att lyssna på deras åsikter. Distriktssköterskor försökte att skapa tillit 

genom att vara närvarande och erbjuda kontakt. Genom information och kommunikation som 

var enkel och tydlig kunde distriktssköterskor stödja anhöriga. I alla kategorier fanns det en 

strävan att skapa trygghet hos anhöriga. Distriktssköterskor upplevde det frustrerande när de 

såg att anhöriga mådde dåligt och när de med olika medel försökte få kontakt med anhöriga 

utan att få någon respons. Lika stor som frustrationen var, lika stor lycka upplevde de när de 

lyckades skapa kontakt och stödja anhöriga så de upplevde trygghet. 

Att skapa tillit och att uppleva brist på tillit 

Distriktssköterskor upplevde att det var viktigt med en god kontakt med anhöriga. 

Distriktssköterskor ansåg att skapa tillit innebar att låta anhöriga komma till tals, blev sedd. 
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Distriktssköterskor berättade att de strävade efter att anhöriga skulle uttrycka sig, berätta och 

sätta ord på hur de upplevde situationen samt vad de tyckte och tänkte om vården. Enligt 

distriktssköterskor gällde det att vara lyhörd. Distriktssköterskor tyckte att när anhöriga fick 

komma till tals och bli sedd ledde det ofta till ett öppet samtal där parterna kunde ställa frågor 

och kritisera. Att skapa en god kommunikation med anhöriga innebar enligt 

distriktssköterskor att framföra åsikter, lyssna, diskutera och förklara. Många 

distriktssköterskor ansåg att det gällde att möta anhöriga någonstans på vägen. För att se om 

anhöriga hade förstått information återkom distriktssköterskor efter några dagar. Det gällde att 

ha en gemensam bas att stå på för distriktssköterskor och anhöriga. Många deltagare beskrev 

att de försökte tolka kroppsspråk, känna av stämningen och ställa frågor för att få fram vad 

anhöriga upplevde och vilken hjälp de önskade. En distriktssköterska beskrev: ”….tycker att 

det är viktigt att möta patient och anhörig där dom är. Tolka hur dom är som personer och 

agera därefter….” (10). Att finnas till hands, etablera kontakt och få ett förtroende var något 

genomgående i varje distriktssköterskas berättelse. Distriktssköterskor ansåg att de var en gäst 

i hemmet och fick anpassa sig därefter till patient och anhörig. Distriktssköterskor upplevde 

frustration då det var svårt att nå fram till anhöriga tex anhöriga som förnekade behov av stöd 

i hemmet, då närstående inte tog till sig informationen eller då anhöriga drog sig undan. 

Distriktssköterskor ansåg att det var svårt att bemöta dessa reaktioner. Då distriktssköterskor 

mötte oroliga och missbelåtna anhöriga där anhöriga hade en annan åsikt och ifrågasatte 

behandlingen ansåg distriktssköterskor det var jobbigt.  De flesta deltagare ansåg att om 

anhöriga inte ville delta eller hade andra åsikter så var det enda de kunde göra att finns till 

hands och försöka få en kontakt. ”…..han gick upp på övervåningen och visade ganska så 

tydligt att han ville inte tala med oss, ha ville vara ifred. Så upplevde jag det – be inte mig om 

någonting för det här kan jag inte. Jag tror han var rädd…..ja man kan ju inte göra 

någonting annat än att försöka få en kontakt. Men jag menar det är ju inte så lätt…”(3). 

Att stödja anhöriga via information och kommunikation 

I denna kategori framkom vikten av att distriktssköterskor gav en tydlig information till 

anhöriga och hade en god kommunikation med anhöriga. Enligt distriktssköterskor gällde det 

att ha likvärdig information gällande behandlingar av till exempel bensår, detta kunde fås 

genom att ha en tydlig omvårdnadsplan. Genom att distriktssköterskor gav en likvärdig 

information upplevde de att detta gav anhöriga en trygghet. Distriktssköterskor betonade att 
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det gällde att uttrycka sig tydligt och enkelt så anhöriga förstod vikten av omvårdnaden. 

