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Abstrakt 

Syfte: Att undersöka hemsjukvårdssjuksköterskans upplevelse av att arbeta i den kommunala 

hemsjukvården.  

Bakgrund: Många länder möter en demografisk förändring där antalet äldre människor ökar. 

I samband med denna utveckling ökar även behovet av hemsjukvård då allt fler människor 

önskar vårdas i sina hem. Hemsjukvård innebär hälso- och sjukvård som ges till patienten i 

dennes hem eller motsvarande och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är samman-

hängande över tiden. Tidigare forskning tyder på att sjuksköterskor och distrikssköterskor 

upplever både positiva och negativa erfarenheter av det dagliga arbetet i patientens hem. 

Design: Kvalitativ ansats med beskrivande design enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012). 

Metod: Semistrukturerade intervjuer med tillägg av narrativa frågor genomfördes år 2015. 

Totalt åtta deltagare inkluderades i studien, var av fyra var legitimerade sjuksköterskor samt 

fyra var legitimerade distriktssköterskor i den kommunala hemsjukvåren i Mellansverige.  

Resultat: Ur analysprocessen framkom tre kategorier: Stärkande aspekter i det dagliga 

arbetet, Goda patientrelationer i hemmet samt Utmaningar i arbetet. Ur kategorierna 

skapades tolv underkategorier. I resultatet presenteras representativa citat från analysenheten 

som skildrar upplevelsen av att arbeta i hemsjukvården. 

Slutsats: Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever en stark relation till sina patienter. Det finns 

en vilja att underlätta samordningen av patientens vård, varför det finns behov av att förbättra 

organisationen. Detta genom att tydliggöra "tröskelprincipens" kriterier samt förbättra 

samarbetet mellan kommunen och landstinget. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever således 

begränsande och möjliggörande aspekter i det dagliga arbetet i patientens hem. Trots att det 

föreligger svårigheter och utmaningar i arbetet finns en strävan efter att alltid göra det bästa 

för patienten i alla situationer. Förslag till framtida forskning är hur den kommunala 

hemsjukvården som organisation kan förbättras till syftet att öka patientsäkerheten och 

effektivisera arbetet för hemsjukvårdssjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, Hemsjukvård, Hemsjukvårdssjuksköterska, Kvalitativ 

intervju, Sjuksköterska, Upplevelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Abstract 

Aim: To explore home care nurses experience of working in the municipal home care service.  

Background: A demographic change is seen regarding the increesing number of old people 

in many countries. In conjunction with this development, the need of home care services 

increeses. Home care services means healthcare which is given in the patients’ home or 

corresponing, and the responsibility of the medical meassure is cohesive over time. Previous 

research suggests that nurses and district nurses experience positive as well as negative 

aspects of the daily work in the patients’ home. 

Design: Qualitative approach with descriptive design according to Lundman and Hällgren-

Graneheim (2012). 

Methods: Semi-structured interviews with the addition of narrative questions were conducted 

in 2015. A total of eight participants were enrolled in the study, where four were registered 

nurses and four were registered district nurses in the municipal home care service in central 

Sweden.  

Findings: Throughout the analysis process three categories emerged: Strengthening aspects 

of the daily work, Good patient-relationships at home and Work challenges. 

The categories were created from twelve subcategories. In the results representative quotes 

are presented from the analysis unit.  

Conclusion: Home care nurses experience a strong relationship with their patients. They have 

a desire to facilitate the coordination of patient care, why there is a need to improve the 

organization. This by clarifying "tröskelprincipens" criterias and improve cooperation 

between the municipality and the county council. Home care nurses thus experience limiting 

and enabling aspects of the daily work in the patient's home. Despite the fact that there are 

difficulties and challenges in the work, there is a desire to always do the best for the patient in 

all situations. Suggestions for future research is how the municipal home care organization 

can be improved to the aim of increasing patient safety and streamline the work for home care 

nurses. 

 

Keywords: District nurse, Experience, Home care nurse, Home care service, Nurse, 

Qualitative interview 
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Introduktion 

Antalet äldre människor ökar i Sverige, och allt fler har en önskan om att vårdas i hemmet 

varför hemsjukvård således ses som framtidens vårdform. Då majoriteten av de äldre patienter 

som i dagsläget vårdas i hemmet är äldre människor, är det denna patientgrupp som 

sjuksköterskan allt oftare kommer att möta i sitt arbetet (Levy 2013). Det saknas tydliga 

direktiv och fastställda kriterier för hemsjukvården då det inte finns någon klar bild över vad 

hemsjukvård innefattar, vad det innebär samt hur den skiljer sig gentemot andra vårdformer. 

Detta medför svårigheter i beskrivningen av hemsjukvårdens omfattning, innehåll samt 

bedömning av resursbehovet (Sveriges kommuner och landsting 2005). Svensk forskning 

tyder på att äldre personer ofta har många olika vårdgivare involverade och det står ofta oklart 

vem av aktörerna som står ansvarig. Sjuksköterskor försöker på olika sätt att minska och 

dämpa de negativa effekterna detta kan få på patienten. Bland annat genom att anta en roll 

som samordnare av patienternas vård mellan olika vårdgivare. Problemet för sjuksköterskan 

är att det står oklart vilken vårdgivare de ska vända sig till och vem det är som har det yttersta 

ansvaret för patienten (Törnquist et al. 2013). En stressfaktor hos sjuksköterskor är oförmågan 

att påverka de förändringar som sker i organisationen och det finns en oro att förändringar i 

organisationen ska påverka patienten negativt (Samia et al. 2012). Det är tröskelprincipen 

som styr vem som kan få hemsjukvård. Detta innebär att förutsättningarna för att få 

hemsjukvård är att patienten på grund av exempelvis sjukdom eller funktionsnedsättning inte 

kan ta sig till vårdcentralen på egen hand för att få den vård som behövs. Hemsjukvård ska 

alltid vara frivilligt för patienten och det ska ses som ett erbjudande (Levy 2013). 

Bakgrund 

Den kommunala hemsjukvården 

Hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet eller motsvarande kallas hemsjukvård. Det 

omfattar rehabilitering, habilitering, omvårdnad samt medicinska insatser. Det är legitimerad 

hälso- och sjukvårdspersonal eller vårdpersonal med delegering som utför detta (SOSFS 

1997:14). De medicinska åtgärderna och ansvaret är sammanhängande över tiden (Dunér & 

Blomqvist 2009). Hemsjukvården är begränsad till hälso- och sjukvård som utförs i ordinärt 

boende, det vill säga vårdtagarens hem eller motsvarande. Kortvariga insatser i hemmet 

räknas som öppen hälso- och sjukvård (Prop 1990/91:14). Syftet med den kommunaliserade 

hemsjukvården är att kommuner ska överta huvudansvaret för den vård och omsorg som ges i 
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hemmet på sjuksköterskenivå. De kommuner som har gått över till kommunal hemsjukvård 

har tidigare haft landstinget som ansvarade för hemsjukvården och alla de insatser som 

utfördes i hemmet. Syftet med övergången av hemsjukvården från landstingsregi till 

kommunalregi är således att kunna erbjuda de som behöver hälso- och sjukvård i hemmet en 

bättre och mer sammanhållen vård. En av grundtankarna är även att hemsjukvård ska främja 

patientens livskvalitet. Ett gott samarbete mellan hemsjukvården och andra aktörer är viktigt 

då hemsjukvården är en bred och omfattande verksamhet (Levy 2013). God samverkan är 

viktig för att patientsäkerheten ska öka och för att patienten ska känna sig trygg 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, Levy 2013, Carlson et al. 2014). Patienterna 

blir inskrivna i hemsjukvården efter överrapportering från antingen vårdavdelning eller 

primärvården. Uppdrag ges även från sjukvårdsrådgivningen 1177 (Personlig kommunikation, 

2015-09-04, Enhetschef i hemsjukvården sektor vård och omsorg). Det kan handla om 

inskrivning i hemsjukvården för både tillfälliga och kontinuerliga insatser i form av bland 

annat långvariga kontakter med medicindelning, tillfälliga såromläggningar samt 

bedömningar av varierande genes. Vilka insatser som ges beror på hälsostatus och vårdbehov 

(Levy 2013).   

 

Sjuksköterskor strävar efter att tillgodose patientens behov, därför behövs en regelbunden 

kontakt med ansvarig primärvårdsläkare vid exempelvis receptförnyelse. Sjuksköterskor 

upplever att det mer än sällan förekommer att läkaren inte lyssnar till sjuksköterskans råd, 

trots att de känner patienten bäst (Törnquist et al. 2013). Inom den kommunala 

hemsjukvården är det landstingsläkaren som har det yttersta ansvaret över vårdtagaren. Det är 

kommunens hälso- och sjukvårdspersonal som utifrån sitt medicinska yrkesansvar har till 

uppgift att efterfölja läkarens direktiv. Dock saknar landstingsläkaren ledningsansvar i den 

kommunala hälso- och sjukvården, därav agerar denne snarare som konsultläkare i 

förhållande till kommunen. Den som ansvarar för att rutiner finns för läkarkontakt när 

vårdtagarens behov av det finns, är kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, eller 

motsvarande (Prop 1990/91:14). 

Sjuksköterskans roll i hemsjukvården  

Sjuksköterskor innehar en högskole- eller universitetsutbildning som grundar sig i vård- och 

medicinsk vetenskap. I sjuksköterskans kompetensområde ingår tillvaratagandet av det friska, 

tillgodoseende av basala såväl som specifika omvårdnadsbehov samt organiserande eller 
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deltagande i teamarbete runt patienten (Socialstyrelsen 2005). I flertalet studier betonas det  

att sjuksköterskan har en helhetssyn på omvårdnaden och att det är viktigt att våga se alla 

aspekter av patientens behov. Möjligheten finns att etablera djupa relationer med vårdtagaren 

och dennes familj. Detta upplevs som något positivt och är en bidragande faktor till yrkesvalet  

(Gustafsson & Fagerberg 2010, Andreassen-Devik et al. 2013, Carlson et al. 2014). Att se 

patienten ur ett helhetsperspektiv är en önskan hos sjuksköterskor för att göra gott för 

patienten och för att få en känsla av att arbetet utförts utmärkt. När sjuksköterskan ser 

patienten som helhet, belyser detta det goda i omvårdnaden och en känsla av yrkesstolthet 

framträder. När sjuksköterskor inte har möjlighet att se patienten ur ett helhetsperspektiv, 

hotas således yrkesstoltheten (Sørensen & Hall 2011). Carlsson et al. (2014) menar på att 

yrkesstoltheten gör sig påmind när ett problem efter flera månader till sist löses och patienten 

tillfrisknar. Andreassen-Devik et al. (2013) samt Carlson et al. (2014) uppger att det därför är 

viktigt med individanpassning och kontinuitet i vården, där sjuksköterskan fortlöpande är 

delaktig i patientens vård för att kunna följa upp patientens hälsotillstånd. Samia et al. (2012) 

uppger att konflikter mellan sjuksköterskan och organisationen är en bidragande faktor till att 

sjuksköterskor i hemsjukvården upplever stress i arbetet. Organisationens mål är att bibehålla 

kontinuitet i vården men det fungerar inte i vårdverklighet då en patient kan ha flera 

sjuksköterskor som gör hembesök. Sjuksköterskor betonar vikten av att etablera en god 

kontakt med sina patienter och detta genom bland annat kontinuitet (Samia et al. 2012). Att 

patienten delges information samt görs delaktig i utbildning och patientundervisning är även 

en viktig aspekt i den individuella vården. Detta då det bidrar till delaktighet och möjligheter 

att kunna hantera och påverka den egna vården (Norell et al. 2013).  

 

Sjuksköterskan i hemsjukvården bär ansvar över stora patientgrupper. Arbetet är självständigt 

och utgör till stor del en funktion som konsult gällande bland annat medicinsk rådgivning och 

bedömningar av olika hälsotillstånd. Arbetet i hemsjukvården kräver självständighet, 

skicklighet, självförtroende, beslutsfattande samt reflekterande förmåga (Gustafsson & 

Fagerberg 2010). Både distriktssköterskan likväl sjuksköterskan har ett övergripande ansvar 

att leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet i teamet. Även information och 

undervisning till patienter och närstående ingår, både enskilt och i grupp. Identifiering av 

ohälsa, sätta in förebyggande och hälsofrämjande insatser är något som särskilt ingår i 

distriktssköterskans uppdrag. Det är av stor vikt att känna sig trygg i yrkesrollen och således 

fatta beslut utifrån den kunskap som professionen vilar på (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige 2008, Carlson et al. 2014). Segesten (2011) uppger att sjuksköterskans profession 
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bygger på livslångt lärande, att det aldrig går att bli fullärd. Sandberg (2010) menar vidare på 

att sjuksköterskans profession kräver en beredskap att lära på nytt och lära om på så sätt att de 

egna kunskaperna och handlingarna omprövas (Sandberg 2010). Arbetet i hemsjukvården är 

självständigt, vilket i många fall ses som en fördel (Gustafsson & Fagerberg 2010, Carlson et 

al. 2014). Detta kan samtidigt bli ett problem då en känsla av ensamhet kan uppkomma i det 

dagliga arbetet.  Att arbeta självständigt påverkar den professionella feedbacken. Det är 

svårare att finna någon att diskutera med eller be om råd. Sjuksköterskan måste många gånger 

förlita sig enbart på den egna kompetensen vid bedömningen av en patient (Carlson et al. 

