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Sammanfattning 

Antalet äldre och vårdtyngden i samhället ökar och allt fler vårdas i hemmet. Detta ställer 

krav på en välfungerande hemtjänst och en god samverkan mellan hemtjänst och hemsjuk-

vård. Syftet med studien var att beskriva hur hemtjänstpersonals upplevelser och erfarenheter 

av sin arbetssituation och sina förutsättningar för kommunikation och samverkan, med kolle-

gor och andra professioner, kring vårdtagarna. Denna empiriska studie gjordes med en beskri-

vande design och kvalitativ ansats. Studiedeltagarna bestod av åtta personer som jobbade i 

hemtjänst och valdes ut genom bekvämlighetsurval. Datainsamlingen skedde genom semi-

strukturerade intervjuer och data analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. I resultatet 

redovisas tre kategorier; Hemtjänstpersonalens arbetssituation, Dokumentation och kommuni-

kation samt Upplevelser av kontakten med sjuksköterskan i hemsjukvården. Stora hemtjänst-

grupper med ett stort antal vårdtagare ledde till flera svårigheter så som försämrad kontinuitet, 

kommunikation och planering. Deltagarna beskrev ett mestadels gott samarbete i hemtjänst-

gruppen och med sjuksköterskan i hemsjukvården och de rapporterade både skriftligt och 

muntligt. På kvällar och helger upplevdes sjuksköterskan mer svårtillgänglig. Dokumentation 

i smartphone upplevdes tidssparande och praktiskt. Slutsatser som kunde dras av studien var 

att hemtjänstpersonal upplevde att stora hemtjänstgrupper och många vårdtagare försämrar 

kontinuiteten och försvårar för hemtjänstpersonal att uppmärksamma förändringar hos vårdta-

garna. Tidsbrist försvårade bland annat kommunikation, samarbete, planering och uppdatering 

i hemtjänstpersonalens arbete. Ett nära samarbete med sjuksköterskor skapade trygghet hos 

hemtjänstpersonalen. 

 

Nyckelord: Hemtjänst, hemtjänstpersonal, kommunikation, hemsjukvård, intervjustudie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The number of elderly and the care needs are increasing in society and several patients are 

being cared for in their homes. This requires a well-functioning home care and good collabo-

ration between home care and home health care. The aim of the study was to describe home 

care staff’s perceptions and experiences of their work situation and their prerequisites for 

communication and collaboration, with colleagues and other professions, about care recipi-

ents. This empirical study was done with a descriptive design and a qualitative approach. The 

study consisted of eight people who worked in home care and were selected by convinience 

sampling. The data collection was made through semi-structured interviews and data were 

analyzed by qualitative content analysis. The results presented three categories; Home care 

staff's work situation, Documentation and communication, and Experiences of contact with 

the nurse in home health care. Large home care groups with a large number of patients led to 

several problems such as deterioration of continuity, communication and planning. Partici-

pants described a mostly good cooperation in the home care group and with the nurse in home 

health care and they reported both by writing and orally. On evenings and weekends they ex-

perienced the nurse to be more difficult to access. Documentation on the smartphone was per-

ceived time- saving and convenient. Conclusions to be made from the study was that home 

care staff experienced that large home care staff groups and many residents impair the conti-

nuity and makes it difficult for home care staff to pay attention to changes in the care recipi-

ents . Lack of time hindered communication, collaboration, planning and updating in home 

care staff's work. A close collaboration with nurses created confidence among home care 

staff. 

 

 

Nyckelord: Home care, home care staff, communication, home health care, interview study. 
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Introduktion 

Hemsjukvården 

Hemsjukvårdens organisation 

Hemsjukvård står för hälso- och sjukvård, vårdande, som utförs i hemmet, miljö1, 2 det vill 

säga medicinska insatser, rehabilitering, habilitering och omvårdnad som utförs av legitime-

rad personal eller annan vårdpersonal med delegering i hemmiljö2. Exempel på sjukvårdsin-

satser som kan utföras av hemsjukvården är såromläggningar, provtagningar och delning av 

läkemedel i dosett3. Insatserna ska vara långvariga, föregås av en vårdplanering1 och patienten 

ska på grund av hälsoskäl inte ha möjlighet att ta sig till landstingets sjukvård2. Hemsjukvård 

blir allt vanligare i takt med att platser i slutenvården och på särskilt boende minskar, allt fler 

svårt sjuka vårdas hemma och det ökar kraven på hemsjukvården vad gäller bland annat till-

gängligheten som bör finnas dygnet runt1, 2. Ytterst ansvarig för den kommunala hemsjukvår-

den är verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska1. I hemsjukvårdens team ingår 

sjuksköterskor/distriktssköterskor1, 4 , fysioterapeut, arbetsterapeuter och undersköters-

kor/vårdbiträden. Landstingets läkare ansvarar för medicinska bedömningar och åtgärder/be-

handlingar1. Ett bra teamarbete är viktigt för att skapa en trygg säker vård och den bästa möj-

liga situationen för patienten2.  

 

Sjuksköterskans och distriktssköterskans roll 

I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att sjuksköterskan ska ha förmåga att se 

det friska hos patienten, människan. Sjuksköterskan ska se patientens omvårdnadsbehov och 

planera, genomföra och följa upp omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan ska värna om patien-

tens rättigheter, kommunicera med och informera respektfullt och lyhört både patienter, när-

stående och personal. Sjuksköterskan ska även ha självinsikt, sträva efter utveckling, kritiskt 

reflektera över rutiner och söka efter ny kunskap. Samt ska sjuksköterskan leda och samordna 

omvårdnadsarbetet och kunna handleda och utbilda medarbetare, studenter och andra profess-

ioner. Sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på patienten och ett etiskt förhållningssätt i allt 

denne gör5. I distriktssköterskans kompetensbeskrivning läggs särskilt mycket vikt på att 

finna ohälsa och att arbeta med preventiva och hälsofrämjande insatser6.  I den kommunala 

hemsjukvården kan sjuksköterskan/distriktssköterskan dessutom förskriva vissa läkemedel en-

ligt socialstyrelsens föreskrifter samt delegera vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvård-

nadspersonalen. Delegeringar är vanliga i den kommunala hemsjukvården, främst i läkeme-

delshantering. Den kommunala hemsjukvården skulle inte vara praktiskt genomförbar utan 
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delegeringar till omvårdnadspersonalen men de bör utfärdas restriktivt och endast när det är 

förenligt med god och säker vård1. 