Vidare poängterade distriktssköterskor vikten av att informera vid förändringar och ha 

uppföljningar för att se att informationen hade uppfattats rätt. Distriktssköterskor upplevde att 

praktisk information i form av broschyrer där anhöriga fick information om vården samt var 

de kunde vända sig vid frågor och att det alltid fanns någon som svarade om de behövde hjälp 

gav anhöriga en känsla av trygghet. En del distriktssköterskor upplevde det frustrerande då de 

ansåg sig ha varit raka och tydliga i informationen till anhöriga men de upplevde att anhöriga 

inte tog åt sig informationen. Deltagarna upplevde sig maktlösa och visste inte hur de skulle 

gå tillväga för att kunna nå anhöriga med information. Många distriktssköterskor upplevde en 

tillfredställelse då de hade ett samtal med anhöriga där båda parter kunde ställa öppna frågor 

och få svar samt där de kunde prata om det svåra. ”…känns som man har en öppen 

kommunikation, kände att hon tyckte att hon fick all den hjälp att vi svarade upp mot allt det 

som hon ställde frågor om och de funderingar hon hade, kände att hon fick all hjälp hon 

behövde…”(4). Vid det första mötet med anhörig ansåg distriktssköterskor att det var viktigt 

att presentera sig och tala om vad som var syftet med vården. Att vara tydlig med var 

distriktssköterskor kom från, varför de var där och vad de skulle göra.”…ja nu kommer vi från 

hemsjukvården och hemtjänst är ju ganska så snarlik så man måste vara ganska så 

tydlig…”(8). 

Att stödja anhöriga i delaktighet 

Distriktssköterskor beskrev att anhöriga var betydelsefulla både för patienten och 

vårdpersonalen, en länk mellan hemtjänsten, vården och patienten. Anhöriga ansågs vara 

själva navet i hemsjukvården de var både en tillgång och en trygghet för den sjuke samt en 

tillgång för vårdpersonal. En distriktssköterska beskrev anhöriga ”…..ja man får ju en annan 

bild av den man vårdar om det finns anhörig med i bilden. Man får en historia till 

patienten….anhöriga är en stor eh tillgång för dom kan vara med eh det är dubbla öron och 

om patienten och den anhöriga hör så kan dom vara en stöttning till varandra man kan få 

hjälp med anamnes och sånt där….”(8).  

Flera distriktssköterskor beskrev anhöriga som intresserade av att delta i vården. Anhöriga 

visade intresse genom att vara närvarande vid besöken samt genom att ställa frågor. När 

distriktssköterskor upplevde att anhöriga var positiva till att delta i vården försökte de stödja 

dem till att medverka genom att svara på deras frågor. Om anhöriga själv ville kunde de göras 



 
 
 
 
 

16 
 

delaktiga i vården, de kunde bidra med någonting och distriktssköterskor kunde utvärdera 

detta senare. Flera distriktssköterskor beskrev att stödja anhöriga i delaktighet i vården 

innebar att finns till hands för anhöriga. Anhöriga som vårdade en närstående skulle snabbt 

och enkelt kunna nå vården vid bekymmer och funderingar samt stödja anhöriga i att bedöma 

saker. Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt att stödja anhöriga till att våga delta i 

vården eller att stödja anhöriga att enbart finnas till hands för den sjuke. Enligt 

distriktssköterskor gällde det främst för patienter i palliativ vård där distriktssköterskor hade 

någon sorts planerad kontakt med anhöriga och kunde förvarna dem om eventualiteter som 

kunde uppstå i hemsjukvården. Genom att förvarna anhöriga om förändringar i 

hälsotillståndet så upplevde anhöriga inte förändringar som skrämmande. Flera 

distriktssköterskor beskrev att ibland gällde hembesöken mer att stötta anhöriga än se till 

patienten.”…så att de ser att dom inte är ensamma och då blir det ju också så att dom känner 

att dom kan ta kontakt med oss om dom känner att vi finns där för deras skull….”(8) 

Flera distriktssköterskor ansåg att anhöriga ska vara delaktiga i vården med att de inte ska 

behöva ta ansvar för den. Det gällde också att stödja anhöriga sätta gränser för sin delaktighet. 