2014). Sjuksköterskor upplever stress då arbetsuppgifter tillkommer som ligger utanför deras 

kunskapsramar. Det upplevs som stressande då de inte har kunskapen att behandla vissa 

åldergrupper (Samia et al. 2012). Mötet med yngre eller svårt sjuka patienter berör 

sjuksköterskor avsevärt. Sådana möten bidrar till en stärkande förmåga att delta i patientens 

lidande. Även om dessa situationer kan medföra känslor av osäkerhet, väcks  ändå känslan av 

ansvar hos sjuksköterskan som bidrar till att viljan att ge vård växer samt att göra sådant som 

sjuksköterskan vet betyder mycket för patienten (Andreassen-Devik et al. 2013). 

 

Vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter kan delegeras till annan hälso- och sjukvårdspersonal. I 

dessa fall ska personalen instrueras och utbildas av distriktssköterskan eller sjuksköterskan i 

kommunens hälso- och sjukvård (SOSFS 2001:16). Förutsättningar för lyckad delegering är 

ett bra ledarskap från sjuksköterskans sida men även en fungerande relation mellan 

sjuksköterskan och den delegerade (Norell et al. 2013). Innehar distriktssköterskan eller 

sjuksköterskan förskrivningsrätt av läkemedel, får särskilda läkemedel förskrivas i enlighet 

med socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16). Att ge stöd är en av sjuksköterskans mest 

prioriterade arbetsuppgifter följt av läkemedelsadministrering samt att tillgodose patienten 

olika omvårdnadsbehov (Norell et al. 2013). Sjuksköterskor beskriver  omvårdnadsarbetet 

som mer distanserat inom äldreomsorgen då denna nästan uteslutande delegeras till 

undersköterskor och vårdbiträden. I kommunen agerar sjuksköterskan mer som en 

gruppledare och förvaltare av vård än att delta i den grundläggande omvårdnaden (Carlson et 

al. 2014). 
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Patientens hem - Sjuksköterskans arbetsplats 

Andreassen-Devik et al. (2013) uppger att arbetet med svårt sjuka patienter i hemsjukvården 

ger en känsla av att vilja hjälpa till och finnas där. Att arbeta i patientens egna hem bidrar till 

möten som berör på ett djupare plan. Det innebär att sjuksköterskan tar patienten och dennes 

hem till hjärtat, omgiven av familjefoton och möbler, en miljö som ger möjlighet att absorbera 

en persons historia och sammanhang. Josefsson och Ljung (2010) beskriver att en vänskap 

således kan utvecklas mellan patienten och sjuksköterskan över tid vilket är svårare på 

vårdavdelning då vårdtiden är kortare och personalbyten är mer frekventa. Andreassen-Devik 

et al. (2013) beskriver att viljan att ge vård växer, då patienten ger uttryck av att vara snäll 

och mild. Det patienten förmedlar har därav betydelse för vårdandet. Arbetet är i vissa fall 

utmanande då kraven från patientens sida kan vara svåra eller omöjliga att tillgodose. Detta 

kan ge en känsla av maktlöshet som kan resultera i ovilja att göra hembesök hos patienter av 

sådan karaktär. Samia et al. (2012) beskriver att den höga arbetsbelastningen som 

sjuksköterskor kan uppleva står i relation till orealistiska krav från patienters sida som inte 

kan tillgodoses, samt att dokumentationskravet är tidskrävande. Sjuksköterskor förlorar 

kontroll över sitt arbete då frekventa avbrott tvingas göras när telefonen ringer oavbrutet och 

oväntade patientärenden tillkommer. Det är inte ovanligt att telefonen ringer mitt under 

patientbesök. 

 

I en studie av Norell et al. (2013) framkommer det att tidspressen uppfattas som hög men att 

sjuksköterskan har möjlighet att påverka sin dagliga arbetssituation och göra prioriteringar i 

det dagliga vårdarbetet. Tummers et al. (2013) uppger att sjuksköterskor i hemsjukvården 

tenderar att tycka om självständigheten som arbetet medför. Då ansvaret tas bort från 

sjuksköterskorna, påverkar detta deras vilja att arbeta. Rubenowitz (2004) och Levy (2013) 

beskriver att det är av stor vikt att sjuksköterskans arbetsmiljö är av stöttande karaktär i det 

dagliga arbetet. Detta avser bland annat goda ergonomiska förhållanden med anpassad 

arbetsutrustning för att förebygga onödig belastning och slitage på personalens kroppar. 

Friman et al. (2011) beskriver att problem kan orsakas för distriktssköterskor vid behandling 

av patienter i hemmiljö. Det krävs flexibilitet och förmåga att kunna lösa problem, i synnerhet 

gällande dålig belysning, utrustning, ergonomi och hygien. 
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Teoretisk referensram 

Den vårdande relationen  

Eriksson (2001) anser att omvårdnad eller vårdande handlar om att främja patientens hälsa 

och lindra lidande. Det är en annan människas lidande som motiverar vårdandet. I mötet 

mellan kärleken till medmänniskan och lidandet föds medlidandet, och därmed väcks också 

viljan till att ge vård (Eriksson 2001). Kärlek handlar om att ge utan att få något tillbaka. Att 

ha kärlek till sin medmänniska innebär att ha ett speciellt förhållningssätt genom att vara 

närvarande, lyssna samt genom att försöka komma i kontakt med den primära orsaken till 

patientens lidande (Levy-Malmberg et al. 2008). Eriksson (1997) och Levy-Malmberg et al. 

(2008) menar på att vårdandet handlar om att ansa, leka och lära och det bör ske i en anda av 

tro, hopp och kärlek för att vårdandet ska bli så bra som möjligt. Det innebär att vårdaren 

genom en kärleksfull hållning kan förmedla en känsla av tro och hopp till patienterna. För att 

detta ska möjliggöras krävs självförtroende där vårdaren vågar tro att denne räcker till både 

för sig själv men även för andra. Det är i hjälpandet av andra som människan växer. Vidare 

beskriver Eriksson (1997) att ansning handlar om att rena och komma människan nära på ett 

sådant sätt att hälsoprocesserna gynnas. Det är först då som patienten kan återupprätta eller 

bevara en upplevelse av sig själv som en levande helhet. Att rena kan exempelvis innebära att 

hjälpa patienten med den dagliga kroppshygienen eller att hjälpa patienten att känna sig fri 

från svåra känslor av skam eller skuld. Ur ett andligt perspektiv kan ansning innebära att 

patienten ges möjlighet att samtala om existentiella frågeställningar eller exempelvis bearbeta 

dödsångest. Lek främjar hos vuxna och barn utvecklingen samt bidrar till en känsla av 

samhörighet och gemenskap. En lekande grundhållning innebär att fantasi och verklighet kan 

förenas, att man vågar vara skapande i situationen och kan se möjligheter. Detta innebär ett 

mellanmänskligt samspel där vårdaren och patienten behärskar nya situationer. För detta 

krävs att vården individanpassas och att patientfokus föreligger så att leken kan ske efter 

patientens villkor. Att lära handlar om förståelse, om att ta till sig något och göra det till sitt 

eget. Lärandet innebär en ”hjälp till självhjälp” där målet är att patienten ska kunna behärska 

sin individuella situation i det dagliga livet. Lärandet handlar således om utveckling och 

förändring. Då lärandet äger rum i samspelet med andra människor är därför den etablerade 

relationen betydelsefull för hur vi lär oss (Eriksson 1997). Den vårdande relationen handlar 

om vårdande kommunikation. Kommunikationen är den plats där samtalet börjar och slutar, 

det är en relation och attityd mellan sjuksköterskan och patienten som förutsätter medkänsla 

och engagemang från sjuksköterskan. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är närvarande i 
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mötet och kommunikationen med patienten då det bidrar till att patienten känner sig inbjuden 

att delta i en konversation med caritas som grund och motivation (Levy-Malmberg et al. 

2008).  

Eriksson (2014) uppger att det är i det mellanmänskliga samspelet vi utvecklas som 

människor och att relationen mellan vårdaren och patienten därför är en betydelsefull del av 

vårdandet. Syftet med den vårdande relationen är att lindra patientens lidande och främja 

välbefinnande. En vårdande relation bygger på ett professionellt engagemang från vårdaren 

vilken ska koncentreras runt patientens situation. I en vårdande relation skapas utrymme för 

tillväxt då patienten ges möjlighet att uttrycka både begär och behov samt problem. Således är 

en fungerande vårdrelation av stor vikt för en fungerande vårdprocess. Då det föreligger en 

avsaknad av en vårdande relation reduceras vårdandet till att istället bli utförande av olika 

arbetsuppgifter. Vårdrelationen är det utrymme där vårdandet äger rum och det är där som 

ansande, lekande och lärande i relation till uppställda målsättningar sker. Det är i den 

vårdande relationen som begreppet vårdgemenskap blir aktuellt (Eriksson 2014). Caritas är ett 

uttryck för mellanmänsklig kärlek och omtanke som kännetecknas av att man bär ett ansvar 

för sin medmänniska och vill henne väl. Den vårdande relationen är med andra ord caritativ 

då den ständigt värnar om patientens värdighet. Caritas-motivet ses således som vårdandets 

grundmotiv då det är medmänsklig kärlek, medlidande och bamhärtighet som i grund och 

botten motiverar vårdandet. Syftet med vårdandet är att stödja patientens tillväxtprocess. Den 

vårdande relationen präglas av det förhållande som vårdaren och patienten har till varandra, 

av graden av förståelse och respekt i denna och beroende av hur vårdaren bemöter patienten 

och ger denne uppmärksamhet och förståelse för dennes individuella situation (Eriksson 2014, 

Levy-Malmberg et al. 2008). Den vårdande relationen förutsätter således ömsesidighet från 

båda parter där vårdaren måste ställa sig till patientens förfogande och där patienten bjuder in 

vårdaren till sin värld. Vårdrelationen bygger således på “att ge” och att “ta emot”. Relationen 

får då en karaktär av förbindelse och samhörighet. Det är vårdarens ansvar både etiskt och 

moraliskt att så långt som möjligt, tillsammans med patienten utforma vården på ett för 

patientens bästa, möjliga sätt (Kasén 2002). Grundidén i vårdandet är att patienten ska ha det 

bra här och nu, känna välbefinnande och uppleva hälsa. För att detta ska möjliggöras krävs att 

vårdaren verkligen vågar stanna upp och möta hela människan. Att vårda innebär  att vårdaren 

fungerar som en vägvisare men låter patienten styra takten och målet (Eriksson 2014). 
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Problemformulering 

I Sverige ökar antalet äldre, och allt fler har en önskan om att vårdas i hemmet varför 

hemsjukvård således ses som framtidens vårdform. Majoriteten av de patienter som i 

dagsläget vårdas i hemmet är äldre människor, vilket innebär att denna patientgrupp är den 

grupp som sjuksköterskan allt oftare kommer att möta i sitt arbete. Arbetet i patientens hem 

bidrar till möten som berör. Patientens hem är sjuksköterskans och distriktssköterskans 

arbetsplats. Det är en miljö som ger möjlighet att absorbera en persons historia och 

sammanhang. Sjuksköterskan har ett stort ansvar kring patienten, inte minst gällande rollen 

som samordnare av patientens vård mellan olika vårdgivare, eller delegering av diverse 

arbetsuppgifter. Dessutom måste sjuksköterskan förhålla sig till lagar och författningar i det 

dagliga omvårdnadsarbetet. Hemsjukvården i den valda kommunen blev kommunaliserad för 

20 månader sedan. Med andra ord ett relativt nytt fenomen varför det är av betydelse att få 

ökad kunskap om vilka upplevelser sjuksköterskor och distriktssköterskor har av den 

kommunala hemsjukvården. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans och distriktssköterskans upplevelse av 

att arbeta i den kommunala hemsjukvården. 

Metod 

Design 

Kvalitativ ansats med beskrivande design inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2012).  

