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Sammanfattning 

Syfte: Att beskriva hur distriktssköterskor inom hemsjukvården upplever sitt arbete och 

sin arbetsmiljö ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv.  

Metod: Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Åtta 

distriktssköterskor verksamma inom hemsjukvård i tätort eller på landsbygd i 

Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer och 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.  

Resultat: Temat ”Att arbeta för patientens bästa, en utmaning för distriktssköterskan i 

hemsjukvård” bildades ur fyra kategorier. Utmaningar som distriktssköterskorna i 

studien beskrev som den fysiska arbetsmiljön i patienternas hem, att ha ett professionellt 

förhållningssätt, att hålla sig uppdaterade, prioritera och planera sitt arbete. 

Utmaningarna fanns också i kraven ställda från olika håll och strävan efter ett gott 

samarbete med många olika instanser och yrkeskategorier, allt för patientens bästa. 

Temat bildades ur kategorierna ”Ditt hem är min arbetsplats – att vara nära men ändå 

ha distans”, ”Att känna sig som en administratör men prioritera patientkontakten”, ”Att 

uppleva stöd och sträva efter samarbete” samt ”Ambitioner och förväntningar inför 

framtidens hemsjukvård”.  

Slutsats: Distriktssköterskorna inom hemsjukvården upplevde många utmaningar i sin 

strävan efter att arbeta för patientens bästa. Distriktssköterskornas upplevelser gav ett 

helhetsperspektiv på arbetet inom hemsjukvården och kunskap om detta är ett viktigt 

redskap för att optimera hemsjukvårdens framtida kvalitet.  

 

Nyckelord: Arbete, distriktssköterska, hemsjukvård, upplevelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

Abstract 

 

Aim: To describe how district nurses in home care experience their work and their 

working environment from a physical, psychological and social perspective. 

Method: The study had a descriptive design with qualitative approach. Eight district 

nurses working in home care in urban or rural areas in central Sweden participated in 

the study. Data were collected through semi-structured interviews and analyzed by 

qualitative content analysis. 

Results: The theme "Working for the patient's best, a challenge for the district nurse in 

home care " was formed out of four categories. Challenges that district nurses in the 

study described as the physical environment in the patients’ home, having a professional 

approach, to stay updated, prioritize and plan their work. Challenges were also in the 

requirements asked from various quarters and the quest for a good cooperation with 

many different instances and professions, all for the patient's best. The theme was 

formed from the categories "Your home is my workplace - to be close but still have a 

distance", "To feel as an administrator but prioritize the patient contact", "To 

experience support and strive for cooperation" and "Ambitions and expectations for the 

future of home care". 

Conclusion: District nurses in home care experienced many challenges in their efforts 

to work for the patient's best. District nurses experiences gave an overall perspective of 

the work in home care and knowledge of this is an important tool to optimize future 

home care quality. 

 
 
 

Keywords: District nurse, experience, home care, work. 
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Introduktion 
 

En allt större andel av Sveriges befolkning är äldre och allt fler människor vårdas i dag i 

hemmen. Antalet vårdplatser i slutenvården minskar och behovet av hemsjukvård fortsätter att 

öka. Hemsjukvården kan vara tryggheten för den som behöver vård utanför sjukhuset. Multi-

sjuka och patienter med palliativ diagnos vårdas i större utsträckning i hemmet med en allt 

mer avancerad vård och utrustning. Det finns en risk att kraven på god vård inom hemsjuk-

vården inte kommer att kunna upprätthållas i framtiden och att patientsäkerheten då kommer 

att äventyras (Socialstyrelsen 2008). Politikerna har det övergripande ansvaret för hemsjuk-

vården och hur ansvaret ska fördelas mellan landsting och kommun styrs av Hälso- och Sjuk-

vårdslagen (SFS 1982). Nationellt pågår ett förändringsarbete med syfte att omorganisera 

huvudmannaskapet för hemsjukvården för att få en mer enhetlig hemsjukvård i hela landet. 

Det är verksamheten som idag bedrivs på primärvårdsnivå som berörs när hemsjukvården 

byter huvudman från landsting till kommun (Region Gävleborg 2011). 

 

Hemsjukvård 

Definition av hemsjukvård i Socialstyrelsens termbank: 

”Hälso- och sjukvård när den ges i patients bostad eller motsvarande och där 

ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tiden. Åtgär-

der/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering.”  

(Socialstyrelsen 2004) 

 

Den så kallade tröskelprincipen reglerar vem som har rätt till sjukvård i hemmet. Kraven är att 

den sjuke inte har möjlighet att ta sig till hälsocentralen för att få behandling eller att resan dit 

är så påfrestande att patienten måste vila resten av dagen. Behandlingen måste också kunna 

genomföras på ett tryggt och säkert sätt (Bökberg & Drevenhorn 2010). 

 

Hemsjukvårdsrutinen 

För att klargöra ansvar och roller finns det som för så mycket annat rutiner för hemsjukvår-

den. Enligt hemsjukvårdsrutinen (Landstinget Gävleborg 2012) skall hemsjukvården utgå från 

patientens behov och alla delar i vårdkedjan ska samverka. Insatsen för patienten ska vara 

hälso- och sjukvård, som skall ges sammanhängande över tid i patientens hem eller motsva-

rande. Vid inskrivning i hemsjukvården ska en vårdplanering och riskbedömning utföras. Alla 

patienter som är 65 år och äldre bedöms och registreras i Senior alert som är ett nationellt 
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kvalitetsregister (Landstinget i Jönköpings län 2012, Rosengren et al. 2012). En vårdplan 

upprättas där resultatet av genomförd riskbedömning avseende fall, undernäring och trycksår 

tas i beaktande. Bakomliggande orsaker till risk identifieras, åtgärder vidtas och resultat följs 

upp. Återkommande vårdplaneringar i samverkan med patient, närstående och andra aktörer 

ger enligt hemsjukvårdsrutinen ökad patientsäkerhet (Landstinget Gävleborg 2012). 

 

Grundläggande hemsjukvård 

Grundläggande basal hemsjukvård ges ofta av distriktssköterskor och undersköterskor. Det 

kan vara allt från omläggningar och insulininjektioner till hjälp med byte av kateter och annat.  

Oavsett om hemsjukvården bedrivs av kommunen eller landstinget så kan vissa sjukvårdsin-

satser delegeras till hemtjänstpersonalen (Melin-Johansson 2010). 

 

Avancerad hemsjukvård 

Avancerad hemsjukvård ges ofta av team som leds av läkare, exempelvis palliativa team. 

Dessa team har en rådgivande och konsultativ funktion. De samarbetar med andra personal-

grupper och bidrar till att öka vårdens kvalitet till patienterna och kompetensen hos persona-

len inom hemsjukvården (Melin-Johansson 2010).  

 

Arbete och arbetsmiljö 

Definition av arbete och arbetsmiljö: 

”Arbete – verksamhet på vilken en människa bygger sin försörjning.” 

”Arbetsmiljö -  förhållandena på en arbetsplats.” 

(Nationalencyklopedien 2012) 

 

Arbete och arbetsmiljö går hand i hand. Länge uppfattades arbetsmiljöfrågor som något som 

enbart berörde särskilt riskfyllt arbete där arbetstagarens liv och hälsa var i stor fara. Numera 

ingår så mycket mera i begreppet arbetsmiljö. I arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) beskrivs att 

målsättningen med arbetsmiljön är att den anpassas till människans fysiska och psykiska för-

utsättningar och att den skall vara tillfredställande med hänsyn till den sociala och tekniska 

utvecklingen. Arbetstagaren skall ges möjlighet att själv påverka sin arbetssituation och delta i 

förändrings- och utvecklingsarbete. Arbetet skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för 

fysiska eller psykiska belastningar som kan orsaka skada. En strävan efter social kontakt, 

samarbete och variation skall finnas.  
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Fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv på arbete och arbetsmiljö 

Att ha ett arbete som upplevs hälsosamt är viktigt. Hälsa är något som måste finnas i vardagen 

såväl som på arbetsplatsen. Människors totala livssituation påverkas av förhållanden i och 

utanför arbetet (AFS 1980:14). WHO (1948) beskrev hälsa som inte enbart frånvaro av 

sjukdom utan även ett tillstånd av välbefinnande ur fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv, en 

definition som håller än idag.  

 

Fysiska perspektiv på arbete kan vara kroppsliga, rumsliga och materiella förhållanden. Det 

kan handla om ergonomi, arbetsplatsens utformning, hjälpmedel och andra faktorer som på-

verkar arbetssituationen så som ljus och ljud (SFS 1977:1160). Många arbeten har blivit 

mindre fysiskt ansträngande allt eftersom den tekniska utvecklingen går framåt. Samtidigt 

ökar den psykiska påfrestningen ofta på grund av åtgärder som genomförts för att 

effektivisera arbetet. Psykiska perspektiv kan handla om reaktioner så som tankar, beteenden 

och känslor som orsakas av arbetet/arbetsmiljön, både positiva och negativa. Arbetstagare 

som utför psykiskt påfrestande arbetsmoment ska erbjudas regelbundet stöd och handledning. 