Distriktssköterskor beskrev att anhöriga skulle få var anhöriga och ingenting annat. Anhöriga 

var ett sällskap till patienten, inte vårdpersonal. En distriktssköterska beskrev att avväpna 

rädslan hos anhörig så att de vågade vara där. ”…och det finns ju en del som är rädda för att 

dom ska vara vårdpersonal för dom kan ju inte det här och då måste man avväpna det så att 

man vågar vara där….för man kan ju göra så mycket annat…”(8) 

Att stödja anhörigas livssituation med praktiska lösningar i hemmet 

Distriktssköterskor beskrev vikten av att kunna lösa praktiska saker i hemmet som i sin tur 

kunde leda till en trygghet för anhöriga så de orkade ha kvar sina anhöriga i hemmet. Flera 

distriktssköterskor uppmärksammade vikten att stötta anhöriga genom att förebygga 

situationer. Att som vårdpersonal ligga steget före och se vilka praktiska saker patient och 

anhörig kunde tänkas behöva. Enligt distriktssköteskor kunde inte anhöriga förväntas veta 

vilka praktiska saker som en patient kunde behöva ha hjälp med. En del problem kunde lösas 

med enkla medel i hemmet medan andra problem krävde situationsanpassad lösning. 

Praktiska lösningar var ett sätt att stödja anhöriga så att anhöriga orkade ha kvar sina 

närstående i hemmet. Som en distriktssköterska beskrev det: ”….Att som vårdpersonal 

personal ligga steget före, planera för saker innan dom behövs. Ung kille har flyttat hem till 
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sina föräldrar pga sjukdom. Känner att det är dags att rigga runt patienten. Allt det här 

runtomkring det kan ju inte föräldrarna eller han. Där lär vi ligga steget före. Kolla hur det 

är med honom, funkar det att gå på toa, behövs ett hantag i duschen?....(9). 

Distriktssköterskor beskrev att det var viktigt att lyssna på anhörigas åsikter, att fråga hur 

vardagen såg ut för anhöriga för att få en förståelse för vad de behövde hjälp med. Det gällde 

att fokusera på anhöriga och förstå deras situation. Det kunde bland annat bestå av att föreslå 

avlastning och hjälpa anhöriga. Att stödja anhöriga med praktiska saker som att anlita 

hemtjänst eller hjälpmedel som underlättade i vardagen. Att stödja bekymrade anhöriga både 

med praktiska saker men även att vårdpersonalen fanns till hands och att anhöriga blev sedd. 

Deltagarna ansåg att patienten var huvudpersonen men att livet för anhöriga 

påverkades.”….det är ju patienten som är huvudpersonen men det påverkar ju livet väldigt 

för anhöriga och speciellt för anhöriga som bor tillsammans för dom får ju också hemtjänst 

som kommer och dräller nämen inte dräller men alltså som kommer och man måste se till att 

vara uppe och vara klädd och så där innan hemtjänsten kommer…”(8). 

Distriktssköterskors personliga erfarenheter och egenskaper samt strukturella 

förutsättningar 

Intuition och erfarenhet var något som distriktssköterskor använde sig av i mötet med 

anhöriga. En distriktssköterska ansåg att erfarenhet var något som inte gick att läsa sig till 

utan det handlar om personlighet och tidigare erfarenheter. ”…man känner på sig vad 

anhöriga vill, märker hur involverade dom vill vara…”(4).    En annan distriktssköterska 

använde sig av tidigare erfarenheter i mötet med anhöriga för att skapa kontakt och få en bild 

av närstående. ”…försöker göra nästa möte bättre genom att ta med sig både bra och dåliga 

erfarenheter…”(5). Personkemin hade betydelse i mötet med anhöriga, en deltagare upplevde 

en god samt en dålig kontakt med två anhöriga till samma patient där mötet var det samma. 