 

Hemtjänsten 

Hemtjänstens roll 

Hemtjänstpersonalens, vårdbiträden1 och undersköterskor som arbetar i hemtjänst1, 4, huvud-

sakliga uppgifter är att sköta personlig omvårdnad och social service för sina vårdtagare3, 7, 8, 

det är de som kommer närmast vårdtagaren och lär känna denne och närstående. Hemtjänst-

personalen är ofta de som upptäcker förändringar först8 och ansvarar för att rapportera till-

stånd som tyder på ohälsa till sjuksköterska/distriktssköterska1. Hemtjänstpersonalen utför 

även delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som till exempel läkemedelshantering, prov-

tagningar och såromläggningar8 och när de utför de uppgifterna är deras ansvar detsamma 

som för legitimerad personal1.   

 

Planering av hemtjänst 

Kontakt med hemtjänst initieras vanligen av vårdtagaren själv, närstående, familjeläkare eller 

sjukhus9. Hemtjänstens utförande ska följa socialstyrelsens riktlinjer och insatserna inleds 

med en planering som är startpunkten för samarbete mellan inblandade aktörer och den kan 

göras hemma hos vårdtagaren eller på sjukhus. Vårdplanering anses vara en viktig kvalitets-

höjande åtgärd i samband med patienters hemgång från sjukhuset10. Deltagare i planeringen är 

vårdtagaren, eventuella närstående, hemtjänsthandläggare samt eventuellt sjuksköterska på 

sjukhuset, fysioterapeut och distriktssköterska i hemsjukvården. I en svensk empirisk studie 

från 2009 efterlystes tydligare riktlinjer för de olika aktörernas ansvarsområden då det ibland 

rådde meningsskiljaktigheter om vem som skulle ansvara för vissa uppgifter, till exempel vad 

som kunde klassas som egenvård och därmed skötas av hemtjänsten och vad som skulle skö-

tas av hemsjukvården3. 

 

Positivt och negativt om att arbeta i hemtjänst  

I tidigare studier framkom det att tidsbrist, låga löner, låg status11-13 samt konflikter mellan 

beviljade insatser och önskemål eller behov hos vårdtagarna11 är vanliga problem som hem-

tjänstpersonal upplevde med yrket11-13. Trots dessa negativa delar uppgav många informanter 

i en studie från 2010 att de älskade sitt arbete i hemtjänsten, de upplevde det tillfredsställande 
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genom att de kände sig behövda och känner tacksamhet och glädje. De upplevde även till-

fredsställelse i att hjälpa vårdtagarna i hemmet där de vill vara och att kunna stötta så att de 

kan bo kvar hemma12.  

 

Mottagaren av hemtjänst och hemsjukvård 

Vem behöver hemtjänst och hemsjukvård? 

Äldre människor över 85 år ökade med 65 % från 1985 till år 2000 och fortsätter att öka. 

Dessa äldre har ett större vårdbehov än den yngre befolkningen och det gör att vårdtyngden i 

samhället ökar14. De flesta patienterna i hemsjukvård och hemtjänst är äldre och vanliga orsa-

ker hos dessa som leder till ett behov av vård i hemmet är multisjukdom, demens, hjärtsvikt, 

cancer, resttillstånd efter stroke eller frakturer1, 9. Vanliga problem hos vårdtagare som har 

hemtjänst är undernäring, inkontinens, depression och smärta15. Frekvensen av hemtjänst vari-

erade från lättare hjälpbehov med enstaka besök till mer vårdkrävande och större hjälpbehov9, 

15. På senare tid så har hemtjänsten inriktats alltmer på personer med större vårdbehov16. 

 

Vårdtagares och närståendes upplevelse av vårdplanering och hemtjänst 

I en svensk studie intervjuades 28 personer, vårdtagare, som var över 75 år gamla och hade 

hemtjänsthjälp om hur de upplevde sitt inflytande över hjälpen från hemtjänst. De beskrev en 

känsla av att känna sig tvingad att ta emot hemtjänsthjälp för att inte bli en för stor börda för 

närstående och att börja ta emot hemtjänst förknippades med sårbarhet, svaghet och förödmju-

kelse. Vid vårdplaneringar beskrevs upplevelse av sårbarhet, att vara i en utsatt position och 

det var tungt att ensam möta hemtjänsthandläggaren och prata om hjälpbehovet. Familj och 

närstående beskrevs som en viktig resurs vid planeringen och genom att de kompenserade för 

vårdtagarens svagheter gentemot hemtjänsthandläggaren bidrog de till en känsla av trygghet. 

Vårdtagare9 och närstående upplevde inte att hjälpen anpassades efter deras individuella be-

hov utan att de fick ta emot den hjälp som erbjöds utifrån en generell mall9, 17. De beskrev att 

hemtjänsthjälpen påverkades av om personalen hade tillräckligt med tid9, 18 och de tyckte synd 

om personalen när de hade för lite tid9. Vårdtagarna upplevde det problematiskt att få 

hemtjänsthjälpen utförd av många olika personer11, 19, 20. I bland annat en Kanadensisk inter-

vjustudie beskrevs att vårdtagarna upplevde osäkerhet då de inte visste vilken hemtjänstperso-

nal som skulle komma på nästa besök och de fick ofta introducera ny personal i vad de be-

hövde hjälp med11, 20. Vårdtagarna upplevde förlust av egenkontroll när de inte visste vilken 

sorts hjälp de skulle få, när och av vem. Samt oroade sig vårdtagarna för besök av ny personal 
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och upplevde sig inte hjälpta av att ha många främmande människor i sitt hem9 då det fick 

vårdtagarna att känna sig överväldigade, osäkra och obekväma samt att det ledde till känslor 

av förvirring och att vara en börda19. Vidare beskrevs en känsla av objektifiering när vårdta-

garna fick besök av ny personal som inte behärskade det de behövde hjälp med9. Vårdtagarna 

upplevde hemtjänsthjälpen betydligt mer positivt om de fick ha en och samma personal som 

kände till deras behov och såg dem som individ9, 20-22. 