Psykiskt påfrestande arbete ska begränsas eller om möjligt undvikas helt. Om arbetstagaren 

påtagligt riskerar att bli utsatt för hot och våld får arbetet inte utföras som ensamarbete (AFS 

1990:18). Det sociala perspektivet syftar till arbetstagaren i samspel med och i relation till 

andra människor. Arbetsmiljön påverkar de organisatoriska och sociala förhållandena på en 

arbetsplats, exempelvis samarbete, inflytande och möjlighet till kontakt. Inom vårdsektorn 

kan de sociala aspekterna med relationer till och krav från andra människor upplevas särskilt 

påfrestande (AFS 1980:14). Arbetsförhållandena ska anordnas så att arbetet kan utföras i en 

sund och säker miljö och arbetslokalen ska vara lämpligt utformad och inredd. Viktigt är att ta 

hänsyn till fysiska aspekter så som t ex luft, ljud och ljus (SFS 1977:1160). Arbetsgivaren har 

ett stort ansvar i detta, men problemet inom hemsjukvården är att arbetsgivaren inte förfogar 

över arbetsmiljön då denna utgörs av patienternas hem vilket ställer specifika krav.  

 

Distriktssköterskans arbete i hemsjukvård 

Distriktssköterskan i hemsjukvården kan i sitt arbete möta både barn, vuxna och äldre. Di-

striktssköterskorna får genom dagliga eller återkommande besök i patientens hem inblick i 

den verklighet patienten lever i. Patienten ses i sitt sammanhang och åtgärderna anpassas där-

efter. Kontakter med slutenvården, andra vårdgivare och anhöriga är en viktig del av arbetet i 

hemsjukvården. Många av patienterna har också insatser från kommunens hemtjänst och detta 

kräver samordning så att vård och omsorg utformas optimalt. Distriktssköterskan har en 
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handledande funktion gentemot hemtjänstpersonalen gällande behandling, omvårdnad och 

rehabilitering, där delegering av vissa arbetsuppgifter ingår. För att vården och omsorgen 

skall fungera på bästa sätt är ett nära samarbete inom hemsjukvården en förutsättning (Riks-

föreningen för Distriktssköterskor et al. 2012). Inom hemsjukvården ansvarar distriktsskö-

terskan för att leda, prioritera, fördela och samordna omvårdnadsarbetet runt patienten. Di-

striktssköterskor utför hälso- och sjukvård i patientens hem. De tillgodoser patientens basala 

och specifika omvårdnadsbehov och ansvarar även för att tillvarata det friska hos patienten. I 

samverkan med andra aktörer i teamet kring patienten ordnar de med förebyggande insatser 

(Landstinget Gävleborg 2012).  

 

Distriktssköterskans utbildning är specialiserad och anpassad för de arbetsuppgifter som finns 

inom hemsjukvården. Distriktssköterskan ska självständigt kunna bedöma, planera, genom-

föra och utvärdera de åtgärder som behövs för att främja hälsa, förebygga sjukdom och kom-

plikationer. Yrkeskraven förändras dock över tid och det ställs krav på att vara flexibel och att 

uppdatera sin kompetens för att bidra till hög kvalitet och säkerhet (Josefsson & Ljung 2010). 

En studie har visat att distriktssköterskor känt sig överväldigade av arbetsbördan och haft liten 

kontroll över sin arbetsbelastning (Haycock Stuart et al. 2008). Förändringar av distriktsskö-

terskors yrkesroll under senare år har medfört ett minskat självbestämmande och ett minskat 

inflytande över arbetssituationen (Karlsson et al. 2006).   

 

Att arbeta i en annan människas hem är en annorlunda arbetssituation som kan orsaka många 

etiska dilemman. Ett etiskt förhållningssätt hos distriktssköterskorna med respekt för indivi-

den gällande integritet och autonomi är särskilt viktigt vid arbete i patienternas hem. Detta 

kräver en balans mellan distans och närhet i distriktssköterskornas professionella förhåll-

ningssätt för att kunna hantera de skiftande situationer och arbetsmiljöer som patienternas 

hem innebär (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008).  

 

Tidigare forskning inom området 

Karlsson et al. (2006) rapporterade i sin studie att distriktssköterskor ansåg att hemsjukvård 

var en viktig uppgift som man ville värna om men som krävde mycket tid. Distriktssköters-

korna upplevde att deras helhetssyn vid vård i hemmen var en unik kompetens och de pratade 

om ett speciellt synsätt ”att ha distriktssköterskeögon”. Arbetet i hemsjukvården påverkades 

av faktorer som att patienterna blev utskrivna fortare från slutenvård och hade större vårdbe-

hov än tidigare. Det rörde sig ofta om äldre patienter och anhörigas möjlighet att hjälpa till i 
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hemmen hade minskat. Distriktssköterskorna i studien beskrev sig både som arbetare i team 

och ensamarbetare. De nämnde självständighet som något viktigt, men var även positiva till 

samverkan med andra yrkesgrupper. Självständigheten upplevdes som större vid arbete i hem-

sjukvård och distriktssköterskorna upplevde även svårigheter i att ensam fatta rätt beslut i 

hemmen. Bristande information från andra vårdgivare och läkare nämndes också som en svå-

righet.  

 

Att det för patientsäkerhetens skull är viktigt med fungerande information och kommuni-

kation  mellan olika instanser och yrkesgrupper beskrivs i flera studier (Hall Ellenbecker et al. 

2004, Rydeman & Törnkvist 2006, Törnkvist et al. 2006), inte minst för att säkerställa läke-

medelshanteringen. Törnkvist et al. (2006) undersökte i sin studie kvaliteten på de skriftliga 

ordinationshandlingar som ligger till grund för distriktssköterskans läkemedelshantering i 

primärvården och fann stora brister. Mer än hälften av dokumenten saknade en eller flera vik-

tiga uppgifter för hantering av läkemedel, vilket i sin tur kan leda till en ineffektiv arbetssitu-

ation för distriktssköterskan och en ökad risk för patienten. 

 

Flera studier beskriver distriktssköterskans roll i hemmen (Goodman et al. 2003, Karlsson et 

al. 2006, McGarry 2008, Öresland et al. 2008). Öresland et al. (2008) beskrev i sin studie hur 

distriktssköterskorna upplevde sig själva som både gäster och professionella när de arbetade i 

patienternas hem. I McGarrys (2008) studie talade sköterskorna om en slags professionell 

vänskap med patienterna. Att ha ett etiskt korrekt förhållningssätt i patientens hem var viktigt 

för de sjuksköterskor i hemsjukvård som Öresland et al. (2008) intervjuade. Som exempel på 

detta angavs att de alltid frågade om lov när de steg in i patienternas hem. De uppgav att de 

förhöll sig på samma sätt i patienternas hem som de förväntade sig att deras egna gäster skulle 

förhålla sig i deras hem. Trots att hemmet var sköterskornas arbetsplats så var det patienternas 

värld. Patienterna hade beslutanderätten och relationen mellan patient och sköterska var mer 

jämställd än inom slutenvården där sköterskorna beskrevs som mer auktoritära. Det var viktigt 

att ta hänsyn till patienternas åsikter gällande omvårdnad och medicinska frågor men när 

åsikterna inte överensstämde med sköterskans, ändå insistera på att vara experten. I en obser-

vationsstudie (Millard et al. 2006) genomförd i England visade resultatet att sköterskor i hem-

sjukvård inte alltid involverar patienterna i beslut om vård och behandling.  

 

En försvårande faktor för sköterskornas arbete i hemsjukvård var kaotiska och smutsiga om-

vårdnadsmiljöer i hemmen som kunde äventyra patienternas vård (Friman et al. 2011, Öres-
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land et al. 2008). Friman et al. (2011) beskriver i sin studie om distriktssköterskors upplevelse 

av sårvård att distriktssköterskorna  måste vara flexibla och lösa problem gällande dålig be-

lysning, utrustning, ergonomi och hygien vid såromläggningar i hemmen. I en annan studie 

om sårvård (Hallet et al. 2000) gjord i England, beskrev sköterskor i hemsjukvård att 

följsamheten till behandling hos patienterna inte alltid var den bästa och kunde ställa till 

problem. De talade bland annat om ”social ulcers”, där patienten avsiktligt plockade bort 

förbandet över såret som på så vis läkte sämre. Detta för att sköterskan skulle fortsätta komma 

på besök till patienten. Enligt Friman et al. (2011) trodde sig vissa patienter ha en exklusiv 

rätt till distriktssköterskan och krävde till exempel att få bestämma tid för hembesöken. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det var stressande att ha en stor arbetsbörda och vara 

tvungna att planera om sitt arbete för att de inte hann med allt (Karlsson et al. 2006). Att 

känna makt över sig egen situation är viktigt i sammanhanget och i Williamsons (2007) studie 

beskrev sköterskor sin egenmakt som att uppleva sig oberoende samt att vara säker på och 

bekväm med den vård de gav. Den medicinska teknologin inom hemsjukvården kan vara 

avancerad och blir sårbar när det finns kunskapsbrister och osäkerhet hos vårdpersonalen. I en 

studie påvisades att när tid och resurser inte var tillräckliga upplevde distriktssköterskor kra-

ven på att hålla sig uppdaterade som en stressfaktor (Munck et al. 2011). Distriktssköters-

korna var positiva till att använda ny informations- och kommunikationsteknik i arbetet som 

ett komplement men ansåg att fysisk närvaro i hemsjukvård var mycket viktig (Nilsson et al. 