En distriktssköterska hade upplevt att när det inte fungerade i kemin mellan anhörig och 

vårpersonal hade en annan distriktssköterska övertagit vården. Deltagarna ansåg att det var 

bra att ha en positiv syn på problem istället för att vara negativ och säga att det inte var deras 

område.  

Deltagarna beskrev att strukturella förutsättningar som tid hade betydelse i mötet med 

anhöriga likväl som distriktssköterskornas egna erfarenheter och egenskaper. Flera 

distriktssköterskor beskrev att tiden hade betydelse för att få en bra kontakt med anhöriga. Då 
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det fanns en kontinuerlig kontakt blev det ett öppnare klimat där anhöriga vågade ställa 

frågor. Tiden hade även betydelse då distriktssköterskorna lärde ut egenvård till anhöriga, i 

början hade de svårt att ta till sig informationen men genom att de informerade i etapper så 

vågade anhöriga tro på sig själv. Det gällde att ge anhörig tid så de förstod saker. 

Distriktssköterskor betonade att patienten stod i centrum men att det var viktigt att sätta av tid 

till anhöriga och då främst för patienter i palliativ vård och deras anhöriga.”…Mötet måste få 

ta tid för att det ska bli bra….”(7). 

En deltagare beskrev att anhöriga som hade närstående i palliativ vård hade ibland svårt att ta 

till sig informationen att deras närstående snart skulle avlida. Tiden hade då stor betydelse för 

att anhöriga skulle kunna ta till sig informationen. En del distriktssköterskor upplevde att 

anhöriga mådde dåligt men att de inte kunde engagera sig i anhöriga eftersom vården av 

patienten tog all tid. De upplevde det som ett dåligt möte då tiden inte räckte till. 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att utifrån distriktssköterskors berättelser beskriva distriktssköterskors 

reflektioner kring mötet med anhöriga i hemsjukvård. Efter analys framkom ett övergripande 

tema; Att uppleva svårigheter och möjligheter i strävan efter att skapa trygghet hos anhöriga. 

De fem kategorierna var; ”Att skapa tillit och uppleva brist på tillit”, ”Att stödja anhöriga via 

information och kommunikation”, ”Att stödja anhöriga i delaktighet”, ”Att stödja anhörigas 

livssituation med praktiska lösningar i hemmet” och ”Distriktssköterskors personliga 

erfarenheter och egenskaper samt strukturella förutsättningar”. Distriktssköterskor hade ett 

behov av att nå fram till anhöriga och få fram deras åsikter i hemsjukvården. De upplevde det 

frustrerande när de såg att anhöriga mådde dåligt och när distriktssköterskor med olika medel 

försökte få kontakt med anhöriga utan att få någon respons. Det fanns både svårigheter och 

möjligheter i mötet med anhöriga i hemsjukvården. Distriktssköterskor försökte skapa tillit 

genom att finnas där och erbjuda kontakt men de beskrev också svårigheter då det var svårt att 

få kontakt med anhöriga. Deltagarna upplevde att de kunde stödja anhöriga genom 

information och kommunikation som var enkel och tydlig men det framkom också att 

distriktssköterskor upplevde frustration då anhöriga inte tog till sig informationen. 

Distriktssköterskor ansåg att det var viktigt att stödja anhöriga i praktiska saker i hemmet 
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sådant som anhöriga inte kunde förväntas veta. Detta i sin tur ledde till en trygghet för 

anhöriga. Deltagarna upplevde det viktigt att fokusera på anhöriga och lyssna på deras åsikter 

för att förstå deras situation. Vidare ansåg distriktssköterskor att personliga egenskaper och 

strukturella förutsättningar som tid har en stor betydelse i mötet med anhöriga. 