 

Teoretisk anknytning 

Samverkansteori 

Samverkan kan definieras som att tillsammans med andra arbeta med ett visst problem mot ett 

gemensamt mål. De som samverkar har ofta olika positioner i organisationen, annan utbild-

ning och styrs av andra lagar23. För god samverkan krävs en gemensam utgångspunkt, gemen-

samma referensramar, gemensam metod samt ett tydligt mål. Faktorer som inverkar är organi-

satoriska förutsättningar och resurser samt personalens motivation och upplevelser av samver-

kan (samarbete) 24. 

 

Problemformulering 

Hemsjukvård har blivit en allt vanligare vårdform och patienternas vårdbehov allt mer kom-

plext. Samverkan i hemsjukvården är viktigt för att skapa en god och säker vård. Sjuksköters-

kan har det övergripliga ansvaret för hemsjukvården men många uppgifter delegeras till hem-

tjänstpersonalen. Hemtjänstpersonalen är närmast patienterna och uppfattar förändringar först. 

För en god samverkan mellan hemtjänstpersonal och sjuksköterskor krävs bland annat tydlig 

struktur och positiva individuella upplevelser av samarbetet. Forskningen om hemtjänstperso-

nals erfarenheter av sitt arbete är begränsad och författaren har inte funnit några studier om 

hemtjänstpersonalens reflektioner om samverkan. Studien har klinisk betydelse för samhället 

genom att ge ökad kunskap om hemtjänstpersonalens upplevelser av sin arbetssituation samt 

förutsättningar för och erfarenheter av kommunikation, information och samverkan kring 

vårdtagare. Med denna kunskap kan dessa faktorer förbättras och därigenom höja patientsä-

kerheten i hemsjukvården.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur hemtjänstpersonals upplevelser och erfarenheter av sin 

arbetssituation och sina förutsättningar för kommunikation och samverkan med kollegor och 

andra professioner kring vårdtagarna. 
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Metod 

Design 

Empirisk studie med beskrivande design och kvalitativ ansats25.  

 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Deltagarna till föreliggande studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval vilket innebär att 

författaren valde de deltagare som först anmälde sitt intresse för att delta i studien25. Inklus-

ionskriterier för att deltagande i studien var att ha slutfört en omvårdnadsutbildning på gymn-

asial nivå, arbeta i hemtjänsten med minst 75 procents tjänstgöringsgrad och haft en tillsvida-

reanställning i hemtjänstgruppen sedan minst sex månader. Personal som inte arbetade nära 

vårdtagarna exkluderades. Studien genomfördes i kommunal hemtjänst i en kommun i Mel-

lansverige och undersökningsgruppen bestod av åtta studiedeltagare som arbetade på två olika 

hemtjänstområden, fyra personer från varje område, varav sex kvinnor och två män. Åldern 

på studiedeltagarna var 20-57 år med en medelålder på 39,3 år. Medelvärdet för hur länge se-

dan deltagarna slutfört sin gymnasiala omvårdnadsutbildning var 12 år, med en variation mel-

lan 1-37 år. Deltagarna hade arbetat i hemtjänsten 1-33 år och medelvärdet för deltagarnas yr-

keserfarenhet i hemtjänsten var 10,2 år. Alla deltagarna hade även erfarenhet av att arbeta 

inom något annat vårdområde som exempelvis psykiatri, äldreboende, handikappomsorg eller 

läkarmottagning. 

 

Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamlingsmetod bestod av semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En intervju-

guide användes för att få en viss struktur och för att kunna besvara syftet med studien26, denna 

utarbetades i förväg av författaren i samråd med handledaren. Intervjuguiden bestod av bak-

grundsfrågor, huvudfrågor och följdfrågor. Bakgrundsfrågorna innefattade ålder, kön, utbild-

ning och arbetslivserfarenhet. De elva huvudfrågorna handlade i stort om hur hemtjänstperso-

nalen uppdaterar sig och förmedlar information, hur de ser på dokumentation samt hur kom-

munikationen och samarbete fungerar i hemtjänstgruppen och med sjuksköterskor i hemsjuk-

vården. Exempel på följdfrågor var; ”på vilket sätt?”, ”hur kände du då?” ”berätta mer” och 

dessa användes för att få så fylliga svar som möjligt. Intervjuerna genomfördes av författaren i 

ett enskilt rum på deltagarnas arbetsplats enligt deltagarnas önskemål. Innan datainsamlingen 

påbörjades gjordes en pilotintervju för att testa intervjuguidens tillförlitlighet och giltighet. I 
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samråd med handledaren inkluderades sedan pilotintervjun i studien och inga ändringar gjor-

des intervjuguiden. Intervjuerna genomfördes i februari till mars 2015. Intervjuerna tog mel-

lan 16-39 minuter att genomföra, med en medeltid på 27 minuter, och spelades in i sin helhet 

via smartphone.  

 

Tillvägagångssätt  

Författaren kontaktade verksamhetschefen för två hemtjänstområden på en ort i Mellansverige 

med skriftlig information via mail för att ansöka om tillstånd att intervjua dennes personal. 

När tillstånd från verksamhetschef erhållits tog författaren kontakt med enhetschefen för re-

spektive hemtjänstgrupp och bokade en tid för att informera personalen om studien. Persona-

len informerades muntligt och skriftligt på ett morgonmöte om studiens syfte och upplägg 

samt om urvalsmetod och inklusionskriterier. Författaren informerade även om att allt delta-

gande är frivilligt och att allt insamlat material kommer att hanteras konfidentiellt. Åtta perso-

ner i hemtjänstgruppen anmälde redan vid informationstillfället sitt intresse för deltagande 

och inkluderades i studien. Författaren skrev upp deltagarnas telefonnummer och kontaktade 

dem sedan via telefon för att komma överens om tid och plats för intervjuerna. En pilotinter-

vju genomfördes innan datainsamlingen påbörjades för att testa intervjuguidens tillförlitlighet 

och giltighet, i samråd med handledaren inkluderades pilotintervjun i studien. Det avsattes 

gott om tid för intervjuerna för att inte orsaka stress och intervjuerna genomfördes enligt stu-

diedeltagarnas önskemål på deras arbetsplats i ett enskilt rum med författaren. Intervjuerna 

spelades in med en smartphone och ljudfilerna fördes direkt efter avslutad intervju över till en 

lösenordskyddad mapp i en dator och raderades från smartphonen. Intervjuerna transkribera-

des i sin helhet och avidentifieras innan dataanalysen påbörjades26. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman27. 