Urval och deltagare 

En kommun i Mellansverige som har bedrivit kommunal hemsjukvård i 20 månader valdes ut 

för genomförandet av studien. År 2015 fanns det totalt 18 anställda sjuksköterskor och 

distriktssköterskor var av 14 av dessa var verksamma vid studiens genomförande. Kommunen 

för den aktuella studien är indelad i två områden vilka ansvarar för olika geografiska områden 

samt hemtjänstgrupper (Personlig kommunikation, 2015-09-04, Enhetschef i hemsjukvården 

sektor vård och omsorg). Författarna ville få så stor variation som möjligt i studien, varför ett 

strategisk urval gjordes (Chekol 2012). Inklusionskriterierna för deltagande i studien var att 
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deltagare skulle vara allmänsjuksköterskor eller distriktssköterskor tjänstgörande i hem-

sjukvården somatik. Minst 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska krävdes och det fanns en 

strävan att inkludera deltagare med varierande grad av erfarenhet från respektive 

yrkesgrupper, samt välja ut deltagare från respektive område. Enhetschefen fick till uppgift att 

handplocka deltagare utifrån inklusionskriterierna. Totalt elva deltagare tillfrågades i studien, 

var av tre inte uppfyllde inklusionskriterierna på grund av mindre än ett års yrkeserfarenhet 

som sjuksköterska samt annan specialistutbildning. Ingen tillfrågad deltagare tackade nej till 

deltagande i studien.  Från respektive område valde enhetschefen ut två erfarna sjuksköterskor 

och distriktssköterskor samt två mindre erfarna sjuksköterskor och distriktssköterskor. Totalt 

åtta deltagare inkluderades i studien, var av fyra var legitimerade sjuksköterskor samt fyra var 

legitimerade distriktssköterskor. Samtliga deltagare i studien var kvinnor, inga män. 

Anledningen till detta var att ingen man uppfyllde inklusionskriterierna. Samtliga utvalda 

deltagare arbetade uteslutande i hemsjukvården somatik och alla hade själva valt att göra det 

efter erbjudande från kommunen då hemsjukvården kommunaliserades år 2014. De 

deltagande distriktssköterskorna hade en yrkeserfarenhet som sjuksköterska och 

distriktssköterska mellan 5-13 år (medelvärde 9 år). Deltagande sjuksköterskor som inte var 

distriktssköterskor hade en yrkeserfarenhet mellan 1-6 år (medelvärde 3, 75 år). Av både 

sjuksköterskor och distriktssköterskor har 6 av 8 arbetat som sjuksköterska både inom 

kommun och landsting. 2 av 8 har uteslutande arbetat inom kommunen. Deltagarna var 

mellan 27-56 år (medelvärde 40, 6 år). 

Datainsamling 

För insamling av data utfördes intervjuerna med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide 

med öppna frågor (Alvehus 2013) (BILAGA1) samt tillägg av narrativa frågor (Lundman & 

Hällgren-Graneheim 2012). Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) råder tanke-

sättet inom den kvalitativa forskningen att sanningen finns i ögonen på den som betraktar. 

Detta betyder att omvärlden ses som komplex, kontextberoende, konstruerad och subjektiv. 

På samma sätt ska en text som är föremål för analys ses. Detta innebär i sin tur att tolkning av 

respondentens berättelse bör göras med bakgrund om kön, familjesituation, religiös- och 

kulturell åskådning, ålder, utbildning och andra betydelsefulla aspekter som kan påverka 

resultatet. Flera tolkningar är möjliga, och samtliga kan vara giltiga även om de är olika 

(Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Samtliga intervjuer inleddes med bakgrundsfrågor 

om respondenterna. Exempel på bakgrundsfrågor var; Hur länge har du arbetat i hemsjuk-
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vården? Till intervjun användes öppna frågor och följdfrågor vilka samtalet kretsade kring. 

Alvehus (2013) menar på att denna metod ger respondenterna möjlighet att påverka intervjuns 

innehåll, samtidigt som det medför att intervjuarna måste lyssna aktivt för att kunna ställa 

följdfrågor. Exempel på frågor från intervjuguiden var; Hur kommer det sig att du valt att 

arbeta i hemsjukvården?, Berätta hur en typisk dag kan se ut i hemsjukvården, Ser du några 

utmaningar eller svårigheter i arbetet inom hemsjukvården? Fortlöpande använde sig 

författarna av uppmuntrande fraser (Alvehus 2013) så som; Vill du berätta lite mer, på vilket 

sätt, kan du förklara?. När samtliga intervjuer var klara, transkriberades de ordagrant och 

bildade underlag för fortsatt bearbetning.  

Tillvägagångssätt 

Innan genomförande av intervjuerna togs telefonkontakt med enhetschefen som är ansvarig 

för hemsjukvården i en kommun i Mellansverige. Studien och dess syfte presenterades och 

förslag till genomförande beskrevs. Brev skickades därefter ut till enhetschefen med en 

samtyckesblankett om att genomföra intervjuerna under arbetstid (BILAGA 2) samt förfrågan 

om deltagande i intervjustudie med svarsbrev till sjuksköterskor och distriktssköterskor 

(BILAGA 3). Författarna lämnade ut förfrågansbreven till berörda vilka skrev under 

samtycke. Deltagarna informerades även muntligt om studien och dess syfte. Både 

enhetschefen och deltagarna var positiva till genomförandet av studien. Deltagarna erhöll 

vidare förslag på tider till de planerade intervjuerna vilka godkändes av samtliga. 

Inledningsvis förklarades det för deltagarna att intervjuerna inte skulle handla om att ställa 

deltagarna till svars, eller att de behövde känna behov av att prestera (Alvehus 2013). 

Studiens syfte förklarades åter och därefter startades inspelningsenheten och intervjun 

påbörjades. Intervjuerna genomfördes enskilt och ostört i en lugn miljö där det inte fanns 

några åhörare. Intervjuerna genomfördes under två halvdagar under september månad år 

2015. Intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter.  

Etiska överväganden  

I forskning ställs forskaren inför flera etiska frågor och ställningstaganden. Den etiska 

reflektionen är särskilt viktig när kvalitativ forskning genomförs, då det innebär närhet till 

deltagarna i forskningen (Lindencrona 2003).  Studien belyser ett personalperspektiv, varför 

det forskningsetiska rådet inte kontaktades för godkännande. Författarna har tagit stöd av 

Vetenskapsrådet (2002) för vägledning genom etiska överväganden i studien. Samtliga 
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deltagare erhöll information om hur och varför intervjuerna skulle genomföras. Studiens syfte 

beskrevs väl och deltagare informerades om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst hade rätt att avbryta sin medverkan utan att ifrågasättas. Vidare beskrevs det att 

uppgifterna som lämnades ut endast skulle användas i forskningssyfte. Informationen gavs ut i 

god tid så att deltagarna hade möjlighet att tänka över sin medverkan. Intervjuguiden var 

formulerad på ett sätt så att deltagarna inte uppfattade studien som kränkande eller att den på 

något sätt anspelade på en känsla av otillräcklighet i yrkesrollen. Ett skriftligt samtycke 

inhämtades från såväl enhetschef som deltagare. Författarna utlovade största möjliga 

konfidentialitet gällande studien och dess resultat. Detta genom att endast författarna och 

handledare tog del av materialet i studien samt att deltagarna och arbetsplatsen 

avidentifierades. Då aktuell studie är en magisteruppsats kommer allt material förvaras inlåst i 

säkert förvar i tre år. Deltagare erbjuds ta del av det färdiga arbetet (Vetenskapsrådet 2002). 

Dataanalys 

Dataanalysen grundades på Lundman och Hällgren-Graneheims (2012) beskrivning av 

kvalitativ innehållsanalys. Analysen avser en växling mellan att vara nära och distansera sig. 

Författaren blir därmed medskapare i forskningsprocessen. Begrepp som ligger i fokus för den 

föreliggande kvalitativa studiens innehållsanalys är analysenhet, meningsenhet, kondensering, 

abstraktion, kod och kategori. Analysenheter i föreliggande studie representerades av 

transkriberade intervjuer, vilka lästes upprepade gånger för att få en känsla av helhet. Vidare 

identifierades meningsbärande enheter, det vill säga särskilda ord och fraser i texten som 

delade samma innebörd. Meningsenheterna ska varken vara för stora eller för små. För små 

meningsbärande enheter ökar risken för fragmentering av materialet medan för stora 

meningsbärande enheter kan bli svårhanterliga då de kan rymma flera betydelser, vilket ökar 

risken för att delar av innehållet går förlorat i analysprocessen. Vidare kondenserades 

meningsbärande enheter med syftet att korta ner texten för att göra dessa mer lätthanterliga 

utan att förlora innebörden. Texten förseddes vidare med koder genom abstraktion det vill 

säga genom att kort beskriva meningsbärande enheters innebörd. Vidare skapades 

underkategorier och kategorier genom att författarna tittade efter likheter och skillnader i 

koder. Koder av samma betydelse sammanfogades och bildade underkategorier som sedan 

grupperades i tre olika kategorier. Två eller fler kategorier får aldrig ha liknande innebörd och 

all data som besvarar syftet med studien måste bevaras. Dataanalysen diskuterades 
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regelbundet med handledare för att stärka trovärdigheten (Lundman & Hällgren-Graneheim 

2012). Exempel på analysprocessen kan ses i bilaga 4. 

Förförståelse 

Dahlberg (1997) hävdar att den förkunskap som finns kring en specifik företeelse, kan 

beskrivas som förförståelsen och utan förkunskap och kunskap kring sammanhanget existerar 

ingen förståelse. Författaren menar vidare på att forskaren kan göra ett val beträffande de 

olika aspekterna av förförståelsen. Endera sker en reflektion över den egna förförståelsen som 

leder till ett öppet synsätt, eller så skapas begränsningar och hinder för att se fenomenet ur ett 

större perspektiv. Begränsningar kan handla om fördomar och förutfattade meningar. 

Förförståelsen är inte konstant, snarare föränderlig och måste ibland sättas på prov. Vi kan 

förstå att vi förstått fel. För att människan ska förstå ett fenomen ur ett annat perspektiv, krävs 

det att frågor ställs med en medvetenhet över förförståelsen, då frågor annars gärna formas 

mot en specifik riktning. Författaren hävdar att förförståelsen i första hand ska ses som något 

positivt i kunskapssökande. En medvetenhet av den egna förförståelsen är viktig i 

analysprocessen, på så sätt kan textens olikheter framkomma och hävda sin egen betydelse 

jämte den egna förförståelsen (Dahlberg 1997).  

 

Som yrkesverksamma sjuksköterskor sedan juni 2013, har författarnas erfarenheter inhämtats 

från respektives arbetsplatser. Författarna har arbetat inom slutenvården i två år och i 

öppenvården under tre månaders tid respektive inom slutenvården i sju månader, och inom 

öppenvården i ett år och åtta månader. Vidare har en av författarna främst genomfört 

nattjänstgöring i öppenvården, och har således en marginell uppfattning vad gäller arbetet i 

hemsjukvården. Den andra författaren har varit verksam i hemsjukvården sedan ett år och åtta 

månader, och har således en förförståelse kring upplevelsen av arbetet. Kunskapen kring 

arbetet i hemsjukvården har för båda författarna utvecklats sedan specialistutbildningens start, 

vilken i sig har bidragit till en ökad förförståelse. Även litteratur som lästs har givit en 

uppfattning om hur arbetet kan se ut och upplevas. Under studiens gång har båda författarna 

strävat efter att vara medvetna om förförståelsen och försökt vara medvetna om den för att 

inte egna hypoteser, erfarenheter, yrkesmässiga perspektiv, värderingar och attityder skulle 

påverka studiens resultat. Förförståelsen som författarna har är att arbetet i hemsjukvården är 

självständigt och att ansvarskänslan är större än inom slutenvården samt att patientantalet är 

större vilket kräver flexibilitet, snabba beslutsfattanden och tillit till den egna förmågan i 
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yrkesrollen. För att inte författarnas förförståelse skulle prägla deltagarnas svar, utformades 

därför intervjuguiden med öppna frågor som inte var riktade.  

Resultat  

Sjuksköterskor och distriktssköterskor kommer i resultatet att benämnas som hemsjukvårds-

sjuksköterskor. Resultatet nedan presenteras i en löpande text och beskriver hemsjukvårds-

sjuksköterskans upplevelse av att arbeta i den kommunala hemsjukvården. Analysen 

resulterade i tre kategorier: Stärkande aspekter i det dagliga arbetet, Goda patientrelationer i 

hemmet  samt Utmaningar i arbetet. Totalt skapades elva underkategorier under ovanstående 

kategorier, vilka presenteras i tabell 1. I resultatet presenteras representativa citat från 

analysenheterna som avslutas med en numrerad respondent samt identifiering av arbetslivs-

erfarenhet och yrkestitel. 