Resultatdiskussion 

Av intervjuerna framkom att distriktssköterskor upplevde att det var viktigt med en god 

kontakt med anhöriga. En god kontakt med anhöriga skapades genom tillit, detta innebar att 

finnas till hands, etablera kontakt och få ett förtroende. Distriktssköterskor var lyhörda för hur 

anhöriga upplevde situationer och hur de tyckte och tänkte om vården. Distriktssköterskor 

försökte tolka kroppsspråk, känna av stämningen och ställa frågor för att få fram vad anhöriga 

upplevde. Liknande resultat framkom i Levesque et al. (2009) studie. Genom att lyssna på 

anhöriga fick de en förståelse för hur anhöriga upplevde situationen och genom samtal 

skapades en relation (Levesque et al. 2009). Likväl som distriktssköterskor ansåg att det var 

viktigt att få en god kontakt med anhöriga upplevde de det frustrerande då distriktssköterskor 

mötte oroliga och frustrerande anhöriga som drog sig undan och inte tog till sig 

informationen. De ansåg att det var svårt att bemöta dessa reaktioner, med det enda de ansåg 

sig kunna göra var att finnas till hands och försöka få en kontakt. Liknande resultat framkom i 

en studie av McGilton och Boscart (2006). I den studien framkom att en god relation var när 

distriktssköterskor fick kontakt med patient och anhörig där de kunde tala om vardagliga 

saker och fick ett samspel med varandra (McGilton & Boscart 2006). Författaren upplever att 

distriktssköterskor hade stort engagemang och där kontakten med anhöriga var en del av deras 

arbete. Lika stor glädje som de fann i ett möte med anhöriga där de kunde skapa tillit, lika stor 

frustration upplevde de då det var svårt att skapa kontakt med anhöriga.  

Utifrån resultatet från föreliggande studie framkom att distriktssköterskor ansåg att det var 

viktigt att stödja anhöriga genom att ha en god och tydlig information och kommunikation 

med anhöriga. Distriktssköterskor betonade vikten av att uttrycka sig tydligt och enkelt samt 

att ha en likvärdig information gällande behandlingar och praktiska saker. Detta upplevde 

distriktssköterskor att det gav en trygghet hos anhöriga. I en studie av Eyre (2010) framkom 

att distriktssköterskor behöver bygga upp ett förtroende med anhöriga för att se anhörigas 

behov, bygga upp färdigheter i form av kommunikation och rådgivning samt att ge 

information i rätt tid (Eyre 2010). Vad som framkom av intervjuerna i föreliggande studie var 
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att en del distriktssköterskor upplevde det frustrerande då de ansåg sig vara raka och tydliga i 

informationen till anhöriga men att de upplevde att anhöriga inte tog till sig av informationen. 

Distriktssköterskor kände sig maktlösa och visste inte hur de skulle kunna nå anhöriga med 

informationen. Författaren upplever att distriktssköterskor försökte skapa en god och 

individuell information och kommunikation för att skapa en trygghet hos anhöriga.   

I resultatet från föreliggande studie beskrev flera distriktssköterskor att stödja anhöriga i 

delaktighet i vården innebar att finnas till hands för anhöriga. Detta gällde främst anhöriga 

som vårdade närstående i hemmet. Anhöriga skulle snabbt kunna nå vården vid bekymmer 

och funderingar och distriktssköterskor skulle då kunna stödja anhörig. När det gällde 

anhöriga till patienter i palliativ vård hade distriktssköterskor ofta en planerad kontakt med 

anhöriga. Detta gav distriktssköterskor en möjlighet till att förvarna om förändringar i 

hälsotillståndet så när förändringarna uppkom så ansåg inte anhöriga dessa vara så 

skrämmande. Liknande resultatet från en annan svensk studie av Stoltz et al.(2006a) visade att 

sjuksköterskor ställde frågor till anhöriga för få fram anhörigas syn och kunna förbereda dem 

på olika tillstånd som kunde uppstå med patienter i palliativ vård (Stoltz et al. 2006a). 