Intervjuerna namngavs med varsin siffra och färg och transkriberades ordagrant. Ur de tran-

skriberade intervjuerna identifierades meningsenheter som svarade till syftet, dessa kortades 

sedan ner med bibehållen kärna, kondenserades. Därefter försågs meningsenheterna med ko-

der som kortfattat beskrev dess innehåll. Genom att noga läsa materialet och koderna och se 

vad det handlade om så skapades subkategorier. Subkategoriernas likheter och skillnader 

gjorde sedan att de kunde föras samman i kategorier.  Dataanalysen diskuterades i handled-

ningsgrupp och enskilt med handledare. Se exempel på analysprocessen i tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan deltagarna fick anmäla sitt intresse för deltagande fick de skriftlig och muntlig inform-

ation om studiens syfte och vad deltagande skulle innebära. De informerades om att delta-

gande var helt frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Allt insamlat 

material hanterades konfidentiellt vilket innebär att endast författaren och handledaren tog del 

av det. För att värna om deltagarnas integritet är studien skriven så att deltagarna inte kan 

identifieras. Insamlad data förvarades i en lösenordsskyddad mapp i datorn så att obehöriga 

inte skulle komma åt det28. Utskrifter förvarades inlåst så att inga obehöriga skulle få tillgång 

till dem. När examensarbetet blivit godkänt kommer filerna med de inspelade intervjuerna att 

raderas från datorn. Studiedeltagarna kommer att ha möjlighet att ta del av examensarbetet ge-

nom att få en kopia av det godkända arbetet. Skriftligt godkännande från verksamhetschef 

samt studiedeltagarna införskaffades innan intervjuerna påbörjades. En i förväg utarbetad in-

tervjuguide användes för att undvika kränkande frågor. Författaren såg till att avsätta tillräck-

ligt med tid för intervjuerna som genomfördes på en ostörd plats som deltagarna valde själva. 

Meningsbärande en-

het 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Ja det blir, man kom-

mer ju närmare.. Sina 

egna som man är typ 

kontaktpersoner åt, 

man kan ju prata mer 

med sina arbetskamra-

ter, det blir inte så stor 

grupp. Så det skulle bli 

jättebra, skulle det bli. 

Man kommer när-

mare sina egna som 

man är kontaktperso-

ner åt, man kan prata 

mer med sina arbets-

kamrater, det blir inte 

så stor grupp. Så det 

skulle bli jättebra. 

Mindre grupp, 

närmare vård-

tagare, lättare 

att prata med 

arbetskamrater. 

Mindre hem-

tjänstgrupper för 

ökad säkerhet i 

vård och omsorg 

Hemtjänstens ar-

betssituation 

Oftast så är det att man 

hör det av kollegorna, 

det är ju alltid nån på 

jobbet som berättar när 

kommer in på morgon 

eller om man kommer 

in och ska jobba kväl-

len då så är det alltid 

nån som berättar att det 

och det har hänt. 

Oftast så hör man det 

av kollegorna när 

man kommer in och 

ska jobba, då är det 

alltid nån som berät-

tar att det och det har 

hänt. 

Hör ofta av 

kollegor om 

något hänt. 

Muntlig rapporte-

ring 

Dokumentation 

och kommunikat-

ion 

Så liksom vardagar då 

brukar det inte vara 

några problem, då får 

jag tag på dom [sjuk-

sköterskor] ganska om-

gående. Och säga att 

”du kan du åka dit och 

titta när du har tid 

och..” Ja visst det är 

inga problem. 

Vardagar brukar det 

inte vara några pro-

blem, då får jag tag 

på dom [sjuksköters-

kor] ganska omgå-

ende. Det är inga pro-

blem. 

Lättillgängliga 

sjuksköterskor 

på vardagar 

Nära samarbete 

med sjuksköters-

kan i kommunal 

hemsjukvård 

skapar trygghet 

Upplevelser av 

kontakten med 

sjuksköterskan i 

hemsjukvården 
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån tre kategorier; Hemtjänstpersonalens arbetssituation, Doku-

mentation och kommunikation samt Upplevelser av kontakten med sjuksköterskan i hemsjuk-

vården. Varje kategori är indelad i subkategorier och redovisas i löpande text enligt tabellen 

nedan. Citaten särskiljs med D1 till D8, det vill säga, deltagare 1 till 8. Citat från intervjuer 

redovisas för att göra resultatet tydligare och underlätta för läsaren. Hemtjänstpersonal be-

nämns i resultatet även som deltagare. Se tabell 2. 

 
Tabell 2: Översiktsbild av kategorier och subkategorier. 

 

Hemtjänstpersonalens arbetssituation 

Hemtjänstgruppens organisation och arbete 

Deltagarna beskrev att hemtjänstgruppen var uppdelad i fyra arbetslag som alla träffades på 

morgonen för en genomgång av dagens arbete. Det beskrevs att ingen fastställd indelning för 

hur många från varje arbetslag som skulle jobba per arbetspass fanns. Men deltagarna hade en 

önskan fanns om att någon från varje arbetslag och som var insatt skulle ingå i varje arbets-

pass. Arbete två och två beskrevs vara inplanerat i schemat hos vårdtagare där det behövdes. 

Vidare beskrev deltagarna att hemtjänstgruppens bemanning varierade utifrån behovet, dagtid 

Kategorier Subkategorier 

Hemtjänstpersonalens arbetssituation 

Hemtjänstgruppens organisation och arbete  

Faktorer som bidrar till stress 

Mindre hemtjänstgrupper för ökad säkerhet i vård och om-

sorg 

Ensamarbete och betydelsen av samarbete  

Dokumentation och kommunikation 

Dokumentation i mobiltelefon och dator 

Skriftlig rapportering 

Muntlig rapportering 

Svårigheter att hålla sig uppdaterad 

Upplevelser av kontakten med sjuksköters-

kan i hemsjukvården 

Nära samarbete med sjuksköterskan i kommunal hemsjuk-

vård skapar trygghet 

Svårtillgänglig sjuksköterska som inte känner till patienterna 

skapar oro och osäkerhet 
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var de mellan cirka femton och tjugo personer och på kvällspassen omkring sju personer som 

arbetade och antalet kunde snabbt ändras. 