2008). Enligt Haycock Stuart et al. (2008) hade det direkta patientarbetet högsta prioritet för 

distriktssköterskorna. De förstod och accepterade att även det indirekta patientarbetet var vik-

tigt för kvaliteten på vården men det prioriterades inte och det ansågs inte direkt relevant för 

omvårdnadsarbetet. Lägst prioritet för distriktssköterskorna hade det administrativa arbetet 

och dataarbete upplevdes som en bidragande stressfaktor i distriktssköterskornas hantering av 

arbetsbelastningen. Usha (2000) rapporterade också om detta i sin studie där distriktssköters-

kors upplevelse av stress undersöktes. Andra stressfaktorer för distriktssköterskorna som 

framkom i den studien var bland annat tidspress, för stor arbetsbelastning, faktorer som inte 

kunde kontrolleras, avbrott och att arbeta med döende patienter och deras anhöriga.  

 

En stor del av hemsjukvården för distriktssköterskorna är vården vid livets slut, den palliativa 

vården (Henoch 2002). På senare år har en hel del forskning gjorts inom området där man 

både belyser fördelarna med den palliativa vården i hemmet, men också de många gånger 

betungande krav som ställs på de involverade (Appelin et al. 2005, Berterö 2002, Dunne et al. 
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2005, Karlsson & Berggren 2011, Wallerstedt & Andershed 2007). Dunne et al. (2005) be-

skrev att distriktssköterskorna upplevde den palliativa vården som utmanande men givande. 

Många distriktssköterskor i Dunne et al. (2005) studie berördes känslomässigt i olika situat-

ioner. Enligt Öhman och Söderberg (2004) beskrev distriktssköterskor mötet med svårt sjuka 

människor och deras närstående i hemmen som att de välkomnades in i sjuka människors pri-

vatliv och att de delade deras förståelse av att vara sjuk. Även i Berterös (2002) studie po-

ängterade distriktssköterskorna relationerna med patienter och anhöriga. Anhöriga kunde vara 

både en resurs för distriktssköterskan och patienten men upplevdes också vara krävande på 

olika sätt (Benzein et al. 2004). 

 

Problemformulering 

I Socialstyrelsens Folkhälsorapport (2009) framkommer att stress är vanligt förekommande 

bland hälso- och sjukvårdspersonal. Höga krav kan även vara något gynnsamt för hälsan om 

det samtidigt innebär inflytande över arbetssituationen. Studier har dock visat att distrikts-

sköterskor allt mer upplever ett minskat inflytande över sin arbetssituation och liten kontroll 

över arbetsbelastningen (Haycock Stuart et al. 2008, Karlsson et al. 2006, Usha 2000, 

Wilhelmsson et al. 2002). Distriktssköterskorna prioriterade patienterna (Haycock Stuart et al. 

2008) men vården rationaliserades för att hinna med så många patienter som möjligt 

(Tönnessen et al. 2011). Pressen på hemsjukvården ökar och för att klara de mångskiftande 

kraven måste distriktssköterskors kompetens vara anpassad till arbetsuppgifterna för att und-

vika negativ stress som kan leda till ohälsa (Josefsson & Ljung 2010). Det finns få studier 

som beskriver distriktssköterskors arbetssituation i hemsjukvården sett ur olika perspektiv. Ett 

särskilt outforskat område tycks det fysiska perspektivet på distriktssköterskornas arbete i 

hemmen vara. Nästan all forskning bygger underförstått på en tänkt sjukhusmiljö. Därför be-

hövs mer forskning om förutsättningar, villkor och framgångsfaktorer för vård i hemmet. In-

för stundande omorganisation är distriktssköterskornas upplevelse av sitt arbete inom hem-

sjukvården högst aktuellt och bör belysas för ökad förståelse och framtida studier (Region 

Gävleborg 2011, Riksföreningen för Distriktssköterskor et al. 2012). Förhoppningen är att 

denna studie skall komma till gagn för distriktssköterskor i hemsjukvård, exempelvis som ett 

diskussionsunderlag i deras framtida arbete och strävan efter att göra det bästa för patienterna.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur distriktssköterskor inom hemsjukvården upplever sitt 

arbete och sin arbetsmiljö ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. 
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Metod 

 

Design 

Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av åtta distriktssköterskor som var verksamma inom hemsjuk-

vård i tätort eller på landsbygd i Mellansverige. Deltagarna valdes ut genom ett  

ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2012). Inklusionskriterierna var att de skulle vara verk-

samma minst 50 procent inom hemsjukvården och att de hade arbetat med hemsjukvård i 

minst ett års tid. En strävan fanns att inkludera distriktssköterskor med olika lång erfarenhet, 

vilket visade sig vara svårt i praktiken. Totalt tillfrågades 27 distriktssköterskor, varav två inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. De distriktssköterskor som valde att tacka nej eller avstod 

från att svara var 17 till antalet. Sju av åtta deltagare i studien hade mångårig erfarenhet som 

sjuksköterska från olika områden inom sjukvården innan de vidareutbildade sig till 

distriktssköterskor. De hade arbetat som distriktssköterskor mellan sex och 35 år, medeltiden 

var 16 år. Samtliga deltagare arbetade enbart med hemsjukvård och hade själva valt att göra 

det. Fem distriktssköterskor arbetade i huvudsak inom hemsjukvården i tätort och tre 

distriktssköterskor arbetade på landsbygden. Sju av deltagarna i studien var kvinnor, en var 

man. 

 

Datainsamlingsmetod 

Data samlades in via semi-strukturerade intervjuer. Frågorna ställdes utifrån en intervjuguide 

där intervjuaren var fri att samtala och ställa följdfrågor för att belysa frågeområdena.  Inter-

vjuguiden innehöll både bakgrundsvariabler och frågeområden som belyste syftet, hur di-

striktssköterskor upplever sitt arbete i hemsjukvården ur de tre olika perspektiven, fysiskt, 

psykiskt och socialt. Exempel på bakgrundsvariabler var; hur länge har du arbetat som 

distriktssköterska och arbetar du inom tätort eller på landsbygd? Exempel på frågor ur de 

olika perspektiven var; berätta hur du upplever din arbetsmiljö i hemmen ur ett fysiskt 

perspektiv, i vilken omfattning har du inflytande över din arbetssituation och hur upplever du 

att samverkan med andra instanser och yrkesgrupper fungerar? Intervjuguiden innehöll 

avslutningsvis frågor om utveckling inom området. Under intervjuernas gång använde sig 

författaren av probes så som, beskriv hur och kan du förklara? 
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Tillvägagångssätt 

Skriftlig ansökan om tillstånd för studien skickades till verksamhetschefer för tre områden 

inom primärvården i ett landsting i Mellansverige. Berörda verksamhetschefer kontaktades 

därefter per telefon. Efter skriftligt godkännande från verksamhetscheferna kontaktades vår-

denhetschefer för hemsjukvården vid fyra olika enheter för att erhålla namn på de distrikts-

sköterskor som skulle kunna bli aktuella som deltagare i studien. Vårdenhetscheferna ombads 

välja ut samtliga distriktssköterskor som passade inklusionskriterierna. Listor med kontakt-

uppgifter till distriktssköterskorna erhölls från två av fyra berörda vårdenhetschefer, dock utan 

uppgifter om hur mycket och hur länge distriktssköterskorna arbetat inom hemsjukvården. 

Information om studien och förfrågan om deltagande skickades till distriktssköterskorna och 

kontakt togs via e-post eller telefon. Förfrågningarna fortsatte tills åtta distriktssköterskor 

tackat ja till studien och tider bokats för intervju med dessa. Totalt tillfrågades 27 distrikts-

sköterskor, varav två inte uppfyllde inklusionskriterierna. De distriktssköterskor som valde att 

tacka nej eller avstod från att svara var 17 till antalet. Som orsak angavs deltagande i flera 

studier och tidsbrist. Vid samtycke till deltagande i studien skedde en överenskommelse om 

tid och plats för intervju. Samtliga intervjuer genomfördes på deltagarnas respektive arbets-

platser och tog 35 - 75 minuter att genomföra. Intervjuerna genomfördes av författaren under 

våren 2012 och spelades in i sin helhet på en mp3-spelare. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman 

2004). Efter att intervjuerna transkriberats så läste författaren igenom dem noggrant flera 

gånger för att få en känsla av innehåll och helhet. Textmaterialet från intervjuerna delades 

därefter upp i meningsbärande enheter i form av stycken och meningar som svarade mot stu-

diens syfte. Dessa kondenserades, det vill säga att de kortades ned utan att förlora innebörden. 