 

Tabell 1: Kategorier och underkategorier  

Kategorier Stärkande aspekter i det 

dagliga arbetet 

Goda patient- relationer i 

hemmet 

Utmaningar i arbetet 

Underkategorier 'Arbetstillfredsställelse' 

 

'När arbetet flyter på' 

 

'Gott samarbete mellan olika 

yrkesgrupper i kommunen' 

'Etableríng av en god kontakt' 

 

'Respekt för  patienten' 

 

'Tillgodoseende av patientens 

behov' 

'Organisatoriska hinder' 

 

'Vid ökad arbetsbelastning' 

 

'Tillit till den egna förmågan' 

 

'Ständigt kunskapsbehov' 

 

'Bristande ergonomi i 

hemmet' 

 

Stärkande aspekter i det dagliga arbetet 

Arbetstillfredsställelse 

Att vara sin egen chef beskrivs av hemsjukvårdssjuksköterskor som en positiv utmaning i 

arbetet. Detta då arbetet innebär en stor frihet. Hemsjukvårdssjuksköterskor får självständigt 

avgöra vad, hur samt när arbetsuppgifter ska utföras. Friheten i arbetet upplevs således som 

positiv då de självständigt lägger upp en plan för dagen. De anser även att arbetet är roligt då 

de får vara i mitten av det planerade och oplanerade arbetet. Beroende på vad som tillkommer 

under dagen, kan arbetsuppgifterna således behöva omprioriteras. Vid bedömningar görs vid 
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behov ett hembesök, företrädesvis efter att hemtjänsten tagit kontakt med hemsjukvården. Det 

kan handla om ett tillsynsbesök eller bedömningar av varierande genes. Arbetet beskrivs som 

mer varierat då det inkluderar alla åldrar, inte endast äldre personer. Ofta tillkommer 

oplanerade insatser vilket upplevs som charmigt med arbetet.  

 

...Jag tycker ju det är ganska roligt när det händer lite saker, när det är lite blandat...både planerat och  

sen att det kanske tillkommer någonting oplanerat...oftast är det ju så att det  tillkommer grejer man inte  

vet om och det är det jag tycker är charmigt med jobbet att man vet aldrig vad som händer, fast man har  

det ganska planerat från morgonmötet... (respondent 3, oerfaren sjuksköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskriver att arbetet i hemsjukvården möjliggör tid för 

reflektion, då arbetet innebär mycket bilåkande. Tack vare detta finns tid och utrymme att 

komma på lösningar till diverse problem mellan hembesöken. De beskriver att arbetet på 

avdelning eller särskilt boende  upplevs som mer stressigt. Arbetstiderna upplevs som en stor 

fördel med arbetet i hemsjukvården. Även arbetstempot beskrivs som lugnare än arbetet inom 

landstinget. Det är inte samma stress. När patienterna väl är inskrivna i hemsjukvården och en 

upprättad vårdplan finns, blir arbetet lugnare. Det finns ofta tid att dokumentera i lugn och ro. 

 

 ...Jag ångrar inte valet för förut fick man åka ifrån hembesöken ute och stressa in till omläggningar på  

mottagningen...det slipper vi nu utan det bakar vi in i besöken och det är inte samma stress...  

(respondent 5, erfaren distriktssköterska) 

 

När arbetet flyter på 

För att arbetet ska flyta på upplevs det vara av stor vikt att kommunikationen fungerar med 

anhöriga samt att läkare är anträffbara. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att alla dagar 

oftast är bra dagar, men det är i synnerhet när arbetet flyter på, arbetsuppgifterna hinns med 

och de kommer i tid till sina planerade besök, som arbetet upplevs som bra. De beskriver det 

som givande när arbetet flyter på och när de får känslan av att patienten är nöjd. 

 

...Det är ju många dagar som är riktigt bra kan jag ju tycka, men det är ju de här dagarna...men det är ju  

de här dagarna då man åker ut på hembesök och allting flyter på och man märker att patienten är nöjd  

och man kanske har kommit på lite saker för att hjälpa patienten ytterligare...man har fått kontakt med  

sjukgymnast och  arbetsterapeut och allting har flytit på och man har varit den där spindeln i nätet och  

ändå lyckats med allting...det ger ju fantastiskt mycket tycker jag (respondent 4, erfaren sjuksköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor försöker planera arbetet så att det flyter på bra under dagen. 

Hembesöken organiseras på så sätt att en och samma hemsjukvårdssjuksköterska tar samtliga 

besök i ett visst område. Det är så arbetet planeras. Det upplevs inte så många hinder i arbetet, 

problem går smidigt att lösa. Arbetet delas upp kollegorna emellan, för att samtliga ska 

uppleva att arbetet hinns med. De beskriver en bra dag när provtagningar går bra, etiketter 
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finns på plats och patienter är hemma. Provtagningar förläggs under en och samma dag för att 

effektivisera arbetet och undvika onödigt åkande. De upplever att de har det bra planerat på 

arbetsplatsen. Hembesöken upplevs ofta som ganska snabba då det kan handla om en 

omläggning, dosettdelning eller administrering av en injektion. För att arbetet ska flyta på 

beskrivs det som viktigt med kontinuitet i hembesöken. För patienter som är inskrivna för 

hjälp med såromläggning är detta särskilt viktigt enligt hemsjukvårdssjuksköterskor. De 

menar på att utvärdering och uppföljning av sår ska göras med så få inblandade som möjligt, 

dels för patientens skull, men även för att hemsjukvårdssjuksköterskor ska få helhetssyn. 

 

... då försöker vi med att vi har så få hemsjukvårdssjuksköterskor som möjligt att göra besöken där hos  

patienten...det är ju mer för utvärderingen av såren och uppföljning av såren, det tycker vi är bäst om  

endast ett fåtal är inblandade så vi och patienten såklart får en kontinuitet i vården... och just med sår är  

det där viktigt, då det kan förändras mycket och  har man inte varit där på länge,  så är det svårt att få  

helhetssyn helt enkelt...så det är så vi försöker göra, hos oss... (respondent 8,erfaren distriktssköterska) 

 

Gott samarbete mellan olika yrkesgrupper i kommunen 

På kvällarna kan hemsjukvårdssjuksköterskor och sjuksköterskor på särskilt boende sam-

arbeta och åka på uppdrag gemensamt. Vid en första patientbedömning försöker de åka två 

och två för att enas i gemensamma bedömningar. Detta gör dem mer säkra i bedömningar. 

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att sammanhållningen i arbetsgruppen är väldigt bra. 

När ytterligare ärenden tillkommer, hjälps de åt att planera och fördela arbetet med hjälp av 

varandra. 

 

...Det kommer in ytterligare ärenden som man inte hinner eller klarar av själv som man måste dela ut 

igen...så man ringer och planerar under dagen, med hjälp av varandra... (respondent 5, erfaren 

distriktssköterska) 

 

Det beskrivs att läkarkontakten fungerar relativt bra och det upplevs som positivt att läkare 

gör hembesök när behov av detta finns. Vidare beskrivs det att samarbetet i en mindre 

kommun fungerar mer tillfredsställande än i större kommuner. Detta då det i en mindre 

kommun upplevs finnas  en närmare kontakt med olika yrkesgrupper och färre aktörer är 

inblandade i patientens vård. Hemsjukvården och hemtjänsten har i dagsläget ett nära 

samarbete vilket upplevs fungera mycket bra. En bidragande orsak till detta kan vara att 

kontoren befinner sig i samma byggnad. En stor del av samarbetet handlar om stöttande 

insatser. Det dåvarande samarbetet mellan hemtjänsten och den tidigare landstingsägda 

hemsjukvården var bristfälligt.   
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...Något annat positivt är ju att vi är så nära hemtjänsten nu...vi har jättebra kontakt med hemtjänsten 

nu...jag har ju jobbat på distriktssköterskemottagning, och när jag där hade kontakt med hemtjänsten var 

samarbetet sämre då, det är bättre nu...vi är närmare, nu träffas vi mer ansikte mot ansikte och då är 

man mer tydlig... de förstår bättre... (respondent 8, erfaren distriktssköterska) 

 

Goda patientrelationer i hemmet 

Etablering av en god kontakt 

Det upplevs som väldigt roligt, spännande och trevligt att få komma hem till patienten och 

dennes miljö. Det upplevs som mer avslappnande att mötas i hemmet. Etableringen av goda 

relationer möjliggörs då patienterna ofta är väldigt trevliga och möten i hemmet bidrar till en 

större helhetssyn. Relationen beskrivs som mer personlig och hemsjukvårdssjuksköterskorna 

kommer patienten närmre, på ett sätt som är svårt att beskriva. Hemsjukvårdssjuksköterskor 

upplever att relationen blir djupare i hemsjukvården till skillnad från arbetet på vårdavdelning 

eller mottagning. 

 

…på något sätt känns det väl som att patienterna är väldigt tacksamma att man kommer hem och hjälper 

dem...det är lite svårt att förklara...men det är ju på ett helt annat sätt än när de kommer till en 

vårdcentral på en mottagning...det kan även bli bra möten där också...men det blir ändå på ett annat 

sätt... (respondent 7, oerfaren distriktssköterska) 

 

Arbetet i hemsjukvården bidrar till långvariga relationer då många patienter är inskrivna 

under en lång tid. Det upplevs som positivt att etablera långvariga relationer. I patientens hem 

beskriver hemsjukvårdssjuksköterskor att de är omgivna av personliga ägodelar, vilket bidrar 

till etablering av en djup relation. Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie uttrycker att denna 

djupa relation kan beskrivas som en form av vänskap. En personligare kontakt skapas vilket 

upplevs som väldigt positivt. Det beskrivs som en trygghet att hemsjukvårdssjuksköterskor 

känner igen sina patienter, samt att patienterna känner igen dem. De upplever att relationen 

och tilliten växer då patienten bjuder in dem i hemmet. Ett ömsesidigt förtroende etableras. 

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever det som viktigt att relationen i patienten hem fungerar 

bra samt att arbetet utförs väl hos patienten. För att lyckas med detta beskrivs att det är viktigt 

med överenskommelse i vården, att sjuksköterskans uppgift i hemmet stämmer överens med 

patientens önskan. För att uppnå detta är det av stor vikt med en öppen kommunikation. 

 

...Det är ju att man har ett ömsesidigt förtroende för varandra tror jag...det är att patienten litar på mig 

kanske och jag kan...ja...känna att vi är överens i vården kan man säga... att det jag gör stämmer överens 

med patientens upplevelse, att det blir något bra att...om jag skulle ta ett sår att hon tycker att det är bra 

att jag gör så, att hon inte känner att “nej men måste du linda” eller “måste du”...att jag får en bra 

kommunikation och ett ömsesidigt förtroende för varandra tror jag… (respondent 2, oerfaren 

distriktssköterska) 
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Respekt för patienten 

Att visa respekt för patienten och dennes hem beskrivs som viktiga aspekter i det dagliga 

arbetet. Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att de måste respektera att de befinner sig i en 

annans hem och arbetet kan således inte alltid utföras helt planenligt utan måste individ-

anpassas. 

 

...Det positiva är ju att, det är så trevligt att möta patienten i hemmet...det är ju på patientens villkor, det 

är inte bara jag som ska komma där och tala om vad som...hur det ska vara...utan jag får ju be om lov 

eller vad man ska säga (respondent 2, oerfaren distriktssköterska) 

 

Det beskrivs att patientrelationen bygger på ömsesidig respekt, det handlar om att ge och ta. 

Vården ska alltid ske på patientens villkor. Hemsjukvårdssjuksköterskor har ingen rätt att 

styra och ställa i patientens hem. 

 

...Jag tror att relationen handlar om en ömsesidig respekt för varandra...du vet, jag sa ju att vi går halva 

vägen var och bara det att, bjudas in i patienternas hem är ju något som sker... alltså det är ju på 

patienternas villkor...jag kan inte komma dit och tro att jag kan styra och ställa, då trampar jag ju på 

patientens tår och det är ju inte så respektgivande direkt (respondent 7, oerfaren distriktssköterska) 

 

Tillgodoseende av patientens behov 

Hemsjukvårdssjuksköterskor försöker nå sina mål med hembesöken utan att trampa på 

patientens tår. Det beskrivs att arbetet kräver olika förhållningssätt vilka måste individ-

anpassas. Detta för att hjälpa patienten att få dennes behov tillgodosedda. Vissa patienter talar 

ett främmande språk. Vid dessa tillfällen planeras arbetet på så sätt att de hemsjukvårds-

sjuksköterskor som talar det språket gör hembesöket. Detta för att skapa trygghet. Även om 

arbetet kan vara stressigt, beskrivs det som viktigt att ge patienterna tid och utföra arbetet 

korrekt utan att patienten känner av stressen. Det finns en vilja att hinna med alla patienter då 

alla måste få hjälp. Det upplevs som positivt att hjälpa patienterna på plats, i deras hem då det 

underlättar för dem. 

 

...Det jag upplever som positivt är just att man får hjälpa dem på plats, så slipper det bli bökigt för dem 

att ta sig till lasarettet, även om de kan...det känns skönt att kunna hjälpa dem i hemmet, man vet att det 

underlättar för patienten, och det är ju därför vi finns... (respondent 8, erfaren distriktssköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att det är viktigt att hinna med mer än små punkt-

insatser. Det anses vara viktigt att hinna med hela arbetet kring patienten, att det finns tid att 

se allt utan att stressa.  
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...Men när man kommer ut till patienten och pratar med dem så upptäcker man mycket mer som  

patienten behöver hjälp med...och stöttning...och då när man faktiskt känner att man hinner med allt det  

också...det är inte just bara den arbetsuppgiften på listan som står... (respondent 1, oerfaren  

sjuksköterska) 

 

Utmaningar i arbetet 

Organisatoriska hinder 

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att det svåraste med arbetet är tröskelprincipen. Det 

saknas tydliga kriterier för vem som är berättigad hemsjukvård. Det tycks även vara svårt för 

patienterna att förstå vem som är berättigad hemsjukvård. 