 

”… det beror lite på hur vårdbehovet ser ut då. Vi kan va, på måndagen kan vi vara tjugo och 

på fredagen kan vi vara femton, det beror liksom lite på. Så det ändras, det ändras snabbt lik-

som beroende på hur mycket det behövs.” (D5) 

 

Deltagarna beskrev att de tillsammans med en eller två kollegor hade ett särskilt ansvar för 

några vårdtagare, de var kontaktpersoner för dessa. Syftet med kontaktpersonerna beskrevs 

vara att de skulle besöka vårdtagarna ofta, känna dem bäst och att vårdtagarna och de närstå-

ende skulle ha en fast kontakt att vända sig till. Hemtjänstpersonalen beskrev ett nära samar-

bete mellan kontaktpersonerna som informerade varandra om ”sina” vårdtagare. Kontaktper-

sonerna hade även i uppgift att skriva och uppdatera ”sina” vårdtagares genomförandeplaner. 

Fördelar som deltagarna kunde se med kontaktpersonerna var att det gav arbetet en bättre 

struktur, ökad kontinuitet och att de fick en närmare relation till ”sina” vårdtagare. Även om 

kontaktpersoner fanns utsedda beskrevs att all personal arbetade hos alla hemtjänstgruppens 

vårdtagare.  

 

”Det är ju ganska många [vårdtagare]… i gruppen som jag är i, så har vi ju liksom allihopa 

där som vi är hos men dom som vi är kontaktperson åt, är vi ju hos oftare.” (D2) 

 

Faktorer som bidrar till stress  

Deltagarna påtalade några faktorer som bidrog till stress i arbetet och främst upplevdes det 

vara tidsbristen. Deltagarna beskrev att det var ont om tid på morgonen för förberedelser och 

transport till första vårdtagaren vilket gjorde att de inte hann prata med varandra tillräckligt 

utan istället fick ringa många samtal till varandra under dagen. Det beskrevs inte heller finnas 

något tidsutrymme för oförutsedda händelser, det var ont om tid för toalettbesök under arbets-

dagen och ibland fanns inte heller någon tid avsatt för resorna mellan vårdtagarna. 

 

”18 minuter tror jag, då ska du ha plockat på dig nycklar, gått till bilen, sopat av den, satt dig 

och åkt och kommit hem till personen och det… går inte, det har aldrig gått och kommer ald-

rig att gå”. (D7) 
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Mindre hemtjänstgrupper för ökad säkerhet i vård och omsorg 

Deltagarna beskrev att antalet vårdtagare och antal hemtjänstpersonal som arbetade med varje 

vårdtagare utgjorde ett hot mot hur en säker vård och omsorg skulle kunna bedrivas. Ett stort 

antal vårdtagare, uppåt 80 personer, gjorde att hemtjänstpersonalen upplevde det omöjligt att 

ständigt hålla sig uppdaterad om alla och förändringar som ofta skedde snabbt. Ett stort antal 

involverade hemtjänstpersonal beskrevs göra det svårt för dem att få en helhetsbild av vårdta-

garna och se förändringar. 

 

”…till slut tappar man tråden att hur var det förra gången jag var här, så att man inte ser 

förändringar. Ja precis, att man inte ser upp och nergångar utan det blir en jämn linje bara, 

dom … och det är inte heller bra.” (D8)  

 

Med mindre hemtjänstgrupper kunde deltagarna se fördelar som ett närmare samarbete och 

lättare att prata med kollegorna. Hemtjänstpersonalen upplevde att de då skulle komma när-

mare vårdtagarna och kontinuiteten skulle bli bättre.  

 

”Man kommer ju närmare sina egna som man är typ kontaktpersoner åt, man kan ju prata 

mer med sina arbetskamrater, det blir inte så stor grupp. Så det skulle bli jättebra, skulle det 

bli.” (D1) 

 

Ensamarbete och betydelsen av samarbete  

Deltagarna upplevde att de hade ett ensamarbete trots att de arbetade i arbetslag. Deltagarna 

beskrev att alla arbetade med samma vårdtagare och mot samma mål för varje person men att 

arbetet utfördes av dem individuellt.   

 

”det är ju väldigt ensamjobb det här men ser man att man behöver hjälp och sådär då ringer 

man ju alltid en kollega” (D6) 

 

Hemtjänstpersonalen upplevde att samarbetet i hemtjänstgruppen i stort fungerade bra. Hem-

tjänstpersonalen beskrev att de löste mycket tillsammans och brukade hjälpas åt med besöken 

om något oväntat inträffade. De upplevde att det  kändes bra när alla ställde upp så att vårdta-

garna fick hjälp. Vidare beskrev deltagarna att de ofta ringde till varandra för att kolla läget, 

rådfråga, be om hjälp eller bolla idéer samt att de ventilerade med varandra för att orka gå 
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hem i slutet av dagen. Ett gott samarbete beskrevs vara en god kommunikation, tillgänglighet, 

flexibilitet, empati för varandra, hjälpas åt, vara trygg och kunna lita på varandra. 

 

”Att man är en bra fungerande grupp, att man vågar prata med varann och att man (paus) ja 

att man pratar med varann ... man jobbar nära varann och uppdaterar varann.” (D2) 

 

Hemtjänstpersonalen beskrev att de brukade prata med varandra innan kontakt med sjukskö-

terskan för att inte missa något kring det som de tänkte ta upp. Några situationer beskrevs då 

upplevt brister i samarbetet med kollegorna. Det var till exempel då de inte att de fått den 

hjälp av kollegorna som de behövt eller där information inte gått fram till kollegor och skadat 

de närståendes förtroende.  

 

Upplevelser av kontakten med sjuksköterskan i hemsjukvården 

Nära samarbete med sjuksköterskan i kommunal hemsjukvård skapar trygghet 

Deltagarna var positiva till den kommunaliserade hemsjukvården då de upplevde en ökad 

samhörighet och ett närmare samarbete samt bättre kontinuitet, struktur och kommunikation.  