De manifesta kondenserade meningsenheterna gavs sedan en kod som kortfattat beskrev inne-

hållet i meningsenheten. Genom att titta efter kodernas skillnader och likheter kategoriserades 

koderna i subkategorier och därefter kategorier. Koder med liknande innehåll utgjorde till-

sammans en subkategori som därefter grupperades i fyra olika kategorier. Den latenta under-

liggande meningen i kategorierna, den röda tråden, kunde slutligen länkas ihop och ett tema 

skapades. Under arbetets gång diskuterades analysen i handledningsgrupp för att stärka tro-

värdigheten. Exempel från analysprocessen, se tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Lägga om sår på ben, 

alltså, man kan ju inte 

sitta, då får man ju kröka 

ryggen, så jag står ofta på 

knä. 

Lägga om sår på 

ben, kröka ryg-

gen, står ofta på 

knä. 

Dåliga arbetsställ-

ningar, ofta knä-

stående. 

Upplevelser av 

den fysiska 

arbetsmiljön i 

hemmen 

Ditt hem är min 

arbetsplats – att vara 

nära men ändå ha 

distans. 

Den här vip-telefonen då 

där man kan ringa om allt 

möjligt, så kan det öka på 

sig, det kan bli fler besök 

och sånt. 

Vip-telefonen, 

ringa om allt 

möjligt, bli fler 

besök. 

Stressigt med om-

prioriteringar när 

vip-telefonen ringer. 

 

Att prioritera 

och planera 

arbetet. 

Att känna sig som 

en administratör 

men prioritera 

patientkontakten. 

Som på hemtjänstmötena 

om man säger ring om det 

är nåt, det är bara å ringa, 

fundera inte…då gör det 

att dom ringer inte! För 

dom känner sig så 

trygga… 

Man säger ring 

om det är nåt. 

Dom ringer inte, 

dom känner sig 

trygga. 

Hemtjänsten blir 

trygga när de vet att 

de kan ringa oss. 

Att samverka 

med hemtjäns-

ten. 

Att uppleva stöd och 

sträva efter samar-

bete. 

… att vi kan få komma 

till KTC och få utbild-

ning…så att man inte gör 

nånting som man inte är 

bekväm med. 

KTC, utbildning, 

inte gör nånting 

som man inte är 

bekväm med. 

Utbildas på KTC för 

att vara bekväm 

med sina arbetsupp-

gifter. 

Att hålla sig 

uppdaterad. 

Ambitioner och 

förväntningar inför 

framtidens hem-

sjukvård. 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien genomfördes ur ett personalperspektiv. Författaren övervägde ändock ansökan om 

godkännande från Forskningsetiska rådet eftersom studien kunde beröra distriktssköterskors 

hälsa. Då syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelse av sitt arbete och 

inte sin hälsa så beslutades att ansökan inte behövde genomföras. Deltagarna fick fullständig 

information om syftet med studien och vad som förväntades av dem. De informerades även 

om att deltagandet i studien var frivilligt och kunde avbrytas när som helst utan att ange orsak. 

Möjlighet att ställa frågor gavs. Resultatet beskrevs så att ingen person eller arbetsplats kom-

mer att kunna identifieras. Materialet förvarades inlåst och alla data destruerades när studien 

var godkänd och publicerad i form av ett examensarbete. Deltagarna i studien erbjöds ta del 

av det godkända examensarbetet. 
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Resultat 

 
Vid analysen framkom tema, kategorier och subkategorier. Temat som bildades var Att arbeta 

för patientens bästa, en utmaning för distriktssköterskan i hemsjukvård. Utmaningar som 

distriktssköterskorna i studien bland annat beskrev som den fysiska arbetsmiljön i patienternas 

hem, att ha ett professionellt förhållningssätt, att hålla sig uppdaterade, prioritera och planera 

sitt arbete. Utmaningarna fanns också i kraven ställda från olika håll och strävan efter ett gott 

samarbete med många olika instanser och yrkeskategorier, allt för patientens bästa. 

Distriktssköterskorna i studien beskrev tydligt att de prioriterade patientkontakten och de 

ansåg att det var viktigt att arbetet gagnade patienterna. De upplevde att de i sitt arbete var 

självständiga, flexibla och ofta fick improvisera, vilket beskrevs i positiva ordalag.  

Temat bildades ur fyra kategorier. Fyra subkategorier bildade kategorien Ditt hem är min 

arbetsplats – att vara nära men ändå ha distans. Tre subkategorier bildade kategorien Att 

känna sig som en administratör men prioritera patientkontakten. Fyra subkategorier bildade 

kategorien Att uppleva stöd och sträva efter samarbete, samt två subkategorier bildade 

kategorien Ambitioner och förväntningar inför framtidens hemsjukvård. Dessa presenteras 

översiktligt i en tabell (Tabell 2). Resultatet av studien presenteras i löpande text och 

beskrivningen stärks av representativa citat från transkriberat material.  

 

 

Tabell 2. Tema, kategorier och subkategorier. 

 
 

Att arbeta för patientens bästa, en utmaning för distriktssköterskan i hemsjukvård 

Ditt hem är min arbets-

plats- att vara nära men 

ändå ha distans 

Att känns sig som en administ-

ratör men prioritera patient-

kontakten 

Att uppleva stöd och 

sträva efter samar-

bete 

Ambitioner och förvänt-

ningar inför framtidens 

hemsjukvård 

Upplevelser av den fy-

siska arbetsmiljön i 

hemmen 

 

Att arbeta med patienter 

i hemmiljö 

 

Att ha ett professionellt 

förhållningssätt 

 

Att ha kontakt med anhö-

riga 

Att prioritera och planera 

arbetet 

 

Att uppleva krav 

 

Hemsjukvårdsrutinens för- och 

nackdelar 

 

 

Att uppleva stöd 

 

Att samarbeta inom 

hemsjukvården 

 

Att samverka med 

slutenvården 

 

Att samverka med 

hemtjänsten 

Att hålla sig uppdaterad 

 

Oro och förhoppningar 

inför kommunalisering 
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Ditt hem är min arbetsplats – att vara nära men ändå ha distans 

 

Upplevelser av den fysiska arbetsmiljön i hemmen 

Arbetsmiljön i hemmen beskrevs av distriktssköterskorna som mycket varierande, ofta be-

skrivet i positiva ordalag. De upplevde variationen som spännande och intressant. De  

upplevde dock inte alltid arbetsmiljön tillfredställande ur ergonomisk synvinkel. Låga sängar 

och dålig framkomlighet ledde ofta till påfrestande arbetsställningar, så som knästående. Dock 

påtalades att variationen av arbetsställningar och det faktum att svårt sjuka palliativa patienter 

ofta hade höj- och sänkbara sängar, till viss del skonade distriktssköterskornas ryggar. En 

annan svårighet med arbetsmiljön i hemmen var belysningen, som ofta var dålig. Detta med-

förde att distriktssköterskorna fick anstränga sig för att se när de exempelvis tog prover, sutu-

rer eller satte kateter. 

 

”...för kateter så kan det ju vara problem för ofta så har man ju inte den bästa belysningen i 

sovrummet…” 

 

Distriktssköterskorna beskrev arbetet i hemmiljö som en annorlunda arbetssituation, där de 

ofta fick improvisera och använda sig av de materiella ting som fanns i hemmen för att skapa 

en så bra arbetsmiljö som möjligt. Hos vissa patienter var det välordnat, rent och fungerade 

mycket bra. Hos andra fungerade det sämre. Det handlade då mycket om torftiga miljöer, med 

dåliga tvättmöjligheter och smuts. Ibland så illa att de inte visste vart de skulle hänga av sig 

eller ställa sina saker och de använde skoskydd för att inte smutsa ned sina skor. 

 

Att arbeta i hem hos rökare beskrevs som mycket ansträngande, då luften var dålig och lukten 

påfrestande. Dålig lukt kunde också förekomma i andra sammanhang. Många patienter hade 

till exempel husdjur och detta kunde orsaka problem inte enbart med lukt utan även om di-

striktssköterskorna var allergiker eller hundrädda.  