 

...alla vill ansluta sig till hemsjukvården ifall att de skulle bli sämre...det har vi haft ganska många under 

en period men de går ju inte för det är ju det här med tröskelsystemet som styr, eller tröskelprincipen... 

(respondent 5, erfaren distriktssköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att samarbetet mellan kommunen och landstinget är 

svårt. Landstinget saknar förståelse för deras arbete samt riktlinjer. Det upplevs finnas 

motsättningar i form av ansvarsfrågor. Kommunen får inte ta emot för många uppdrag och 

samma gäller för landstinget. I grunden vill alla samma sak men av någon anledning fungerar 

det inte. Det upplevs även vara svårt att få kommunikationen att fungera med landstinget. För 

att underlätta samordningen för patienten behöver samarbetet mellan olika instanser runt 

patienten utvecklas enligt hemsjukvårdssjuksköterskorna. I dagsläget faller det ofta på 

patienten eller dess anhöriga att ringa olika vårdgivare för att få hjälp. Kommunen har en vilja 

att hjälpa de svårt sjuka och ta över detta ansvaret men det är bristfälligt i dagsläget. Det 

betonas att många organisatoriska brister skulle underlättas om kommunen och vårdcentralen 

gick under samma regim. 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att arbetet kan behöva omprioriteras då landstingets 

vårdavdelning skriver ut patienterna hastigt, utan en ordentlig plan för hemgången. Detta 

beskrivs som ett problem då det tar onödig tid och då det dessutom finns många inplanerade 

besök, måste arbetet omprioriteras vilket medför att vissa arbetsuppgifter behöver delegeras 

över till kollegor eller skjutas upp till nästkommande dag på grund av att patientens 

oplanerade hemgång upplevs som tidskrävande. I dessa situationer upplever hemsjukvårds-

sjuksköterskor att det är patienterna som hamnar i kläm, vilket inte är önskvärt. Arbetet 

upplevs försvåras när hemsjukvårdssjuksköterskor får ett uppdrag gällande patienter som inte 

helt klart är anslutna till hemsjukvården. Det råder delade meningar om vem som ska ansvara 
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för eller göra uppföljningar på insatserna. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att enkla 

arbetsuppgifter lätt blir heldagsprojekt då samverkan och kommunikation brister mellan 

kommunen och landstinget. När de vill få kontakt med någon inom landstinget beskrivs det 

tyvärr som vanligt förekommande att de bollas runt mellan olika personer och ingen vill ta på 

sig ansvaret att hjälpa till. 

 

…man vill ha tag i personer inom landstinget och man bara bollas runt... jag skulle ju absolut inte vilja  

vara den patienten...och vi hade jätte svårt att få tag på någon och som sagt, ja, kommunikationen och  

“nej det där är inte vårt jobb” och så bollas man vidare den dagen var som sagt en patient som skulle till  

akuten och det blev ett heldagsprojekt för en sak som kanske skulle ha tagit tio minuter... (respondent 4,  

erfaren sjuksköterska) 

 

Det upplevs svårt med läkarkontakten. Det finns en önskan att kommunen skulle ha egna 

läkare. Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att läkare inte alltid är anträffbara på 

konsultationstiderna trots att det är sagt att de ska kunna nås vid behov. Detta fördröjer tiden 

för att patienten ska få hjälp, vilket skapar lidande. På vårdcentralen får hemsjukårds-

sjuksköterskor forska fram vem som ansvarar för patienten och ronderna sker på knappa tider. 

Det upplevs som stressande att rondsystemet inte riktigt fungerar. De beskriver att dessa 

aspekter synliggör det faktum att hemsjukvården är en ny organisation och att behov finns att 

ovanstående förbättras, dels för att underlätta arbetet, dels för patientens skull. Det finns en 

önskan att förbättra arbetet på olika sätt för att underlätta för patienten. Detta genom att 

hemsjukvården och vårdcentralen styrs av samma huvudman. Det framkommer dessutom en 

önskan att gå ett steg tillbaka till hur det var förr, det vill säga att hemsjukvårdssjuksköterskor 

åter skulle ha en egen mottagning, tid för hembesök samt telefontid. Detta då det upplevs att 

helhetssynen för patienten kan gå förlorad då patienten har många olika vårdgivare. Det 

beskrivs att patientsäkerheten äventyras när många vårdgivare inkluderas i en viss 

arbetsuppgift kring patienten. 

Vid ökad arbetsbelastning 

Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att det är sällan som det förekommer dåliga dagar i 

arbetet. Vissa perioder kan dock innebära en hög arbetsbelastning då takten får ökas för att 

hinna med det dagliga arbetet. Det upplevs som tidskrävande och omständigt att skriva ut 

provtagningsunderlag då det är närsjukvården som handhar detta. Ibland ringer telefonen 

oavbrutet och det första ärendet hinner inte avslutas innan det andra tillkommer. Det är vid 

sådana tillfällen som känslor av frustration uppstår. Arbetsbelastningen ökar när rutiner inte 

följs och det uppstår även en frustration då det dagliga arbetet blir svårt att hantera. 

Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att arbetsbelastningen ökar då de är dåligt bemannade. 
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...Dålig dag är när man först kommer på morgonen och två är sjuka...listan är jätte lång och man ringer 

om hjälp men man får ingen hjälp...och sen stressar man och känner att man inte har koll,  och man vet 

inte riktigt om man har missat någonting... (respondent 6, erfaren sjuksköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor är inte så förtjusta i att lämna kvar arbete till nästkommande 

dag. Detta för att möjliggöra en upplevelse och känsla av att vara i fas. Arbetsbelastningen 

ökar då det ibland kan finnas en vilja hos hemtjänsten och patienterna att hemsjukvården ska 

göra hembesök på bestämda direktiv. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever tidvis att 

hemtjänsten och patienterna inte alltid känner till att hemsjukvårdssjuksköterskor faktiskt har 

inplanerade besök och mycket administrativt arbete. Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver 

att hembesöken till viss del kan omprioriteras och ombokas, men att patienterna tillslut måste 

få sina hembesök. Vid en ökad arbetsbelastning upplevs det att arbetet kan gå lite för fort fram 

och att vissa patientmöten därför kan få för lite kvalitet. Hemsjukvårdssjuksköterskor 

beskriver dock att det är så verkligheten ser ut. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att en 

känsla av otillräcklighet gör sig påmind i arbetet ibland. Det kan handla om när hemtjänsten 

ringer och önskar en tillsyn eller en bedömning av en patient och tiden inte räcker till, varför 

ärendet istället måste skjutas upp till en annan dag. Det finns en önskan att genomföra alla 

ärenden som tillkommer under en och samma dag, vilket inte alltid är möjligt i 

vårdverklighet. De beskriver att arbetet ibland kan köra ihop sig och att det vid dessa tillfällen 

kan bli lite för mycket. 

 

...Om hemtjänst ringer och säger att “du måste komma och titta på det här” och,  man redan har mycket 

och man får ge svaret att “nej,  vi får ta det en annan dag” och  eller så, och att man inte, räcker till 

riktigt...men man hade velat göra det,  helst men,  det går inte alltid... (respondent 3, oerfaren 

sjuksköterska) 

 

Tillit till den egna förmågan  

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att det är en viktig förutsättning att kunna arbeta själv-

ständigt för att klara av arbetet i hemsjukvården. Vidare beskrivs att det är viktigt att kunna 

lita på den egna kunskapen och känna sig trygg i sina beslut. Detta är något hemsjukvårds-

sjuksköterskor ser som en utmaning i arbetet. Det upplevs som en utmaning att inte alltid veta 

hur man ska gå tillväga. 

 

...Då hade jag en helt ny patient jag skulle åka ut till...då hade jag hellre velat vara två just för att det är 

en ny person som man inte har träffat och inte kunde gå in i något journalsystem på landstinget och 

kanske är det saker som jag missar själv där...men det är framförallt kvällarna... (respondent 1, oerfaren 

sjuksköterska) 
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En utmaning i arbetet kan ibland vara att det upplevs att hemsjukvården och hemtjänsten har 

olika syn på patientens behov. Hemtjänsten kan ibland ringa och be hemsjukvården åka ut till 

en patient som beskrivs som väldigt sjuk, när hemsjukvården anländer till patienten händer 

det tidvis att hemsjukvårdssjuksköterskors bedömning skiljer sig från hemtjänstens. Vid dessa 

enstaka tillfällen upplever hemsjukvårdssjuksköterskor att kunskapsnivån skiljer sig något. I 

dessa tillfällen beskrivs det som viktigt att känna sig trygg i sin yrkesroll och fatta beslut 

utifrån den kunskap som professionen vilar på. De beskriver att problem i arbetet får lösas allt 

eftersom då det sällan finns några givna lösningar. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever ett 

stort ansvar i hemsjukvården varför det kräver en tillit till den egna förmågan. Jouren kan 

alltid kontaktas, men inte hela tiden. De beskriver att arbetet kräver stor beslutsamhet och 

självförtroende. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att de största utmanande arbets-

uppgifterna är att göra bedömningar avseende utslag och sår. 

 

...Jag tycker utmaningarna är att i distriktet till exempel tycker vi ju om utslag och sådana saker, alltså 

det är ju en utmaning och liksom kunna sätta fingret på vad det var för något, “vad är det här för något”, 

“vad beror den här åkomman på”  liksom...det kan jag se som en utmaning, man vill gärna lösa 

problemet då... (respondent 2, oerfaren distriktssköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever arbetet i hemsjukvården som ensamt, särskilt kvällstid. 

Arbetet upplevs mer ensamt i hemsjukvården till skillnad från arbetet på vårdavdelning. 

Ensamheten upptäcks i synnerhet när det råder osäkerhet vid svåra beslut. När hemsjukvårds-

sjuksköterskor inte har någon att diskutera med uppstår en känsla av ensamhet och osäkerhet 

om rätt beslut fattats. När en känsla av otrygghet föreligger känns arbetet ensamt. 

 

…Det är ju så att arbetet är självständigt och det är ju positivt men även negativt... när man står själv ute 

och inte har stöttning och inte kan bolla sina idéer med någon, då är det en ensamhet istället... 

(respondent 1, oerfaren sjuksköterska) 

 

Ständigt kunskapsbehov 

Det beskrivs att en utmaning i det dagliga arbetet är att det föreligger ett behov av ständig 

kompetensutveckling. Hemsjukvårdssjuksköterskor har en vilja att ständigt lära sig nya saker. 

Nya saker påträffas i hemmen dagligen, inlärningsprocessen beskrivs som gränslös, hur 

många år det än går. Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver vårdandet av sjuka barn i hemmet 

som utmanande för den egna kompetensen. Detta då det föreligger otillräckligt med 

kunskaper om barn. Detta är något som de önskar mer utbildning i för att stärkas i den egna 

professionen, samt för att ge vård av god kvalitet. 
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...alltså det är ju det svåra i fall att vi får barn...alltså barn som vi ska ta hand om i hemmet...det känns 

som att det är jättesvårt...vi har inte, jag känner själv att jag inte har tillräckligt med kunskaper om 

barn... jag känner att vi behöver mer utbildning för att utvecklas i det området... det kan hända att vi 

tillfälligt får barn som vi ska ta hand om och då för både barnets och familjens bästa, behöver ju vi vara 

kunniga...för vår egen skull också, för att ge så bra vård som möjligt... (respondent 8, erfaren 

distriktssköterska) 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver det som utmanande att göra hembesök, i synnerhet då 

de ska träffa nya patienter. Det handlar om att veta hur de ska uttrycka sig och ställa frågor, 

hur patienten eller dess närstående ska bemötas. Detta är något som hemsjukvårds-

sjuksköterskor upplever utvecklas med åren. Även den aspekten att göra det bästa för 

patienten, att patienten får den hjälp denne är i behov av samtidigt som patienten ska stärkas i 

det denne själv klarar av är också en färdighet som beskrivs utvecklas med åren. Ytterligare 

en utmaning som beskrivs är att befinna sig i patientens hem. Detta då patienten inte alltid 

tillåter att hemsjukvårdssjuksköterskor endast kliver in i hemmet utan att be om lov. Ibland 

gör patienten en motsättning, då är det viktigt att tänka till.  

 

…Det handlar ju om hur man pratar...hur man ställer frågor...hur man liksom får bemöta och det lär  
man sig ju mer man jobbar,  ju mer erfarenhet man får… (respondent 7, oerfaren distriktssköterska) 

 

Bristande ergonomi i hemmet  

Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att arbetet i hemmen inte alltid är av ergonomisk 

fördel. 