 

”..ett stort lyft vart det när det vart hemsjukvård för att dels så vart det färre folk … som man 

har kontakt med och det är mycket mera lättillgängligt, mycket mera ordning” (D7) 

 

Hemtjänstpersonalen upplevde att sjuksköterskorna i hemsjukvården var lyhörda och gav god 

hjälp vilket fick både hemtjänstpersonal och vårdtagare att känna sig trygga. Ett smidigt sam-

arbete med lättillgängliga sjuksköterskor och täta telefonkontakter dagtid på vardagar besk-

revs där sjuksköterskan stöttade, informerade och undervisade hemtjänstpersonalen. Vidare 

beskrev deltagarna regelbundna teamträffar där kontaktpersoner, sjuksköterska, hemtjänst-

handläggare och enhetschef pratade de ihop sig om vårdtagarna.  

 

Svårtillgänglig sjuksköterska som inte känner till patienterna skapar oro och osäkerhet 

På kvällar och helger beskrev deltagarna att sjuksköterskan i hemsjukvårdens tillgänglighet 

och tid för vårdtagarna som sämre. Lång väntan på kontakt och hjälp av sjuksköterskan ledde 

till frustration, oro och otrygghet, de kände sig utlämnade. 
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”Samma helgerna också, eh då kan det också vara svårt att få tag på dom. Det piper upptaget 

och dom har ju fullt upp med deras.” (D5) 

 

Ett annat problem som deltagarna beskrev var att sjuksköterskan som arbetade kvällar och 

helger ofta inte kände till vårdtagarna och det upplevde hemtjänstpersonalen som jobbigt, 

svårarbetat, osäkert och de upplevde att de inte fick tillräcklig hjälp.  

 

”På kvällarna och helgerna … då kan dom ha hand om … alla hemtjänstgrupperna kanske … 

jag tycker det kan va lite jobbigt att ringa till dom när dom inte känner till.” (D3) 

 

Dokumentation och kommunikation 

Dokumentation i mobiltelefon och dator 

Hemtjänstpersonalen beskrev att de dokumenterade och läste dokumentation i både mobiltele-

fon och dator. I mobiltelefonen beskrevs dokumentationen alltid finnas tillgänglig så att de 

vid behov kunde läsa och dokumentera direkt på plats. Detta upplevdes praktiskt, tidsbespa-

rande och minskade risken för att dokumentation inte utfördes. 

 

”… har blivit mycket mycket bättre … upplever jag det som, sen vi fick telefonerna … då kan 

du göra det när det händer istället för att nä men jag gör det när jag kommer in kvart i fyra 

också kanske det blir jättetidsnöd och du hinner inte så du gör det imorgon, tänker du men det 

blir inte då heller så det blir inte av.” (D5) 

 

Några av deltagarna tyckte det var bättre att läsa i datorn men dokumentationen hade ökat be-

tydligt sedan det kom in i mobiltelefonerna för cirka ett år sedan. Deltagarna beskrev att 

dokumentationen inte skrevs ut i lika stor utsträckning som tidigare.  Hemtjänstpersonalen be-

skrev att det varierade hur mycket dokumentation de läste, några läste dagligen om sina vård-

tagare medan andra sällan läste dokumentation.  

 

”Nu skriver man direkt i telefonen på plats men man skriver inte ut. Men vi har åtminstone 

dokumenterat. Så det är på väg åt rätt håll.” (D7) ” 
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Svårigheter att hålla sig uppdaterad 

Enligt deltagarna kunde det kännas orimligt att ständigt hålla sig uppdaterad i dokumentat-

ionen även om de ansåg att dokumentationen var viktig. De beskrev att det inte fanns någon 

tid avsatt för uppgiften under dagen och de ansåg att de måste prioritera omvårdnadsarbetet.  

 

 ”…det finns ingen avsatt tid för dokumentation. Det ska vara att man tar av besökstiden hos 

vårdtagaren, men har vårdtagaren ett tidsfönster på 15 minuter på ett besök så kanske man 

inte hinner…” (D8)  

 

Att vikarier inte hade tillgång till journalsystemet för att dokumentera uppgavs vara ett pro-

blem enligt deltagarna. De beskrev att vikarierna skrev anteckningar på pappersscheman som 

den ordinarie personalen förde sedan in deras dokumentation någon gång i månaden.  

 

”Ehm, och våra vikarier då om det har hänt nånting, då får dom skriva ner på sitt pappers-

schema som vi går in och sen dokumenterar eftersom dom inte kommer in i datorn på det sät-

tet vi gör” (D5) 

 

Skriftlig rapportering 

Deltagarna upplevde det bra att förmedla information till eller från exempelvis sjuksköterska 

eller arbetsterapeut via journalsystemet. Rapportering till resten av hemtjänstgruppen besk-

revs kunna ske på flera olika sätt, till exempel genom utskrift av dokumentation som sattes i 

pärmar, korta avidentifierade meddelanden i särskild bok, på whiteboardtavla eller lösa lap-

par. Det beskrevs en meddelandefunktion i journalsystemet i mobilen för rapportering till 

nästa besök vilket deltagarna tyckte var en god idé men funktionen var inte tillförlitlig. Dag-

böcker uppgavs finnas hos några vårdtagare men användes sparsamt. Hemma hos alla vårdta-

gare beskrevs att det fanns genomförandeplaner där hemtjänstpersonalen kunde läsa vad vård-

tagaren skulle ha hjälp med och på vilket sätt.  

 

Muntlig rapportering 

Hemtjänstpersonalen beskrev muntlig kommunikation och rapportering till varandra i arbets-

lagen om nya händelser kring vårdtagarna eller om kontakt med sjuksköterska, ofta direkt till 

den som hade nästa besök hos den aktuella vårdtagaren. Vidare beskrev deltagarna rapporte-

ring till hemtjänsthandläggaren vid förändring i vårdtagares behov av hemtjänstinsatser och 
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till sjuksköterska vid förändrat hälsotillstånd. I vissa situationer kontaktade de närstående när 

något var oklart, till exempel när vårdtagare saknades.  