 

”Men så röker dom ju patienterna…och det får man ju ta då.…att man luktar som man har 

rökt själv sen…”  

 

Arbetsmiljön i tätort upplevdes som mer otrygg än den på landsbygden. Flera påtalade sakna-

den av ett väl fungerande larm att bära på sig som en trygghet. 
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”...man vet inte vart man kommer och vad man möter i hissar och trappuppgångar å så där… 

mycket socialt missanpassade som bor där…”  

 

Att arbeta med patienter i hemmiljö 

Att besöka patienterna i hemmen och ha möjlighet att erbjuda dem hemsjukvård upplevdes 

som positivt för distriktssköterskorna i studien. De upplevde att de fick en större förståelse för 

patientens situation och att de såg patienten ur ett helhetsperspektiv. De registrerade hur pati-

enten fungerade i vardagen, hur patienten hade det med mat, läkemedel och om det förelåg 

någon fallrisk. Patienten behöll sin integritet och upplevdes mer trygg och avspänd i sitt eget 

hem än när de mötte patienten på mottagningen. 

 

”Sen är det roligt det här med hela bilden… För kliver jag in i ett hem, då tänker inte jag på 

det här lilla såret, utom man tänker på allting runt om…”  

 

Distriktssköterskorna såg också bristerna i hemmiljön. Det kunde handla om patienter i behov 

av hemtjänst, dementa där det inte fungerade eller där det saknades stöd i form av anhöriga. 

Det förekom att patienterna var utslagna som levde i misär och vissa hade missbruksproble-

matik. Både patienter och människor i deras närhet kunde vara hotfulla. 

 

”Inte allt för sällan misär faktiskt, där man knappt har lakan i sängen och man får trampa 

över en massa grejer innan man ens når fram…”  

 

Patientkontakten och att ta sig tid för att lyssna på patienterna upplevdes viktigt. Att känna 

sina patienter väl beskrevs som positivt, men var något som försvårades av stora upptagnings-

områden. Patienterna beskrevs som mer upplysta och delaktiga i vården än tidigare, men de 

var ofta svårt sjuka, tunga och hade svårt att hjälpa till. Arbetet med palliativa patienter besk-

revs som högprioriterat och stimulerande. Att palliativa patienter kände en trygghet i sitt hem 

i livets slutskede var mycket viktigt för distriktssköterskorna.  

 

Att ha ett professionellt förhållningssätt 

Patientens integritet och autonomi i hemmet var viktig för distriktssköterskorna, men skapade 

också svårigheter. De beskrev att patienter i hemsjukvård hade lättare att säga ifrån om be-

handling, hjälpmedel och läkemedel än patienter i slutenvård. Patienterna samarbetade inte 



14 
 

alltid och följsamheten kunde vara dålig. Patienternas vilja stred ibland mot distriktssköters-

kornas kunskaper och det var svårt att ställa krav i patienternas hem.  

 

”Det börjar på att bli lite på gränsen till farligt när det gäller liksom mediciner å lite såna 

här saker…att man inte riktigt förstår konsekvensen av dom beslut man tar…”  

 

Det var viktigt för distriktssköterskorna att vara ärliga, lyhörda och inge förtroende för att 

patienterna skulle känna sig trygga. De beskrev att de arbetade självständigt, var ansvarsfulla 

och litade efter flera år i yrket på sin magkänsla. Flera beskrev hur de var gäster på besök i 

patienternas hem som frågade om lov och även pratade om annat än det besöket krävde. 

Samtidigt som de kände patienterna väl krävdes det att de var professionella yrkesutövare. Att 

de hade ett professionellt bemötande, inte engagerade sig känslomässigt och på det privata 

planet. Ibland kunde det vara svårt när patienterna inte respekterade distriktssköterskornas 

privatliv utanför arbetstid. 

 

”Det ställer ju högre krav liksom på det sättet för man måste ju vara jättenoga med integritet 

å inte klampa in å ändra på saker. Jag brukar alltid fråga…det tycker jag är jätteviktigt…”  

 

Att ha kontakt med anhöriga 

Kontakten med anhöriga var viktig för distriktssköterskan i hemsjukvård och de upplevde att 

de oftast hade en god relation. Anhöriga var många gånger till god hjälp i arbetet kring pati-

enten och det var viktigt att ha en rak, ärlig och öppen dialog med dem. Att bemöta på ett bra 

sätt, ta reda på och återkomma vid behov. Det var också viktigt att anhöriga kände att de 

kunde nå distriktssköterskorna, på så sätt skapades trygghet. Speciellt viktig beskrevs kon-

takten med anhöriga till palliativa patienter. De hade ofta många frågor där det kunde röra sig 

om etiska dilemman. Distriktssköterskorna beskrev hur viktigt det var att våga informera an-

höriga till palliativa patienter om vad som komma skulle, att ligga steget före. De beskrev 

också vikten av uppföljning efter dödsfall. 

 

”Informera, trots att det kan vara ett motstånd att ligga lite före så måste man i alla fall in-

formera å ibland få lite skäll å så vidare… För att sen i slutändan när det är klart så är det 

många som tackar en…”  
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Ibland hann distriktssköterskorna bara sköta kontakten med anhöriga per telefon i all hast. I 

vissa fall saknade patienten anhöriga eller hade dålig kontakt med dem. I andra fall kunde det 

vara långa avstånd till anhöriga som ställde till problem. Svårigheter beskrevs också när anhö-

riga och patienter hade delade meningar och anhöriga sa ifrån för patientens räkning exem-

pelvis vid inköp av hjälpmedel. 

 

”Nej det har vi inte råd med, det ska vi inte göra å det behövs inte… Vi försöker ju jobba 

mycket förebyggande med det här med trycksår, fall å…pratar mycket skor å säng. Då finns 

det ett motstånd.”  

 

Att känna sig som en administratör men prioritera patientkontakten 

 

Att prioritera och planera arbetet 

En av fördelarna med att arbeta som distriktssköterska i hemsjukvården beskrevs vara möjlig-

heten att själv lägga upp sitt arbete, sin arbetsdag. Att på många sätt ha fria händer, ta egna 

initiativ och vara uppfinningsrik för att anpassa vården på bästa sätt i en miljö som var något 

helt annat än inom den slutna vården.  

 

”Men ändå är det ju en fördel, man har ju ett annat ansvar…man arbetar hemma, man får 

liksom trolla eller man får hitta på. Man är inte styrd ovanifrån på samma vis. Man har mer 

fria händer då…att hitta på…”  

 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården tog många egna beslut och prioriterade och ompriorite-

rade allt eftersom dagen gick. En stressande faktor i detta sammanhang beskrevs vara den så 

kallade vip-telefonen. En jour-telefon distriktssköterskorna alltid bar med sig och där de alltid 

var nåbara. När vip-telefonen ringde kunde det innebära att dagens planering helt omkullkas-

tades och nya prioriteringar fick göras.  

 

Dessutom krävde planeringen av arbetet att de pusslade för att hinna med obligatoriska mö-

ten, utbildningar och annat i sitt redan fullspäckade schema. Detta kunde innebära svårigheter 

med turbyten och annat när flera arbetade deltid. Det förekom att distriktssköterskorna sam-

lade på sig mycket flex-tid som de sedan inte hade möjlighet att ta ut på grund av den slim-

made organisationen. 
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En önskan om att ha möjlighet till fler hembesök och mer patientnära arbete beskrevs tydligt. 

Det administrativa arbetet tog för mycket tid från patientkontakten och uppföljningar hanns 

inte alltid med i hemmen. Vikten av att alltid prioritera den fysiska patienten före datorer och 

papper poängterades. 

 

”Inte för att jag vill gå å göra tillsynsbesök, men…man kanske skulle följa upp. Nu försöker vi 

bara ta det på telefon.”  

 

Att uppleva krav 

Kraven som distriktssköterskorna ofta upplevde som stressiga beskrevs samstämmigt komma 

från flera olika håll. Hälsocentralernas rådgivningssköterskor ringde ofta om patienter som 

inte kunde ta sig till hälsocentralen utan att hembesök krävdes. På de flesta enheterna skötte 

hemsjukvårdens distriktssköterskor alla hembesök, även det som var akuta bedömningar av 

patienter som inte var inskrivna i hemsjukvåden.  

 

”Den kan inte komma hit för prov, den kan inte komma hit för att ta stygn å den…så att det 

fylls på hela tiden…”  

 

Kraven på administrativa arbeten hade ökat genom åren och med dessa statistik som skulle 

registreras och gärna resultera i fina siffror. Arbetsgivare och chefer ställde krav på att hem-

sjukvårdsrutinen följdes, att patienterna riskbedömdes och vårdplaner upprättades. 

Kommunen, i form av hemtjänsten, ställde också krav liksom slutenvården. Sjukhuset kunde 

ställa krav på fler hembesök än vad som var genomförbart. Distriktssköterskorna upplevde att 

slutenvården även lastade över bedömningar om exempelvis patientens förmåga att hantera 

sina läkemedel på dem. 