Författaren upplever att distriktssköterskor anser att anhöriga ska vara delaktiga i vården men 

att de inte ska behöva ta ansvar för den. Enligt distriktssköterskor gällde det att hjälpa 

anhöriga sätta gränser för sin delaktighet och stödja dem att vara närvarande.  

I intervjuerna i föreliggande studie framgick att distriktssköterskor ansåg att patienten var 

huvudpersonen men att livet för anhöriga påverkades. Distriktssköterskor beskrev att det var 

viktigt att lyssna på anhörigas åsikter att fråga hur vardagen såg ut för anhöriga för att få en 

förståelse för vad de behövde ha hjälp med. Det gällde att fokusera på anhöriga och förstå 

deras situation. Liknande resultat framkom från en annan svensk studie av Stoltz et al. (2004). 

I den studien undersöktes vilket stöd anhöriga till sjuka patienter fick i hemmet. Det som 

framkom var att anhöriga ofta får ett allmänt stöd utan att se till individen vad den är beroende 

av. Det gäller att se till patientens och anhörigas enskilda behov (Stoltz et al. 2004).  I 

föreliggande studie framkom att kunna lösa praktiska problem i hemmet kunde  leda till en 

trygghet för anhöriga. Ett sätt att stödja anhöriga var att distriktssköterskor ansåg att det var 

viktigt att ligga steget före för att se vilka praktiska saker som patienten kunde tänkas behöva 

ha hjälp med.   
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Distriktssköterskors egna erfarenheter och egenskaper var något som de använde sig av i 

mötet med anhöriga. Flera distriktssköterskor använda sig av tidigare erfarenheter både 

positiva och negativa för att skapa ett bra möte med patient och anhörig. Liknande resultat 

framkom i Simon et al. (2009) studie. Grundläggande egenskaper som var bra att ha i vården 

var personliga egenskaper och erfarenheter (Simon et al. 2009). Distriktssköterskor i 

föreliggande studie ansåg i överlag att det gällde att ha en positiv inställning och försöka lösa 

problem som uppstår.  

I föreliggande studie beskrev distriktssköterskor att tiden hade betydelse i mötet med 

anhöriga. Då kontakten hade pågått ett tag mellan distriktssköterska och anhörig ledde det till 

ett öppnare klimat där anhöriga vågade ställa frågor. Tiden hade också betydelse för att 

anhöriga skulle ta till sig informationen. Distriktssköterskor betonade att patienten stod i 

centrum men att det var viktigt att sätta av tid till anhöriga och då främst till dem som är 

anhöriga till patienter i palliativ vård. Då tiden inte räckte till ansåg distriktssköterskor det 

som ett dåligt möte. Tidens betydelse visades också i en svensk studie av Stoltz et al. (2006a). 

Tiden hade där betydelse för att skapa en god relation med anhöriga (Stoltz et al. 2006a). 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att utifrån distriktssköterskors berättelser beskriva distriktssköterskors 

reflektioner kring mötet med anhöriga i hemsjukvården. Studien hade en kvalitativ ansats och 

en beskrivande design, vilket är fördelaktigt när personers egna beskrivningar av en situation 

ska lyftas fram (Polit & Beck 2008).  

För att stärka den kvalitativa trovärdigheten används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet enligt Graneheim och Lundman (2008). Hur trovärdiga resultaten är handlar 

bland annat om giltighet (Graneheim & Lundman 2008). Under analysprocessen har koder, 

subkategorier, kategorier och tema diskuterats med studenter och handledare. Detta för att 

försäkra om att analysen överstämmer med intervjuernas innehåll samt att tolkningen är 

trovärdig och ger en övergripande helhet. Detta ökar studiens giltighet enligt Graneheim och 

Lundman (2008). Något annat som också ökade studiens giltighet var att resultaten styrktes 

med citat från intervjuerna, detta gav enligt Graneheim och Lundman (2008) ett sätt för 

läsaren att bedöma studiens giltighet (Graneheim & Lundman 2008).  Författaren anser att 
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giltigheten i studien ökade då deltagarna hade olika åldrar samt olika lång tids erfarenhet att 

arbeta inom hemsjukvården.  