 

...Vi har ju den utrustning som vi behöver... det kan ju vara lite...så ibland när man är hemma hos  

patienter och man har nån omläggning och man går o hämtar stolar och det är inte samma rygg och  

säkerhet för kroppen när man jobbar i hemmet... (respondent 5, erfaren distriktssköterska) 

 

Det finns en önskan att få bättre arbetsmiljö i form av nya och större lokaler avseende 

kontoren där det administrativa arbetet sker. Det beskrivs att det i  dagsläget är trångt. 

Förbandsmaterial är belägna i samma rum som dokumentation och annat administrativt arbete 

genomförs. 

 

...Jag skulle även vilja ha en bättre arbetsmiljö hos oss...vi jobbar ju där i källaren så att säga...vi har ju  

kämpat för att det ska bli bättre, men vi får se... vi kanske kommer ur den där källaren till  

övervåningen... det är brist på lokaler men vi trivs ju bra där nere...vi har ju fönster... (respondent 8,  

erfaren distriktssköterska)  
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Diskussion 

Nedan diskuteras den föreliggande studiens metod gentemot relevant litteratur. Resultatet 

diskuteras gentemot bakgrunden avseende tidigare forskning samt den teoretiska referens-

ramen 'Den vårdande relationen'.  

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva hemsjukvårdssjuksköterskans upplevelse av att arbeta i den 

kommunala hemsjukvården, varför en kvalitativ ansats med beskrivande design valdes. Denna 

inspirerad av Lundman och Hällgren-Graneheim (2012) då denna metod ansågs som lämplig 

för att bevara studiens syfte. För insamling av data genomfördes intervjuer med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide inspirerad av Alvehus (2013) med öppna frågor och tillägg av 

narrativa frågor (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Detta ansågs som en lämplig 

datainsamlingsmetod då syftet var att undersöka upplevelser. Med denna metod hade 

deltagarna möjlighet att påverka intervjuns innehåll, samtidigt som det medförde att 

intervjuarna var tvungna att aktivt lyssna för att kunna ställa följdfrågor (Alvehus 2013). 

Enligt planering skulle samtliga intervjuer vara mellan 20-40 minuter, intervjuerna varade 

snarare mellan 15-20 minuter. Alvehus (2013) menar på att intervjuer kräver en medveten och 

skicklig intervjuare för att skapa innehållsrika intervjuer.  Vi ansåg att tillräckligt med 

analysmaterial inhämtats, dock hade intervjuerna blivit mer innehållsrika och utvecklade om 

vi haft mer kunskap i intervjuteknik. Detta hade resulterat i längre intervjuer. Således har 

studiens resultat begränsats på grund av bristande erfarenhet i intervjuteknik.  

 

Trovärdigheten i kvalitativa studier granskas utifrån fyra begrepp: giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Studiens giltighet 

ökar med variation avseende deltagare, dess ålder och kön, erfarenheter och inkluderade 

respondenter, varför respondenterna utöver intervjufrågorna även fick svara på 

bakgrundsfrågor med anledning att en bild av respondenterna skulle skapas för att ha detta i 

åtanke under studiens gång. Genom att analys och urval beskrevs noggrannt, ökar detta 

läsarens möjlighet att bedöma giltigheten. Även genom att citat från intervjuerna 

presenterades i resultatet (Lundman & Hällgren-Graneheim 2012). Ett strategisk urval gjordes 

även för att uppnå variation (Chekol 2012). Inklusionskriterierna för deltagande i studien var 

att deltagare antingen skulle vara allmänsjuksköterskor eller distriktssköterskor i hemsjukvård 

somatik med minst 1 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Detta för att få ett brett spann på 
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deltagarnas erfarenhet. Totalt deltog åtta verksamma hemsjukvårdssjuksköterskor i studien, 

var av fyra var legitimerade sjuksköterskor samt fyra var legitimerade distriktssköterskor. För 

att få en större spridning valdes två erfarna sjuksköterskor och distriktssköterskor samt två 

mindre erfarna sjuksköterskor och distriktssköterskor. För att variera deltagarna ytterligare 

valdes två sjuksköterskor och distriktssköterskor från respektive område i kommunen, vilket 

medförde att deltagarna hade varierande uppfattning om sitt jobb då de arbetar på olika 

områden. Yrkeserfarenheten bland deltagarna var varierande vilket var önskvärt och ses 

således som en styrka i studien.  

 

Tillförlitligheten stärks i föreliggande studie genom att samtliga intervjuer genomfördes 

gemensamt. Detta kan dock medföra att variationen på följdfrågor begränsats. Dock upplever 

vi att olika följdfrågor ställdes då hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrev olika aspekter av 

arbetet i hemsjukvården. Analysenheterna lästes och analyserades gemensamt. Vidare har 

kategorier och underkategorier skapats gemensamt och kontinuerlig kontakt har tagits med 

handledare för rådgivning och återkoppling. Detta stärker resultatets tillförlitlighet. Studiens 

trovärdighet rör sig om i vilken grad resultatet är överförbart och användbart i verkligheten. 

Studiens grad av trovärdighet avgörs av läsaren. Författaren bör därför utförligt beskriva 

urval, deltagare, datainsamling och dataanalys, vilket vi försökt åstadkomma i föreliggande 

studie. En större variation hade kunnat uppnås om män inkluderats i studien, vilket hade 

kunnat stärka resultatets överförbarhet i liknande verksamheter. Även att endast en arbetsplats 

inkluderades i studien, begränsar studiens överförbarhet. Anledningen till att endast en 

arbetsplats valdes ut till studien var på grund att det sedan tidigare givits samtycke av 

enhetschef att en studie får genomföras i vald verksamhet. I kvalitativa studier är författaren 

medskapare i forskningsprocessen i högre grad än då kvantitativ ansats tillämpas, med andra 

ord kan inte forskaren stå utanför resultatet i en intervjustudie. Genom att författarna har varit 

aktivt närvarande under samtliga intervjuer har delaktigheten präglat studien (Lundman & 

Hällgren-Granheim, 2012). 

Resultatdiskussion  

Hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie upplever att stärkande aspekter i det dagliga 

arbetet i hemsjukvården då arbetet upplevs som varierande. En positiv aspekt i det dagliga 

arbetet är då arbetet flyter på och arbetsuppgifter hinns med. Andra stärkande aspekter i 

arbetet i hemsjukvården är att hemsjukvårdssjuksköterskorna upplever att samarbetet mellan 
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olika yrkesgrupper fungerar bättre i en mindre kommun, då det finns en närmare kontakt och 

färre aktörer är inblandade i patientens vård. Hemsjukvårdssjuksköterskorna upplever goda 

patientrelationer i hemmet då det upplevs att en djupare kontakt är möjlig att etablera i 

hemmet jämfört med på vårdavdelning. Hemsjukvårdssjuksköterskorna upplever det som 

viktigt att visa respekt för patienten och dennes hem och de upplever att deras arbete är till för 

att tillgodose patientens behov. Utmaningar i arbetet avser organisatoriska hinder med den 

otydliga tröskelprincipen, bristande läkarkontakt samt ökad arbetsbelastning. Hemsjukvårds-

sjuksköterskorna i vår studie upplever det även som utmanande att många gånger behöva 

förlita sig enbart på den egna förmågan. Det självständiga arbetet kan i dessa situationer 

upplevas som ensamt vilket av hemsjukvårdssjuksköterskorna beskrivs som ytterligare en 

utmaning i arbetet. För att känna sig säker och trygg i den egna yrkesrollen uppger 

hemsjukvårdssjuksköterskorna att det är av stor vikt att ett ständigt kunskapsbehov föreligger 

då det aldrig går att bli fullärd. Slutligen beskrivs det att en bristande ergonomi föreligger i 

hemmet och på kontoret där det administrativa arbetet sker.  

 

Hemsjukvårdssjuksköterskorna upplever i vår studie att arbetet i hemsjukvården är roligt då 

det medför möjligheten att vara sin egen chef, detta då arbetet beskrivs som väldigt fritt och 

varierande. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är en viktig aspekt att tycka om sitt arbete 

för att kunna känna engagemang i det som görs. Detta kan relateras till Norell et al. (2013) 

som beskriver att sjuksköterskan har möjlighet att påverka sin dagliga arbetssituation och göra 

prioriteringar i det dagliga arbetet vilket beskrivs som positivt. Tummers et al. (2013) uppger 

att sjuksköterskor i hemsjukvården tenderar att tycka om självständigheten som arbetet 

medför. Då ansvaret tas bort från sjuksköterskorna, påverkar detta deras vilja att arbeta.  

 

Andra stärkande aspekter i det dagliga arbetet i vår studie är att ha ett flyt i arbetet samt att 

relationerna mellan olika yrkesgrupper i kommunen fungerar bra. Vidare beskrivs det att det 

är mycket givande då patienten verkar nöjd och hemsjukvårdssjuksköterskorna lyckas vara 

“spindeln i nätet”, alltså lyckats samordna kontakten med andra professioner och därigenom 

samordnat insatser kring patientens vård. De upplever att samarbetet mellan olika 

yrkesgrupper i en mindre kommun fungerar mer tillfredsställande än i större kommuner. 

Utifrån resultatet i vår studie kan slutsatsen därför dras att det är naturligt att ju färre personer 

som är involverade i patientens vård desto bättre fungerar samarbetet.  
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Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver i vår studie att goda patientrelationer i hemmet handlar 

om att etablera en god kontakt, respektera patienten och dennes hem samt få patientens behov 

tillgodosedda. De upplever vidare att etableringen av goda relationer möjliggörs då 

patienterna ofta är trevliga. Det finns en vilja att göra mer än bara punktinsatser, att stanna 

kvar och hjälpa patienten ytterligare för att få helhetssyn. Levy-Malmberg et al. (2008) och 

Eriksson (2014) beskriver caritasmotivet som ett uttryck för mellanmänsklig kärlek och 

omtanke som kännetecknas av att man bär ett ansvar för sin medmänniska och vill henne väl. 

Vidare beskrivs det att det är  i grund och botten det som motiverar vårdandet. Denna 

upplevelse styrks även av Andreassen-Devik et al. (2013) som menar på att det patienten 

förmedlar har betydelse för vårdandet. I vår studie framkommer det att 

hemsjukvårdssjuksköterskor har en vilja att göra det bästa för patienten. Detta styrks av 

Gustafsson och Fagerberg (2010), Andreassen-Devik et al. (2013), Carlson et al. (2014) samt  

Eriksson (2014) som beskriver att vårdaren måste våga stanna upp och möta hela människan 

för att kunna tillgodose dennes unika behov. När hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie 

inte lyckas tillgodose patientens behov framträder känslor av otillräcklighet. 

Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie upplever det som positivt att hjälpa patienterna på 

plats, i deras hem då det underlättar för patienterna. För de patienter som talar ett främmande 

språk beskrivs det att de försöker planera arbetet så att de som talar det språket gör 

hembesöket. Detta för att skapa trygghet. Utifrån detta kan slutsatsen dras att 

hemsjukvårdssjuksköterskor upplever yrkesstolthet. Detta kan relateras till Sørensen och Hall 

(2011) som menar på att när sjuksköterskan ser patienten som helhet, belyser detta det goda i 

omvårdnaden och en känsla av yrkesstolthet framträder. När sjuksköterskor inte har möjlighet 

att se patienten ur ett helhetsperspektiv, hotas således yrkesstoltheten. Carlsson et al. (2014) 

menar på att yrkesstoltheten gör sig påmind när ett problem efter flera månader till sist löses 

och patienten tillfrisknar. Därför är det viktigt med individanpassning och kontinuitet i 

vården, där sjuksköterskan fortlöpande är delaktig i patientens vård för att kunna följa upp 

patientens hälsotillstånd.  

 

I vår studie framkommer det att hemsjukvårdssjuksköterskor upplever det som positivt att 

etablera djupa relationer med patienten och dennes familj. Vidare beskrivs det att arbetet i 

hemsjukvården bidrar till långvariga relationer, detta då många patienter är inskrivna under en 

lång tid. Detta relateras till Erikssons (1997) beskrivning av ansning, som handlar om att 

komma människan nära genom att skapa en kontakt som medför att hälsoprocesserna gynnas. 