 

”…säkerställa medicinhanteringen, står det ofta…det är ju jättesvårt första gången man ser 

en människa…å bedöma det…”  

 

Distriktssköterskorna beskrev att vissa anhöriga ibland ställde orimliga krav. Yngre anhöriga 

upplevdes som tuffare och hade mer kunskap om vilka krav de kunde ställa, något som pati-

enterna själva inte alltid hade. 
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Hemsjukvårdsrutinens för- och nackdelar 

Den nya hemsjukvårdsrutinen beskrevs bland distriktssköterskorna i hemsjukvården i både 

positiva och negativa ordalag. Att ha rutiner var bra, det gav struktur åt arbetet. Samtidigt var 

det betungande med nya rutiner och det tog tid att komma in i ett nytt arbetssätt. 

Osäkerheten kring den nya hemsjukvårdsrutinen var ett återkommande ämne i intervjuerna. 

Distriktssköterskorna upplevde att många inte kände till vem som skulle göra vad. Varken 

patienterna, hemtjänsten eller kollegorna på hälsocentralerna kunde rutinen. Gränsdragningar 

var ett återkommande problem. 

 

”…kan man ta sig till hälsocentralen, ska man ju det…men det är ju svårt hela tiden det där, 

att sätta gränsen å förklara. Och många säger att det är så dyrt att åka, men det kan vi ju inte 

heller ta hänsyn till. Så det…det kan va jobbigt.”  

 

Distriktssköterskorna beskrev att de blivit ålagda ännu mer administrativt arbete i och med 

hemsjukvårdsrutinens krav på riskbedömningar och vårdplaner. Att de gjorde samma saker 

tidigare men på ett enklare sätt. De upplevde att numera handlade mycket om statistik och 

pengar och de frågade sig om detta gagnade patienterna. Distriktssköterskorna i hemsjukvår-

den menade också att statistiken till viss del var missvisande då allt utfört arbete inte fram-

gick. 

 

”Ibland så känns det som att gör det här så får vi pengar, men det kanske inte är relevant för 

patienten.” 

 

Att uppleva stöd och sträva efter samarbete 

 

Att uppleva stöd 

Arbetet som distriktssköterska i hemsjukvård beskrevs på många sätt vara ett ensamarbete, 

där många egna beslut fattades. De intervjuade upplevde dock att de hade stort stöd bland 

kollegorna i arbetsgruppen. De beskrev ett öppet klimat med högt i tak, där man kunde dis-

kutera sina problem och där de stöttade varandra. Det förekom hot och våld ute bland patien-

terna och larm var en bristvara. Att då i möjligaste mån försöka åka i par på dessa besök skap-

ade trygghet.  
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Arbetsledning och chefer ställde upp vid behov, men var inte alltid fysiskt närvarande. Flera 

av de intervjuade beskrev att de inte kände chefen eller sällan hade kontakt med chefen. Dock 

var de trygga i vetskapen om att chefen skulle ställa upp och ordna med stöd i form av exem-

pelvis företagshälsovård eller handledning om så krävdes. 

 

”Å sen kan jag gå till chefen också om det är så naturligtvis, men jag upplever att hon är lite 

långt borta. Så man kan ju aldrig få den här, om man vill bara…hörrudu, kika in så här…”  

 

Erfarenheter från handledningsgrupper upplevdes som mycket positiva. Att få sitta ned till-

sammans med kollegor från olika hemsjukvårdsenheter och dela sina upplevelser beskrevs 

som viktigt. 

 

”Att man får liksom, får ut det… Å så vet man att dom här som sitter här dom vet precis vad 

jag pratar om.”  

 

Stödet från läkargruppen beskrevs som mycket varierande. Distriktssköterskorna ansåg dock 

att kontakten med och stödet från läkare och sköterskor i det Palliativa teamet mestadels var 

väl fungerande. Önskemål fanns om en utökad palliativ verksamhet med stöd för flera pati-

entgrupper. 

 

Att samarbeta inom hemsjukvården 

Samarbetet inom hemsjukvården beskrevs som bra både kollegor emellan och med andra yr-

kesgrupper. Distriktssköterskorna var noga med att dela upp ansvaret mellan  

sig, avlasta varandra vid behov och hjälpas åt på bästa sätt. De beskrev vikten av att ha en 

öppen, ärlig, rak kommunikation och att inte prata illa om någon. De samarbetade ofta i team 

kring patienten med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, något som fungerade bra. Det som 

däremot kunde vara problematiskt var när patienter var listade på andra hälsocentraler, vilket 

gjorde avståndet mellan distriktssköterskorna i hemsjukvården och familjeläkarna längre och 

samarbetet krångligare. Förekomsten av ständigt nya inhyrda läkare var på vissa hälsocen-

traler också en svårighet. 

 

”Fast lite bökigt blir det, det är en nackdel. Man kan lista sig vart som helst…Ja det är rörigt. 

Väldigt.”  
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Att samverka med slutenvården 

Samverkan med slutenvården var inte helt okomplicerad och distriktssköterskorna upplevde 

brister, framför allt vid utskrivning till hemmet. Läkemedelsproblem av skiftande karaktär var 

vanliga och upptog mycket av deras tid att försöka åtgärda och ställa till rätta. Saknad av, eller 

bristfälligt utförda, vårdplaneringar på sjukhuset kunde orsaka en hel del frustration hos delta-

garna i studien.  

 

”Det här med sjukhuset är ju ett problem det…med det här med utskrivna…att det inte funge-

rar. Dom slarvar med det här med vårdplaneringar. Det är ju krångligt…//…det står att dom 

ska ha med sig det å det å så kommer dom hem å så har dom inte. Nä, så finns det inga läke-

medel, å vi har ju inga förråd!”  

  

Ett gemensamt dataprogram för att underlätta kommunikationen mellan primärvård, kommun 

och slutenvård hade införts men trots detta var kommunikationen med slutenvården ofta brist-

fällig. Samtidigt påpekade distriktssköterskorna vikten av ett ömsesidigt gott bemötande och 

att även positiv feed-back gick fram till andra instanser. 

 

Att samverka med hemtjänsten 

Inom hemsjukvården kom distriktssköterskorna ofta i kontakt med hemtjänstpersonalen och 

var ofta beroende av dem för att över huvud taget komma in till patienter som inte  

kunde öppna dörren själv. Just denna samordning upplevdes ofta som stressig och tidsödande. 

 

”Så ska man avtala tid med hemtjänsten att dom ska möta upp och så kommer inte dom i tid 

eller det har blivit bortglömt. Det är ju lite krångligt kan jag tycka. För det kan ju vara tids-

mässigt att det…det är ändå vår tid va.”  

 

De intervjuade distriktssköterskorna upplevde att samverkan med hemtjänsten förbättrades 

när det gavs möjlighet till gemensamma möten dem emellan. Detta försvårades av att det blev 

allt vanligare med flera olika privata hemtjänstgrupper. Något som fick distriktssköterskorna 

att bekymra sig över vårdens kvalitet och säkerhet. De upplevde att det var en fördel att lära 

känna hemtjänstpersonalen och viktigt att de i sin tur kände patienterna. Osäkerhet och kun-

skapsbrister hos hemtjänstpersonalen skapade merarbete för distriktssköterskorna och var 

svårt att åtgärda när verksamheterna hade olika huvudmän.  
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”…att dom inte ser till att dom klarar av att byta en stomi. Dom ska ju klara av det. Nu har ju 

vi varit å gjort det idag ändå då, men men…det är ju inte våran bit.”  

 

Att ha gemensamma vårdplaneringar var positivt och samarbetet med biståndshandläggarna 

upplevdes som gott. 

 

Ambitioner och förväntningar inför framtidens hemsjukvård 

 

Att hålla sig uppdaterad 

De intervjuade distriktssköterskorna var eniga om att det var viktigt att hålla sig ajour med 

vad som hände inom yrkesområdet och att uppdatera sina kunskaper.  

 

”Utbildning är ju färskvara, så man behöver ju det.”  

 

Att utbildningsbehoven fanns inom många olika områden rådde det ingen tvekan om. Det 

fanns dock stor variation i hur frikostig de ansåg sin arbetsgivare vara med utbildningar och i 

vilken utsträckning de upplevde att möjligheten för dem fanns att delta i utbildningarna. Att få 

vikarier som täckte upp vid utbildningar var svårt och distriktssköterskorna löste detta med att 

flytta besök, byta turer och arbeta åt varandra. De påtalade att de trots allt hade ett eget 

utbildningsansvar och att det var viktigt att dela med sig av såväl erfarenheter som av 

nyförvärvade kunskaper. KTC, Kliniskt Tränings Center beläget på sjukhuset, var något som 

beskrevs i positiva ordalag och användes flitigt då det blev mer och mer avancerad vård i 

hemmen. 

 

”KTC finns ju, dit kan man ringa om det är nåt nytt eller som man inte har gjort på länge. 

…//…det känner jag mig helt bekväm med, att man kan…ja, man behöver inte vara orolig.”  