 

Diskussion 

Huvudresultat  

Hemtjänstpersonalen beskrev en bemanning som varierade utifrån vårdbehovet, vårdtagarna 

hade utsedda kontaktpersoner för att få en bättre kontinuitet. Stora hemtjänstgrupper och stort 

antal vårdtagare försämrade kontinuiteten och bidrog till svårigheter att få en helhetsbild och 

se förändringar hos vårdtagarna. Det var svårt att hinna kommunicera och planera tillsammans 

vilket medförde många telefonsamtal till varandra under dagarna. Samarbetet fungerade bra 

för det mesta och faktorer för gott samarbete som god kommunikation, tillgänglighet, flexibi-

litet, empati för varandra, att känna sig trygga och lita på varandra beskrevs. Deltagarna var 

positiva till den kommunaliserade hemsjukvården och upplevde ett närmare samarbete med 

sjuksköterskan. Det skapade trygghet för dem själva och vårdtagarna. Under kvällar och hel-

ger var tillgängligheten till sjuksköterskan sämre vilket skapade oro och osäkerhet. De doku-

menterade och läste mestadels i mobiltelefonerna vilket upplevdes praktiskt och tidsbespa-

rande. Det upplevdes orimligt att hinna hålla sig uppdaterad i all dokumentation. Rapportering 

till varandra och andra professioner gjordes muntligt och skriftligt  

 

Resultatdiskussion 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev ett stort antal hemtjänstpersonal i hemtjänstgruppen 

som arbetade hos ett stort antal vårdtagare. I en brittisk litteraturstudie beskrevs att deltagare i 

mindre team var mer delaktiga, effektiva och fungerade bättre än större team29. Studier visade 

även att ett stabilt team som arbetade mycket ihop och gjort det en längre tid var mer effek-

tiva29, 30. Hemtjänstpersonalen i föreliggande studie upplevde stora svårigheter att hålla sig 

uppdaterade om alla vårdtagare och att kunna se förändringar hos dessa. I en Kanadensisk stu-

die ansåg deltagarna att fler inblandade vårdpersonal innebar större risk för kommunikations-

problem och missförstånd31. I en Nederländsk litteraturstudie framkom att kommunikation 

fungerar bäst i små team med färre än femton medlemmar32. I en norsk studie beskrevs att en 

hemtjänstpersonal besökte i snitt tio vårdtagare per arbetspass33. I flera studier beskrev även 

vårdtagare en sämre upplevelse och lägre kvalitet på hjälpen från hemtjänsten när de fick 

hjälp av många olika hemtjänstpersonal9, 11, 20. 
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Deltagarna i föreliggande studie beskrev att de oftast upplevde ett gott samarbete i hemtjänst-

gruppen där de hade mycket telefonkontakt, löste mycket tillsammans och ventilerade med 

varandra. Även i en svensk empirisk studie från 2013 upplevde hemtjänstpersonalen en god 

psykosocial arbetsmiljö med bra stöd från sina arbetskamrater34, vilket är viktigt för ett väl-

fungerande team30. I föreliggande studie beskrevs viktiga faktorer för samarbete som god 

kommunikation, tillgänglighet, flexibilitet, empati för varandra, hjälpas åt, vara trygg och 

kunna lita på varandra. I en Nederländsk litteraturstudie beskrivs också trygghet, förtroende, 

tillit, att våga fråga och prata med varandra som viktiga faktorer för ett välfungerande team32. 

De beskrev exempel på när samarbetet med kollegorna brustit då de inte fått hjälp eller in-

formation inte gått fram och att närståendes förtroende då ibland skadats. I en svensk empirisk 

studie från 2007 beskrevs att hemtjänstpersonalens verktyg för information och kommunikat-

ion inte fungerade fullt ut vilket bidrog till att det krävdes upprepade ansträngningar för att nå 

fram med information3. I en norsk studie beskrev hemtjänstpersonalen en slumpmässig över-

rapportering vilket påverkade patientsäkerheten och endast muntlig rapportering upplevdes 

otillräcklig då informationen om den kom fram ofta inte gjorde det i tid35. Brister i patientsä-

kerheten beror på organisatoriska snarare än mänskliga misstag och det krävs förändringar för 

att skapa en säker miljö för personal och vårdtagare31 men för en positiv förändring är det vik-

tigt att personalen kan se dess fördelar och inte bara merarbete36. 

 

I föreliggande studie beskrev deltagarna att de trots sina arbetslag och gemensamma mål hade 

ett ensamarbete då de mestadels utförde arbetet individuellt hos vårdtagarna. I Danermarks 

samverkansteori beskrivs en gemensam metod och ett tydligt mål vara avgörande för en god 

samverkan24. Ensamarbetet i hemtjänsten bekräftas av empiriska studier som också visade att 

hemtjänstpersonalen arbetade mycket ensamma31, 37 och skattade mängden sociala relationer i 

arbetet som mycket liten, betydligt mindre än vad personal på särskilt boende skattade37. Yt-

terligare studier har visat att hemtjänstpersonalen upplevde det emotionellt påfrestande att ar-

beta ensam38 och att gruppens funktion och effektivitet begränsas när dess medlemmar är på 

olika platser29.  

 

Deltagarna i föreliggande studie beskrev tidsbrist som en viktig faktor som bidrog till stress i 

arbetet. Flertalet studier visade att hemtjänstpersonal har tidspressade scheman11, 31, 33, 34. Tids-

bristen gör att många slarvade med säkerhetsåtgärderna i arbetet vilket ökade skaderisken34. I 

en jämförande enkätstudie om upplevelser av arbete på särskilt boende och i hemtjänst upp-

levde hemtjänstpersonalen att otillräckligt med tid för att hinna med arbetsuppgifterna var det 
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mest emotionellt påfrestande i arbetet. Arbetsrelaterad stress och utmattning skattades dock 

lågt av hemtjänstpersonalen i den studien38. Tidsbristen gjorde det svårt för hemtjänstpersona-

len att hinna med dokumentation, att planera arbetet, kommunicera med varandra och det 

fanns inte utrymme för oförutsedda händelser. I en norsk studie där man granskat arbetssche-

man och körturer fann man att ungefär halva arbetspassen gick till hembesök och omkring 20 

% gick åt till bilkörning, de körde i snitt 30-40 km per pass. Det kunde vara långt mellan 

vårdtagarna och de planerade besöken kunde ha stor geografisk spridning. En del arbetspass 

planerade på för lite tid för att schemalagda aktiviteter skulle hinnas med33. 