Andreassen-Devik et al. (2013) och Carlson et al. (2014) menar på att anledningen till att 
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sjuksköterskor väljer att arbeta i kommunen är då det upplevs som positivt att möjligheten 

finns att etablera djupa relationer med vårdtagaren och dennes familj. För att relationen ska bli 

bra beskrivs det i vår studies resultat att det krävs en överenskommelse i vården, att 

hemsjukvårdssjuksköterskors uppgift stämmer överens med patientens önskan. För att uppnå 

detta är det värdefullt med en öppen kommunikation. Vidare upplevs det som trevligt, 

spännande, avslappnande och roligt att bli inbjuden i patientens hem. Detta medför en 

upplevelse av att relationen växer, tilliten ökar och relationen blir mer personlig på ett sätt 

som är svårt att beskriva. Detta till skillnad från arbetet på vårdavdelning eller mottagning 

vilket styrks av Josefsson och Ljung (2010). I vår studie beskrivs det som en trygghet att 

känna igen sina patienter samtidigt som patienterna känner igen hemsjukvårds-

sjuksköterskorna. Vidare beskrivs det att de i patientens hem är omgivna av patientens 

personliga ägodelar vilket bidrar till en känsla av vänskap vilket styrks av Josefsson och 

Ljung (2010) och Andreassen-Devik et al. (2013)  som beskriver att möten i hemmet berör på 

ett djupare plan då det i hemmet ges möjlighet att absorbera en persons historia och 

sammanhang. Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie beskriver att det är viktigt att 

patienten görs delaktig i vården genom att inte ta ifrån dem sådant de själva klarar av. Detta 

relateras till Erikssons (1997) beskrivning av leken, som handlar om att göra patienten 

delaktig i vården. För detta krävs att vården individanpassas och att patientfokus föreligger så 

att leken kan ske efter patientens villkor. Lärandet handlar om utveckling och förändring. Då 

lärandet äger rum tillsammans med andra människor är det därför av stor vikt att en relation 

etableras. Levy-Malmberg et al. (2008) uppger att den vårdande relationen handlar om 

vårdande kommunikation. Kommunikationen är den plats där samtalet börjar och slutar, det är 

en relation och attityd mellan sjuksköterskan och patienten som förutsätter medkänsla och 

engagemang från sjuksköterskan. Det är av stor vikt att sjuksköterskan är närvarande i mötet 

och kommunikationen med patienten då det bidrar till att patienten känner sig inbjuden att 

delta i en konversation med caritas som grund och motivation. Kasén (2002) skriver att det är 

vårdarens ansvar att så långt som möjligt, tillsammans med patienten utforma vården på ett 

för patientens bästa, möjliga sätt. Hemsjukvårdssjuksköterskor upplever i vår studie att 

kontinuiteten i vården är av stor vikt i synnerhet vid insatser som kräver noggrann uppföljning 

och utvärdering, både för patientens skull men även för att hemsjukvårdssjuksköterskor ska få 

helhetssyn. Detta styrks av Andreassen-Devik et al. (2013) och Carlson et al. (2014).  

Samia et al. (2012) uppger att konflikter mellan sjuksköterskan och organisationen är en 

bidragande faktor till att sjuksköterskor i hemsjukvården upplever stress i arbetet. 

Organisationens mål är att bibehålla kontinuitet i vården men det fungerar inte i 
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vårdverklighet då en patient kan ha flera sjuksköterskor som gör hembesök. Sjuksköterskor 

betonar vikten av att etablera en god kontakt med sina patienter och detta genom bland annat 

kontinuitet (Samia et al. 2012). Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie beskriver vidare att 

patientrelationen bygger på ömsesidig respekt och att det handlar om att mötas halva vägen 

var. Vidare beskrivs det att vården alltid ska ske på patientens villkor och 

hemsjukvårdssjuksköterskor har ingen rätt att styra och ställa i patientens hem. Detta bidrar 

till ökad ömsesidig tillit och trygghet. I vår studie framkommer det att det är viktigt att agera 

professionellt i bemötandet och utgå ifrån patienten som vårdas. Detta relateras till Eriksson 

(2014) som uppger att vårdrelationen innebär att vårdaren fungerar som en vägvisare men 

låter patienten styra takten och målet. Det relateras även till Kasén (2002) som menar på att då 

då vårdaren gör patienten delaktig medför detta att relationen får en karaktär av förbindelse 

och samhörighet. Den vårdande relationen förutsätter en ömsesidighet från båda parter där 

vårdaren måste ställa sig till patientens förfogande och där patienten bjuder in vårdaren till 

dennes värld.  

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie beskriver att svårigheter i arbetet upplevs vid ökad 

arbetsbelastning, vid en känsla av ensamhet samt när hinder i arbetet uppstår, ofta relaterat till 

organisationen. Detta relateras till Carlson et al. (2014) som beskriver att det självständiga 

arbetet påverkar den professionella feedbacken. Det är svårare att finna någon att diskutera 

med eller be om råd. Sjuksköterskan måste många gånger förlita sig enbart på den egna 

kompetensen vid bedömningen av en patient. Hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie 

upplever att deras arbete är till för att tillgodose patientens behov och det är därför som de 

finns. Vidare beskrivs det att detta inte är lika enkelt i vårdverklighet då det är 

tröskelprincipen som styr. Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling (2005) 

samt Levy (2013) uppger att det saknas tydliga direktiv och fastställda kriterier för 

tröskelprincipen i hemsjukvården. Detta innebär att de patienter som kan ta sig till 

vårdcentralen inte är berättigade hemsjukvård. Hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie 

beskriver att det under vissa perioder kan bli en ökad arbetsbelastning då takten får ökas för 

att arbetet ska hinnas med. Vid ökad arbetsbelastning upplevs det således att arbetet kan gå 

lite för fort fram och att vissa patientmöten därför kan få för lite kvalitet. Vidare beskrivs det 

av hemsjukvårdssjuksköterskorna att arbetsbelastningen ökar  då de är dåligt bemannade. 

Detta relateras till Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling (2005) som 

menar på att det saknas en tydlig beskrivning avseende hemsjukvårdens omfattning samt 

bedömning av resursbehovet. Hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie upplever att 
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telefonen ibland kan ringa oavbrutet vilket leder till att det första ärendet inte hinner avslutas 

innan det andra tar vid. Detta relateras till Samia et al. (2012) som beskriver att sjuksköterskor 

förlorar kontroll över sitt arbete då frekventa avbrott tvingas göras när telefonen ringer 

oavbrutet och oväntade patientärenden tillkommer. Det är inte ovanligt att telefonen ringer 

mitt under patientbesök.  

 

Hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie beskriver att patienter ibland kan upplevas som 

krävande samt att hemtjänstens behov dessutom kan vara svåra att tillgodose vilket upplevs 

leda till en ökad arbetsbelastning. Det upplevs tidvis att hemtjänsten och patienterna inte alltid 

känner till att hemsjukvårdssjuksköterskorna faktiskt har inplanerade besök och mycket 

administrativt arbete. Samia et al. (2012) uppger att den höga arbetsbelastningen som 

sjuksköterskor kan uppleva står i relation till orealistiska krav från patienters sida som inte 

kan tillgodoses, samt att dokumentationskravet är tidskrävande. Hemsjukvårds-

sjuksköterskorna i vår studie uppger dock inte att en ovilja att vårda uppstår relaterat till 

ovanstående, vilket motsäger Andreassen-Devik et al. (2013) som menar på att arbetet kan 

vara utmanande då kraven från patientens sida kan vara svåra eller omöjliga att tillgodose. 

Detta kan ge en känsla av maktlöshet som kan resultera i ovilja att göra hembesök hos 

patienter av sådan karaktär. Bland hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie råder det delade 

meningar avseende samarbetet med hemtjänsten. Därför har en tolkning gjorts efter reflektion 

av deltagarnas arbetslivserfarenhet. Slutsatsen har därigenom dragits att de hemsjukvårds-

sjuksköterskor som inte har lika lång arbetslivserfarenhet i förhållande till de som har arbetat 

längre, upplever en sämre kontakt med hemtjänsten. De hemsjukvårdssjuksköterskor som 

arbetat under en längre tid har haft kontakt med hemtjänsten sedan tidigare och därmed 

etablerat en djupare kontakt. Samarbetet mellan hemsjukvården och hemtjänsten uppges 

således enligt erfarna hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie fungera bra i dagsläget. En stor 

del av samarbetet handlar om stöttande insatser. Detta styrks av Norell et al. (2013). 

Hemsjukvårdssjuksköterskor anser i vår studie att den nära kontakten med hemtjänsten kan 

beror på att kontoren i dagsläget är belägna i samma byggnad.  

 

De organisatoriska hinder som ses bland hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie är brister i 

läkarkontakten. Hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver att det är av stor vikt att läkare är 

anträffbara för att arbetet ska fortlöpa på ett smidigt sätt. Törnquist et al. (2013) hävdar att 

sjuksköterskor strävar efter att tillgodose patientens behov, varför regelbunden kontakt med 

ansvarig primärvårdsläkare är av betydelse. Sjuksköterskor upplever att det ofta förekommer 
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att läkaren inte lyssnar till deras råd, trots att de känner patienten bäst. I vår studies resultat 

framkommer det dock inte att hemsjukvårdssjuksköterskor upplever att läkaren inte lyssnar 

till deras råd.  Däremot framkommer det att hemsjukvårdssjuksköterskor beskriver delade 

meningar angående läkarkontakten, då en del upplever att läkarkontakten fungerar bra medan 

andra upplever den bristfällig. Därför har en tolkning gjorts efter reflektion av deltagarnas 

arbetslivserfarenhet. Slutsatsen har därigenom dragits att de hemsjukvårdssjuksköterskor som 

inte har lika lång arbetslivserfarenhet upplever en bättre kontakt med läkaren medan de 

hemsjukvårdssjuksköterskor som arbetat under en längre tid upplever en sämre läkarkontakt. 

Detta då de med mindre erfarenhet inte hunnit uppleva negativa aspekter relaterat till 

läkarkontakten. Det upplevs att detta synliggör det faktum att hemsjukvården är en ny 

organisation och att det finns behov av att förändra ovanstående för att förbättra både för 

hemsjukvårdssjuksköterskor och patienter. Det framkommer även att onödigt lidande skapas 

för patienten då läkaren inte är anträffbar på bestämda tider. Av den anledningen finns en 

önskan hos hemsjukvårdssjuksköterskorna att hemsjukvården ska få egna läkare. 

Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie anser även att problem lättare skulle kunna lösas, om 

landstinget och kommunen gick under samma regim. I vårdverklighet saknar landstings-

läkaren ledningsansvar i den kommunala hälso- och sjukvården, därav agerar denne snarare 

som konsultläkare i förhållande till kommunen. Det är kommunens medicinskt ansvariga 

sjuksköterska som ansvarar för att rutiner finns för läkarkontakt när vårdtagarens behov av det 

finns (Prop 1990/91:14).  

 

En lidandefaktor för patienten är enligt hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie att flera 

vårdgivare kan vara anslutna till samma arbetsuppgift, vilket kan minska patientsäkerheten. 

De betonar att en önskan finns att underlätta samordningen för patienten och att samarbetet 

mellan kommunen och landstinget är bristfälligt. Detta då det förekommer att de bollas runt 

mellan olika personer och att ingen vill ta på sig ansvaret för patientens vård. 

Hemsjukvårdssjuksköterskorna beskriver vidare att arbetet kan behöva omprioriteras då 

landstingets vårdavdelning skriver ut patienterna utan en ordentlig plan för hemgången. Detta 

beskrivs som ett problem då det tar onödig tid och då det dessutom finns många inplanerade 

hembesök. Detta kan relateras till Törnquist et al. (2013) som uppger att äldre personer ofta 

har många olika vårdgivare involverade och det står ofta oklart vem av aktörerna som står 

ansvarig. Detta kan skapa lidande för patienten. Sjuksköterskan försöker därför ofta inta en 

roll som samordnare mellan olika vårdgivare för att minska risken för de negativa effekter 

detta kan bidra till för patienten (Törnquist et al. 2013). Distriktssköterskeföreningen i 
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Sverige (2008), Levy (2013) samt Carlson et al. (2014) hävdar att ett gott samarbete mellan 

hemsjukvården och andra aktörer är av stor vikt då hemsjukvården är en bred och omfattande 

verksamhet. Detta för att patientsäkerheten ska öka och för att patienten ska känna sig trygg. 

Samia et al. (2012) uppger att en stressfaktor hos sjuksköterskor är oförmågan att påverka de 

förändringar som sker i organisationen och det finns en oro att förändringar i organisationen 

ska påverka patienten negativt. 

 

Hemsjukvårdssjuksköterskor i vår studie beskriver att de inte har något val, alla patienter 

måste få sina besök. Vidare upplevs arbetet som ensamt, särskilt kvällstid. När hemsjukvårds-

sjuksköterskorna inte har någon att diskutera med vid svåra bedömningar uppstår en känsla av 

ensamhet, osäkerhet och otrygghet om rätt beslut fattats. Utmaningar i arbetet är att ett behov 

av ständig kunskapsutvecklig föreligger för att hemsjukvårdssjuksköterskorna ska känna sig 

mer säkra i arbetet. Detta relateras till Gustafsson och Fagerberg (2010) samt Carlson et al. 

(2014) som uppger att arbetet i hemsjukvården är självständigt, vilket i många fall ses som en 

fördel. Carlson et al. (2014) beskriver vidare att detta samtidigt kan bli ett problem då en 

känsla av ensamhet kan uppkomma. Detta då det är svårt att finna någon att diskutera med 

eller be om råd.  