 

Oro och förhoppningar inför kommunalisering 

Hemsjukvården som den såg ut vid tiden för intervjuerna hade Landstinget som huvudman 

och de intervjuade distriktssköterskorna i studien såg fram emot den planerade kommunali-

seringen av hemsjukvården med både oro och förväntan. Ovissheten var stor och spekulation-

erna många, vilket skapade oro om vad som komma skulle. Samtidigt hoppades de att arbetet 

skulle underlättas av att ha samma huvudman som hemtjänstpersonal och biståndshandläg-

gare. 
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”…att det kanske blir lättare då. Just det här med delegering, egenvård…å det är ett bråk om 

det där, vem som ska göra vad. Det går mycket energi till det.”  

 
 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor inom hemsjukvården upplever sitt 

arbete och sin arbetsmiljö ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. Resultatet som 

framkom under analysen redovisas utifrån ett tema som bildades ur fyra kategorier. Temat 

som bildades var Att arbeta för patientens bästa, en utmaning för distriktssköterskan i 

hemsjukvård. Utmaningar som distriktssköterskorna i studien bland annat beskrev som den 

fysiska arbetsmiljön i patienternas hem, att ha ett professionellt förhållningssätt, att hålla sig 

uppdaterade, prioritera och planera sitt arbete. Utmaningarna fanns också i kraven ställda från 

olika håll och strävan efter ett gott samarbete med många olika instanser och yrkeskategorier, 

allt för patientens bästa. Temat bildades ur kategorierna Ditt hem är min arbetsplats – att vara 

nära men ändå ha distans, Att känna sig som en administratör men prioritera 

patientkontakten, Att uppleva stöd och sträva efter samarbete och Ambitioner och 

förväntningar inför framtidens hemsjukvård.  

 

Resultatdiskussion 

Distriktssköterskorna i studien beskrev sitt arbete i hemmen som varierande och de upplevde 

variationen som spännande och intressant. De beskrev en annorlunda arbetsmiljö där de ofta 

fick improvisera för att ordna på bästa sätt för patienten. Det faktum att distriktssköterskorna 

måste vara flexibla problemlösare i patienternas hem för att säkerställa god omvårdnad be-

skriver även Friman et al. (2011) i sin studie.  

 

Att arbeta i någon annans hem innebar att distriktssköterskorna fick anpassa sig efter patien-

ternas boendestandard. Det fanns inte alltid fungerande tvättmöjligheter och låga sängar var 

ofta förekommande vilket ledde till knästående arbetsställningar. Att det var vanligt med dålig 

belysning i patienternas hem påtalades också. Dessa fysiska aspekter på arbetet anser författa-

ren vara ett viktigt område som förefaller vara tämligen outforskat. Distriktssköterskorna be-

skrev att det inte var ovanligt att arbetsmiljön i hemmen var både smutsig och ansträngande 

på grund av tobaksrök och dålig lukt. Öresland et al. (2008) berörde detta ämne när de 
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nämnde att kaotisk och smutsig arbetsmiljö kan äventyra patienternas omvårdnad. Lindh et al. 

(2012) beskrev i sin studie att hemmiljön var ett hinder för att upprätthålla adekvata hygien-

rutiner och att detta kan komma att bli en av framtidens stora utmaningar inom hemsjukvår-

den.  

 

Patienterna som vårdas i hemmen blir allt sjukare och kräver mer avancerad vård och medi-

cinsk teknik. Distriktssköterskorna beskrev i intervjuerna att det var viktigt att uppdatera sina 

kunskaper så att de var trygga med den vård de gav. De ansåg att de hade ett eget ansvar i 

detta, men att det varierade hur mycket tid och resurser arbetsgivaren försåg dem med. Något 

som Munck et al. (2011) kommit fram till kunde upplevas som en stressfaktor. Resultatet i 

föreliggande studie styrks av Karlsson et al. (2006) som beskrev att distriktssköterskorna 

själva måste vara aktiva för att skaffa sig kunskap och att ekonomiska resurser, tid och ork är 

hinder för kompetensutveckling. Distriktssköterskorna i föreliggande studie använde sig alla 

av tillgången till Kliniskt träningscentrum där de exempelvis kunde få utbildning om smärt-

pumpar och annan medicinsk teknik. Att detta fungerade vid hemgång var viktigt inte minst 

för patientens trygghet och den medicinska tekniken blev i hemmiljö sårbar på ett helt annat 

sätt än inom slutenvården (Munck et al. 2011).  

 

Att arbeta som distriktssköterska i hemsjukvård upplevdes av deltagarna i studien som ett 

arbete med många egna beslut, men med stor möjlighet till stöd i arbetsgruppen. Distrikts-

sköterskorna beskrev ett öppet stöttande klimat där de diskuterade sina problem och arbetade i 

par när omständigheterna krävde detta. De upplevde självständigheten i arbetet som något 

positivt, vilket överensstämmer med Karlsson et al. (2006) som beskrev hur distriktssköters-

korna upplevde självständighet som både positivt och viktigt. Deltagarna i föreliggande studie 

var mestadels trygga i sina beslut och talade om sin ”magkänsla”. Det faktum att de flesta 

deltagarna hade mångårig erfarenhet kan givetvis ha påverkat detta resultat. Att arbeta med 

patienter i deras hemmiljö innebar för distriktssköterskorna att de fick en ökad förståelse för 

patientens situation och upplevde att patienterna var tryggare än på vårdinrättningar. Di-

striktssköterskorna sade sig också se patienten ur ett helhetsperspektiv, med både brister och 

tillgångar. Även detta resultat styrks av Karlsson et al. (2006) studie där distriktssköterskorna 

framhöll detta som en för yrket unik kompetens. 

 

Vid arbete i hemmen upplevdes patientens integritet och autonomi som större än vid arbete på 

vårdinrättning, det var svårt att ställa krav i patientens hem. Distriktssköterskorna talade om 
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vikten av sitt förhållningssätt. Om konsten att vara professionella och hålla distans men ändå 

som en gäst fråga om lov och acceptera patientens beslut. Även Öresland et al. (2008) beskrev 

i deras studie hur sjuksköterskor i hemsjukvård upplevde att det var viktigt för dem att som 

professionella hålla distans i relationen till patient och anhöriga. I McGarrys (2008) studie 

beskrev tvärtom både sköterskor och patienter hur de efter en tid blev familjära med varandra. 

Distriktssköterskorna i föreliggande intervjuer berättade att följsamheten till behandling bland 

patienterna inte alltid var god och patienters och anhörigas vilja stred ibland mot distriktsskö-

terskans kunskap. Detta faktum befäste även Hallet et al. (2000) i sin studie om följsamhet till 

sårvård. 

 

Distriktssköterskorna i hemsjukvården beskrev sig på många sätt ha fria händer i sitt arbete. 

De hade möjlighet att själva lägga upp sitt arbete och fick ta många egna initiativ. Att plane-

ringen på grund av omprioriteringar sedan sprack var ett stressande moment i det hela. Enligt 

Karlsson et al. (2006) upplevde distriktssköterskorna det som mycket stressande att behöva 

lämna återbud till inbokade patienter och planera om sitt arbete. Som skäl till 

omprioriteringarna angavs i den studien bristande information från andra vårdgivare och 

läkare. Exempelvis att patienter skrevs ut från sjukhus utan förvarning en fredag eftermiddag. 

Vid intervjuerna i föreliggande studie framkom också svårigheter vid utskrivning från 

slutenvården. Distriktssköterskorna upplevde ofta brister i kommunikationen i båda 

riktningar. Ett mycket vanligt förekommande dilemma upplevdes vara olika läkemedelspro-

blem, något som finns beskrivet i flera tidigare studier (Hall Ellenbecker et al. 2004, Ryde-

man & Törnkvist 2006, Törnkvist et al. 2006). Gusdal et al. (2011) undersökte i sin studie 

användbarheten av ett instrument SMA (Safe Medication Assessment) för distriktssköterskor-

nas läkemedelshantering i primärvården. De kom fram till att instrumentet identifierade fak-

torer som var relaterade till osäker läkemedelshantering bland de äldre patienter som ingick i 

studien. Olika sätt att säkerställa läkemedelshantering är något som påbörjats på flera håll och 

absolut värdefullt att arbeta vidare med. 