 

Deltagarna i föreliggande upplevde ett nära samarbete med sjuksköterskan, bland annat i form 

av telefonkontakt och regelbundna teamträffar, vilket skapade trygghet för dem själva och 

vårdtagarna. I en svensk empirisk studie beskrevs sjuksköterskan som en viktig person som 

kunde ge råd i medicinska frågor39. I en brittisk litteraturstudie framkom att team med stor yr-

kesmässig mångfald var effektivare men att olika status hos teammedlemmarna kunde hämma 

dem från att aktivt medverka i möten och beslut. Teamträffar var viktiga för god kommunikat-

ion, effektivt samarbete, goda relationer och en god arbetsmiljö29. Tydliga gemensamma mål 

där professionernas ansvar tydliggörs samt granskning och utvärdering av teamarbetet är vik-

tigt för utveckling29, 32. Under kvällar och helger var tillgängligheten till sjuksköterskan sämre 

och sjuksköterskan kände ofta inte till vårdtagarna vilket skapade oro och osäkerhet. I en 

skotsk empirisk studie beskrev patienterna en lättillgänglig vårdgivare som mycket viktigt9, 22. 

I en brittisk empirisk studie framkom att välfungerande relationer mellan distriktssköterskor 

och personal på vård och omsorgsboenden försvårades av arbetet på boendena var oförutsäg-

bart, olika utbildningsnivåer som gjorde det svårt att förstå varandra, att distriktssköterskorna 

besökte flera boenden och en hög omsättning av vårdpersonal. Även i den studien upplevdes 

distriktssköterskorna ofta vara upptagna40. Stödet som ges av en ledare påverkar individens 

prestation32. 

 

I föreliggande studie beskrevs att dokumentationen hade ökat sedan de kunde göra det i mo-

biltelefon då de kunde gå in och läsa hemma hos vårdtagaren samt dokumentera direkt på 

plats vilket sparade tid41. Även i en norsk studie använde hemtjänstpersonalen mobiltelefoner 

för att få fram information om vårdtagarna och dokumentera och cheferna i den studien såg 

fördelar med dokumentation i direkt anslutning till besöken33. Att dokumentera direkt hemma 

hos patienten ökar dokumentationens kvalitet42. 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur hemtjänstpersonals upplevelser och erfarenheter av sin 

arbetssituation och sina förutsättningar för kommunikation och samverkan med kollegor och 

andra professioner kring vårdtagarna. Graneheim och Lundman27 beskriver att kvalitativa stu-

dier bör utvärderas utifrån Credibility, Dependability och Transferability. Credibility, giltig-

het, handlar bland annat om hur väl valet av studiens sammanhang och studiedeltagare passar 

syftet och hur dataanalysen genomförts. Deltagare med olika bakgrund, kön, ålder och erfa-

renhet som i föreliggande studie stärker trovärdigheten och ger en rikare variation i beskriv-

ningen av fenomenet27. För att få svar på forsknings syftet valde författaren semistrukturerade 

intervjuer som datainsamlingsmetod vilket ger en viss struktur genom förbestämda frågeom-

råden men ger ändå deltagarna möjlighet att tala fritt och berätta med egna ord25. Författarens 

ringa erfarenhet av dataanalys kan ha påverkat resultatet men att dataanalysen gjordes gemen-

samt i handledningsgrupp stärker trovärdigheten. Citat från intervjuerna i resultatet stärker 

trovärdigheten genom att visa kategoriernas överrensstämmelse med insamlad data. Dependa-

bility, tillförlitlighet, påverkas av hur datainsamlingen genomförts. Föreliggande studies styr-

kor i dependability är en kort datainsamlingsperiod, användande av intervjuguide som bidrar 

till att alla intervjuer innehöll samma frågeområden och en öppen dialog med handledare an-

gående intervjuernas innehåll. Författarens ovana att göra intervjuer kan ha påverkat datain-

samlingens riklighet negativt och författarens erfarenhet genom intervjuerna kan ha påverkat 

uppföljningsfrågorna under datainsamlingsperioden. Författaren har noggrant beskrivit studi-

ens genomförande och redovisat ett rikligt resultat med lämpliga citat vilket ökar överförbar-

heten, transferability. Författaren tror att hemtjänstpersonal och andra som kommer i kontakt 

med hemtjänsten kan känna igen sig i studiens resultat men detta är upp till läsaren att av-

göra27.  

 

Kliniska implikationer 

Föreliggande studies beskrivning av hemtjänstpersonalens upplevelse av sin arbetssituation, 

sina förutsättningar och upplevelser av kommunikation och samverkan kan ge läsaren en ökad 

förståelse. Genom att hemtjänstpersonalens upplevda svårigheter i arbetet har lyfts så har led-

ning för hemtjänst möjlighet att med denna kunskap skapa bättre förutsättningar för hem-

tjänstpersonalens arbete. 
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Förslag till fortsatt forskning 

Författaren till föreliggande studie föreslår fortsatta studier om hemtjänstpersonalens arbets-

miljö då detta endast berördes ytligt i denna studie men är något som borde undersökas och 

beskrivas ytterligare. Fortsatta studier föreslås även om dokumentation i mobiltelefon då detta 

tycks vara ostuderat samt om samverkan mellan hemtjänst och hemsjukvård, förslagsvis ur 

sjuksköterskors/distriktssköterskors perspektiv, för att se hur detta samarbete skulle kunna 

förbättras ytterligare. 

 

Slutsats 

Slutsatser som kunde dras av studien var att hemtjänstpersonal upplevde att stora hemtjänst-

grupper och många vårdtagare försämrar kontinuiteten och försvårar för hemtjänstpersonal att 

uppmärksamma förändringar hos vårdtagarna. Tidsbrist försvårade bland annat kommunikat-

ion, samarbete, planering och uppdatering i hemtjänstpersonalens arbete. Ett nära samarbete 

med sjuksköterskor skapade trygghet hos hemtjänstpersonalen. 
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