Under analysprocessen har studien diskuterats i handledningsgrupper som har bestått av 

handledare och studenter. Detta ökar studiens tillförlitlighet då studien i varje steg reflekteras, 

diskuteras och tolkas med andra studenter och handledare enligt Graneheim och Lundman 

(2008). Överförbarhet handlar om hur användbart resultatet är och om resultatet kan överföras 

till andra grupper och situationer. Författaren kan ge förslag för överförbarhet men det är 

läsaren som bedömer om resultatet kan överföras till andra sammanhang (Graneheim & 

Lundman 2008).  För att underlätta för läsarna att bedöma om studien är överförbar är urval, 

deltagare, datainsamling och analys noggrant beskrivet. 

Författaren tog kontakt med avdelningscheferna på hälsocentralerna och det var cheferna som 

tillfrågade distriktssköterskorna utifrån urvalskriterierna att delta i studien. Detta ledde till att 

författaren inte vet hur många som avböjde att delta i studien eller hur förfrågan gick till om 

att delta i studien. Det finns en chans att deltagarna kände att de måste delta i studien då det 

var deras chef som tillfrågade dem. Genom att varje intressent fick ett följebrev där det stod 

att studien var frivillig anser författaren att de själva hade ett val att bedöma om de ville 

medverka i studien.   

Allmän diskussion 

Föreliggande studie visade att distriktssköterskor hade en strävan att skapa trygghet hos 

anhöriga. Lika stor lycka de upplevde när de lyckades lika stor frustration fanns när de 

misslyckades. Borde det finnas samtalsgrupper för distriktssköterskor i hemsjukvård att 

diskutera svåra situationer? Fortsatta studier av intresse som skulle vara intressant att studera 

är att ta reda på hur distriktssköterskor själva hanterar svåra situationer som de upplever i 

hemsjukvården. I denna studie framkom även att distriktssköterskor ville få kontakt med 

anhöriga. Kontakten skapades genom information och kommunikation. När 

distriktssköterskor upplevde det svårt att få kontakt med anhöriga eller när deras information 

till anhöriga inte togs in, upplevde distriktssköterskor det som frustrerande. Det skulle vara 

intressant att vidare studera om distriktssköterskor har nytta av något samtalsformulär för att 

få igång en diskussion samt få en kontakt med anhöriga. Enligt distriktssköterskor hade tiden 
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och en kontinuerlig kontakt betydelse för att skapa en god kontakt. Det skulle vara värdefullt 

att studera vidare om det finns tillräckligt med tid för att göra ett bra arbete i hemsjukvården.  

 

Föreliggande studie visar att distriktssköterskor har ett stort engagemang för sitt arbete där 

distriktssköterskor strävade efter att skapa trygghet hos anhöriga. Något som framkom i 

studien var att distriktssköterskor upplevde en stor frustration när de inte nådde fram till 

anhöriga. Det enda distriktssköterskor ansåg sig kunna göra i dessa situationer var att vara 

närvarande. Utifrån dessa resultat anser författaren att primärvården borde se över hur 

distriktssköterskor mår samt se över stödet till distriktssköterskor i hemsjukvård.  

Slutsats 

Slutsatsen är att distriktssköterskor strävar efter att skapa trygghet hos anhöriga. 

Distriktssköterskor har ett behov av att nå fram till anhöriga och få fram deras åsikter i 

hemsjukvården. Distriktssköterskor upplever både tillit och brist på tillit från anhöriga som 

både leder till svårigheter samt möjligheter i mötet med anhöriga. 
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