 

Arbetet runt patienten i hemsjukvården bedrevs ofta i väl fungerande team med sjukgymnas-

ter och arbetsterapeuter. Deltagarna i föreliggande studie upplevde dock problem när patienter 

var listade på andra hälsocentraler. Detta och förekomsten av olika inhyrda läkare försvårade 

samarbetet kring patienterna. Kontinuiteten är viktig för att skapa trygghet för alla parter 

(Josefsson & Ljung 2010), inte minst för hemsjukvårdspatienterna som oftast har långvarig 

kontakt med sjukvården. Distriktssköterskorna i föreliggande studie beskrev att de hade 
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mycket kontakt med anhöriga i hemsjukvården och att det var viktigt att skapa trygghet för 

dem såväl som för patienten. Distriktssköterskorna beskrev särskilt arbetet med palliativa 

patienter som betydelsefullt och stimulerande. Enligt Berterö (2002) och Appelin et al. (2005) 

är palliativ vård i hemmet ett åtagande oavsett om du är anhörig eller personal. Som i flera 

andra studier (Appelin et al. 2005, Berterö 2002, Dunne et al. 2005, Karlsson & Berggren 

2011, Wallerstedt & Andershed 2007) beskrev deltagarna i föreliggande studie kontakten med 

anhöriga som en mycket viktig del i den palliativa vården. Att palliativa patienter kände en 

trygghet vid livets slutskede var viktigt för distriktssköterskorna i studien. Möjligheten till 

konsultation från Palliativa teamet upplevdes värdefullt och mestadels väl fungerande. 

Önskemål fanns om utökad verksamhet för fler palliativa patientgrupper, något som 

författaren anser vore både en rättighet för patienterna och en skyldighet för sjukvården att 

tillgodose. I en dansk longitudinell studie (Goldschmidt et al. 2005) undersöktes tre aspekter 

på ett palliativt hemsjukvårdsteam, fördelar för patienten, utbildningseffekter för 

distriktssköterskor och allmänläkare samt samarbete med det palliativa teamet. Det framkom 

att de flesta distriktssköterskor och allmänläkare förväntade sig och upplevde förbättringar i 

patientens vård och behandling, de lärde sig nya aspekter av palliativ vård och att samarbetet 

mestadels fungerade bra. Vilket överensstämmer med resultatet i föreliggande studie. 

 

Distriktssköterskorna hoppades att samarbetet med hemtjänsten skulle underlättas efter kom-

munaliseringen av hemsjukvården, då de får samma huvudman. De kunskapsbrister hos 

hemtjänstpersonalen som fanns upplevdes svåra att ågärda som det såg ut vid tiden för 

intervjuerna. I en norsk studie (Berland et al. 2012) framkom att sjuksköterskor i hemsjukvård 

var bekymrade över patientsäkerheten beträffande hemtjänstpersonalens brist på utbildning. I 

föreliggande studie framkom liknande oro hos distriktssköterskorna relaterat till det ökande 

antalet privata aktörer på marknaden. Distriktssköterskorna upplevde sig ofta beroende av 

hemtjänsten, ibland för att över huvud taget komma in till patienter som inte kunde öppna 

själva. Detta skapade dessvärre en del stress och frustration.  

 

Distriktssköterskorna hade viss förståelse för det administrativa merarbete som hade ålagts 

dem i form av riskbedömningar, vårdplaneringar och statistik genom omorganisationen av 

hemsjukvården och införandet av hemsjukvårdsrutinen. De prioriterade dock patientkontakten 

högst. Detta är väl överensstämmande med resultatet i Haycock Stuart et al. (2008) studie 

som tidigare beskrivits. I den studie som Usha (2000) genomförde i England framkom också 
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att distriktssköterskor upplevde det administrativa ansvaret som en av de största stressfak-

torerna i arbetet. 

 

Hemsjukvårdsrutinen innebar även svårigheter med gränsdragningar och distriktssköterskorna 

upplevde att kraven på dem i hemsjukvården ökat. Okunskapen om vem som skulle göra vad 

ställde ofta till problem. En omorganisation kan naturligtvis dras med problem i början innan 

allt fungerar som det är tänkt. Förhoppningen är ändå att detta rättar till sig efter kommunali-

seringen då ansvarsområdena borde utkristallisera sig tydligare. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur distriktssköterskor inom hemsjukvården upplever sitt 

arbete ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. För att besvara studiens syfte valdes en 

kvalitativ ansats med beskrivande design. Studien genomfördes som en intervjustudie med en 

semi-strukturerad intervjuguide som var en lämplig datainsamlingsmetod för ändamålet. In-

tervjuguiden innehöll både bakgrundsvariabler och frågor som belyste syftet. Deltagarna i 

studien berättade fritt utifrån egna upplevelser (Polit & Beck 2012). 

 

Deltagarna i studien valdes ut genom ändamålsenligt urval (Polit & Beck 2012). Inklusions-

kriterierna i studien var distriktssköterskor verksamma minst 50 procent inom hemsjukvården 

och som hade arbetat med hemsjukvård i minst ett års tid. En strävan fanns att inkludera di-

striktssköterskor med olika lång erfarenhet. Detta visade sig dock vara svårt då författaren 

hade problem att rekrytera deltagare till studien. Förfrågningarna fortsatte till deltagarna i 

studien var åtta till antalet. 

 

Materialet från intervjuerna bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004). Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör en kvalitativ studies trovärdighet 

granskas utifrån begrepp som credibility (giltighet), dependability (stabilitet) och transfera-

bility (överförbarhet).  

 

Valet av deltagare har betydelse för resultatets giltighet. Genom att välja deltagare med varie-

rande ålder, kön, erfarenheter och arbetsplatser ökar giltigheten. Svårigheten att få deltagare 

till föreliggande studie kan därför ses som en svaghet. De distriktssköterskor som tackade ja 

till deltagande i studien upplevdes av författaren vara mycket hängivna sitt yrke vilket kan ha 

påverkat resultatet.  De arbetade både i tätort och på landsbygd. De flesta hade mångårig erfa-
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renhet och flera var äldre. En man deltog i studien. Intervjuerna varade mellan 35 till 75 mi-

nuter och gav ett rikt material. Vilket sammantaget med att resultatet redovisades  med citat ur 

transkriberat material stärker studiens giltighet. 

 

Analysen genomfördes under en begränsad period i anslutning till intervjuerna. Genom att 

under arbetets gång ha diskuterat och reflekterat kring föreliggande studie med handledare 

och deltagare i handledningsgrupp kan både stabilitet och giltighet öka. Överförbarhet handlar 

om generaliserbarhet, i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra grupper och situ-

ationer. Det är upp till läsaren att värdera studiens överförbarhet. För att underlätta behövs en 

noggrann beskrivning av urvalsmetod, deltagare, datainsamlingsmetod och analys 

(Graneheim & Lundman 2004). I föreliggande studie har författaren försökt förtydliga detta 

för läsaren.  

 

Allmän diskussion 

Det visade sig vara svårt att dela upp distriktssköterskans upplevelser av sitt arbete i hemsjuk-

vården i olika perspektiv (fysiskt, psykiskt och socialt) då perspektiven tenderar att beröra 

varandra. En upplevelse utgår sällan från bara ett perspektiv. Distriktssköterskorna i studien 

talar om helhetsynen i deras arbete. På samma sätt är deras upplevelser en helhet av de olika 

perspektiven och deras helhetssyn på arbetet i hemsjukvården en viktig källa till kunskap. 

 

När utvecklingen går mot att allt mer sjukvård bedrivs i hemmen (Socialstyrelsen 2008) borde 

det vara naturligt att satsa mer tid och resurser på navet i maskineriet, distriktssköterskorna i 

hemsjukvården. Kraven ökar från flera håll och distriktssköterskorna står dagligen inför 

många olika utmaningar i sitt arbete. Att få en optimal arbetsmiljö kanske inte är praktiskt 

genomförbart då arbetsplatsen tillika är någon annans hem. Men den fysiska arbetsmiljön för 

distriktssköterskorna i hemsjukvård är hittills relativt outforskad och kunskapen om hur den 

påverkar distriktssköterskorna är liten. Här finns ett behov av ytterligare forskning. 

 

Distriktssköterskorna i hemsjukvård balanserar mellan närhet och distans till patienterna i sin 

professionella roll (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 2008, Öresland et al. 2008). De 

ställs ofta inför etiska dilemman i sitt arbete, vilket är viktigt att belysa ytterligare. Tid är 

också pengar för arbetsgivaren och tiden räcker inte alltid till i distriktssköterskornas strävan 

efter att göra sitt bästa för patienten. Förhoppningar men även oro inför framtidens omorgani-

sation och byte av huvudman för hemsjukvården speglar distriktssköterskornas vardag. Före-
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liggande studie kan användas som underlag för att belysa distriktssköterskornas upplevelser 

och diskutera framtidens hemsjukvård. Hur skall den utformas? Vilket stöd kommer att behö-

vas? Hur samverkar hemsjukvården på bästa sätt med andra instanser? En uppföljande studie 

en tid efter att kommunalisering av hemsjukvården har genomförts är ett intressant ämne för 

framtida forskning. 

 

Slutsats 

I föreliggande studie framkom att distriktssköterskorna inom hemsjukvården upplevde många 

utmaningar i sin strävan efter att arbeta för patientens bästa. Distriktssköterskornas 

upplevelser gav ett helhetsperspektiv på arbetet inom hemsjukvården och kunskap om detta är 

ett viktigt redskap för att optimera hemsjukvårdens framtida kvalitet.  
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