 

Hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie beskriver att det ibland kan råda delade meningar 

kring hemsjukvårdens och hemtjänstens syn på patienten behov. Hemtjänstens bedömning 

kan skilja sig ifrån hemsjukvårdssjuksköterskors vilket bidrar till känslan av att 

kunskapsnivån skiljer sig något. Relaterat till detta beskriver hemsjukvårdssjuksköterskor att 

det är av stor vikt att känna sig trygg i yrkesrollen och således fatta beslut utifrån den kunskap 

som professionen vilar på, vilket även styrks av Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

(2008), Gustafsson och Fagerberg (2010) samt Carlson et al. (2014). Segesten (2011) uppger 

att sjuksköterskans profession bygger på livslångt lärande, att det aldrig går att bli fullärd. 

Sandberg (2010) menar vidare på att sjuksköterskans profession kräver en beredskap att lära 

på nytt och lära om på så sätt de egna kunskaperna och handlingarna omprövas.  Enligt 

hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie beskrivs det som utmanande att vårda barn i 

hemmet då det saknas tillräckligt med kunskap kring detta. Samia et al. (2012) menar på att 

sjuksköterskor upplever stress då arbetsuppgifter tillkommer som ligger utanför deras 

kunskapsramar. Det upplevs som stressande då de inte har kunskapen att behandla vissa 

åldergrupper. Andreassen-Devik et al. (2013) beskriver att mötet med yngre eller svårt sjuka 

patienter berör sjuksköterskor avsevärt. Sådana möten bidrar till en stärkande förmåga att 
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delta i patientens lidande. Även om dessa situationer kan medföra känslor av osäkerhet, väcks  

ändå känslan av ansvar hos sjuksköterskan som bidrar till att viljan att ge vård växer samt att 

göra sådant som sjuksköterskan vet betyder mycket för patienten. I vår studies resultat 

beskriver hemsjukvårdssjuksköterskorna även att patient- och anhörigbemötandet upplevs 

som något svårt och det beskrivs att det är något som utvecklas med åren ju mer erfarenhet 

som fås. Slutligen beskrivs utmaningar i arbetet avseende att arbetsplatsen är trång samt att 

det föreligger en sviktande ergonomi i patientens hem då ergonomisk utrustning saknas. 

Friman et al. (2011) uppger att arbetet i patientens hemmiljö kan orsaka ett flertal problem för 

distriktssköterskor. Det krävs flexibilitet och förmåga att lösa problem, i synnerhet gällande 

dålig belysning, utrustning, ergonomi och hygien. Avseende den trånga arbetsplatsen finns det 

en önskan hos hemsjukvårdssjuksköterskorna i vår studie att byta kontor till större lokaler då 

de beskriver att det skulle underlätta det dagliga arbetet samt främja deras välbefinnande. För 

att sjuksköterskan ska trivas på sitt arbete samt känna tillit till den egna yrkesprofessionen 

beskriver Rubenowitz (2004) samt Levy (2013) att en arbetsmiljö av stöttande karaktär är av 

stor vikt. Detta innebär bland annat goda ergonomiska förhållanden med anpassad 

arbetsutrustning för personalen.  

 

I vår studies resultat framkommer det genomgående att hemsjukvårdssjuksköterskorna 

försöker göra det bästa för patienten i alla situationer, vare sig det handlar om att ta på sig 

ansvaret att samordna patientens vård eller att utföra arbetsuppgifter på så vis som inte alltid 

är fördelaktigt för hemsjukvårdssjuksköterskorna. Detta kan relateras till medicinska 

forskningsrådets (2003) beskrivning av principen att inte skada samt godhetsprincipen vilka 

innebär att hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga att utöva vården på sådant sätt att 

patienten inte tar skada. Detta genom att sträva efter att göra gott samt förebygga, förhindra 

och minimera onödigt lidande för patienten. Utifrån resultatet i vår studie kan slutsatsen 

därmed dras att dessa etiska principer präglar hemsjukvårdssjuksköterskors dagliga arbete i 

patientens hem. 

Slutsats 

Den vårdande relationen som beskrivs enligt Katie Eriksson har genomgående kunnat 

relaterats till i studiens resultat då hemsjukvårdsjuksköterskor upplever en stark kontakt med 

sina patienter. Det finns en vilja att underlätta samordningen av patientens vård, varför det 

finns behov av att förbättra organisationen. Detta genom att förbättra samarbetet mellan 
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kommunen och landstinget samt tydliggöra tröskelprincipens kriterier. Hemsjukvårds-

sjuksköterskor upplever således både begränsande och möjliggörande aspekter i det dagliga 

arbetet i patientens hem. Trots att det föreligger svårigheter och utmaningar i arbetet finns en 

strävan efter att alltid göra det bästa för patienten i alla situationer. Förslag till framtida 

forskning är hur den kommunala hemsjukvården som organisation kan förbättras till syftet att 

öka patientsäkerheten och effektivisera arbetet för hemsjukvårdssjuksköterskor.  
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BILAGA 1 – Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor: 
1. Namn... 

2. Ålder... 

3. Vilket år blev du färdig sjuksköterska? (DSK tillägg: Vilket år blev du färdig 

distriktssköterska?) 

4. Hur länge har du arbetat i hemsjukvården? 

5. Hur ser din religiösa och kulturella bakgrund ut? 

6. Är du ensamstående/sammanboende/barn osv.? 

 

Intervjuguide 
1. Hur kommer det sig att du valt att arbeta i hemsjukvården? 

2. Berätta hur en typisk dag kan se ut i hemsjukvården. 

3. Vilka positiva aspekter ser du med att arbeta i hemsjukvården? 

4. 3b) berätta om en dag som enligt din upplevelse har varit bra! 

5. Vilka negativa aspekter ser du med att arbeta i hemsjukvården? 

6. 4b) berätta om en dag som du upplever har varit dålig! 

7. Ser du några utmaningar eller svårigheter i arbetet inom hemsjukvården? 

8. Om du fick förändra något med ditt arbete, vad skulle du förändra då? 

 

Exempel på följdfrågor: 
1. Kan du utveckla..? 

2. Vill du berätta mer..? 

3. Hur menar du..? 

4. På vilket sätt..? 

5. Kan du beskriva hur det kommer sig att..? 
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BILAGA 2 – Samtyckesblankett till enhetschef  

Förfrågan till enhetschef 
 

Förfrågan beträffande tillstånd att genomföra intervjuer med 

sjuksköterskor/distriktssköterskor vid hemsjukvården i finspång 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Hej! 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter som under denna höst avslutar vår specialistutbildning 

vid Umeå universitet. Vi kommer att genomföra ett examensarbete med syftet att studera 

"Sjuksköterskors/distriktssköterskor upplevelse av att arbeta i den kommunala hemsjukvården 

i Finspångs kommun” och vill därför komma med förfrågan om tillstånd att genomföra 

intervjuer med åtta sjuksköterskor/distriktssköterskor. Vidare undrar vi om du som chef kan 

vara oss behjälplig med att hitta åtta sjuksköterskor/distriktssköterskor som vill delta i en 

intervju utifrån givna urvalskriterier.   

Intervjuerna kommer ske på arbetsplatsen. Vi räknar med att intervjun tar ca 30 minuter. 

Inspelningsenhet kommer användas under intervjun. Deltagandet är frivilligt och det är tillåtet 

att avböja när som helst under studiens gång. 

Materialet kommer behandlas konfidentiellt Identiteter kommer inte framgå i studiens resultat 

som kommer att presenteras i ett examensarbete hösten 2015. Endast författarna Almina Peci 

och Susanna Pohjola samt handledare Karin Sundin, universitetslektor vid Umeå Universitet 

kommer ha tillgång till materialet. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring arbetet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Almina Peci, leg sjuksköterska 

E-post: almina-p@hotmail.com, tel nr: 0707396257 

Susanna Pohjola, leg sjuksköterska 

E-post: sossolainen@gmail.com, tel nr: 0737819319 

Medgivande ges härmed att sjuksköterskor/distriktssköterskor vid hemsjukvårdsenhet får, 

under arbetstid, delta i intervjuer som varar ca 30 minuter, beträffande upplevelsen av att 

arbeta inom hemsjukvård 

 

Namnteckning                                                       Ort, datum 

 

..........................................................                          ........................................................... 

 

Titel/namnförtydligande 

 

................................................................................... 
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BILAGA 3 – Förfrågansbrev till sjuksköterskor och 

distriktssköterskor 

Förfrågan till sjuksköterskor/distriktssköterskor om deltagande i intervjustudie 
 

Hej! 

 

Vi är två distriktssköterskestudenter som under denna höst avslutar vår specialistutbildning 

vid Umeå universitet. Vi ska skriva ett examensarbete med syftet att studera 

"Sjuksköterskors/distriktssköterskor upplevelse av att arbeta i den kommunala hemsjukvården 

i Finspångs Kommun” och vi hoppas att du vill delta i en intervju. Denna kommer ske på din 

arbetsplats. Vi räknar med att intervjun tar ca 30 minuter. Inspelningsenhet kommer användas 

under intervjun. 

 

Enhetschef har givit sitt samtycke till att genomföra intervjun på er arbetsplats. Deltagandet är 

frivilligt och det är naturligtvis tillåtet att avböja när som helst under studiens gång. All 

insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och du kan välja att avbryta när som helst 

under studiens gång. Ingen enskild individ kommer att kunna identifieras eftersom 

bearbetning av data sker på gruppnivå. Din identitet kommer inte framgå i studiens resultat 

som kommer att presenteras i ett examensarbete hösten 2015. Endast författarna Almina Peci 

och Susanna Pohjola samt handledare Karin Sundin, universitetslektor vid Umeå universitet 

kommer ha tillgång till materialet.  

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor kring arbetet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Almina Peci, leg sjuksköterska 

E-post: almina-p@hotmail.com, tel nr: 0707396257 

Susanna Pohjola, leg sjuksköterska 

E-post: sossolainen@gmail.com, tel nr: 0737819319 

___________________________________________________________________________ 

 

Svarsbrev från deltagare 
 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien och att Almina Peci och Susanna Pohjola som 

utför studien får ta del av mitt inspelade material i utbildningssyfte 

 

Namnteckning deltagare                                         Ort, datum 

 

..........................................................                          ........................................................... 

 

Titel/namnförtydligande 

 

................................................................................... 
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IV 
 

BILAGA 4  - Analysprocess 

 

Meningsenheter Kondenserad Kod Underkategori kategori 

Ganska roligt när det händer lite saker, när 

det är lite blandat, både planerat och sen att 

det kanske tillkommer någonting oplanerat 

och det är det jag tycker är charmigt med 

jobbet att man vet aldrig vad som händer, 

fast man har det ganska planerat från 

morgonmöte. (3) 

Roligt när det händer lite 

saker, när det är lite blandat 

och det är det jag tycker är 

charmigt med jobbet, att 

aldrig veta vad som kommer 

även om man har det ganska 

planerat från början. 

Roligt och charmigt 

yrke på grund av 

blandade 

arbetsuppgifter och att 

man inte vet vad som 

ska hända. 

Arbetstillfredsställelse Stärkande 

aspekter i 

det dagliga 

arbetet 

Man får bättre kontakt med patienterna än 

att arbeta på mottagning  när man får 

komma till deras hem. (7) 

Man får bättre kontakt med 

patienterna när man får 

komma till deras hem. 

Man får bättre kontakt 

med patienterna när 

man får komma till 

deras hem. 

Etablering av en god 

kontakt 

Goda 

patientrelati

oner i 

hemmet 

Man ju hela tiden lära sig nytt och det gör 

man ju faktiskt hela tiden... man stöter alltid 

på nya saker som man “jaha men nu fick jag 

lära mig det här”...jag tycker aldrig att det 

har slutat på något vis...man går aldrig hem 

till någon och tänker “det här har jag sett det 

här vet jag allting om” så är det inte, hur 

många år det än går tror jag. (2)  

Man vill ju hela tiden lära 

sig nytt och det gör man ju 

faktiskt hela tiden. Man 

stöter alltid på nya saker. 

Jag tycker aldrig att det 

slutar, hur många år det än 

går.  

Vilja att lära sig något 

nytt, aldrig fullärd. 

 

Ständigt 

kunskapsbehov 

Utmaningar 

i arbetet 

Man vill ha tag i personer inom landstinget 

och man bara bollas runt... vi hade jätte 

svårt att få tag på någon och som sagt, ja, 

kommunikationen och “nej det där är inte 

vårt jobb” och så bollas man vidare... den 

dagen var som sagt en patient som skulle till 

akuten och det blev ett heldagsprojekt för en 

sak som kanske skulle ha tagit tio minuter”. 

(4) 

Man vill få tag i personer 

inom landstinget men man 

bollas bara 

runt,  kommunikationen 

fungerar inte och ingen gör 

sig behjälplig. En patient 

skulle skickas in till akuten 

och det kunde tagit tio 

minuter men blev istället ett 

heldagsprojekt. 

Kommunikationsprobl

em med landstinget 

medför att arbetet 

försvåras.  

Organisatoriska hinder Svårigheter i 

arbetet 

 


