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Bakgrund: Distriktssköterskor i hemsjukvården arbetar självständigt i ett växande 

arbetsfält med allt sjukare patienter och mer avancerad vård. Teamarbete, samverkan 

och arbetsledning ställer höga krav på distriktssköterskans arbete vilket har väckt 

uppmärksamhet och forskning kring arbetssituationer som ställer så pass höga krav på 

distriktssköterskan att det inverkar negativt på distriktssköterskans hälsa och riskerar 

patientsäkerheten. Syfte: Att undersöka distriktssköterskors erfarenhet av svåra 

situationer i hemsjukvården. Metod: Studien har en kvalitativ ansats. Tolv 

distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård har deltagit i studien och 

med hjälp av semistrukturerade intervjuer har data insamlats. Därefter har data 

analyserats genom induktiv innehållsanalys. Resultat: Distriktssköterskor i 

hemsjukvården erfar svåra situationer i en bristande arbetsmiljö, i svårigheter i rollen 

som omvårdnadsledare, i bristande samsyn inom vårdorganisationen samt svårigheter i 

relationen med anhöriga och patient. För varje kategori finns underkategorier såsom hot 

och våld, ensamarbetets baksida, tidsbrist, svårt att leda arbetet när personalen brister i 

sin yrkesutövning, baspersonal som bedömer patienten ur ett annat perspektiv, stöttande 

av personal i svåra situationer, samverkan med andra professioner, svårt att få kontakt 

med läkare, anhörigas behov av bekräftelse och försummande av egenvårdsansvaret. 

Konklusion: Distriktssköterskorna erfor flera svåra situationer inom den kommunala 

hemsjukvården. För att säkerställa distriktssköterskors hälsa och trygga 

patientsäkerheten behöver dessa situationer synliggöras och åtgärdas. 

 

 



 

 

Abstract 

Title District nurses experience of difficult situations in 

community homecare 

Faculty Faculty of Social and Life Sciences, Karlstad University 

Course  Degree project – Nursing, 15 ECTS 

Authors  Else Blomster & Maria Sääf Westin 

Superviser  Anna Josse Eklund 

Examining teacher Gun Nordström 

Pages  29 

Month and year for examination: March 2014  

Key words District nurse, difficult situations, stress, competence, 

community home care, patient safety 

 

Background: District nurses in home care work independently in a growing field of 

work with increasingly ill patients and more advanced care. Teamwork, collaboration 

and staff management demand high quality in the district nurse performance, which has 

drawn attention and research to work situations demanding so much that the district 

nurse health and patient safety are adversely affected. Purpose: To investigate the 

district nurses' experience of difficult situations in home caring. Method: The study has 

a qualitative approach. Twelve district nurses working in municipal home care 

participated in the study and data was collected through semi-structured interviews. 

Data has been analyzed through an inductive content analysis. Results: District nurses in 

home care experience difficult situations in a lacking work environment, difficulties in 

the role as nursing leader in a lacking consensus in the caring organization, as well as 

difficulties in the relation between dependent and patient. Each area is divided in sub 

categories, such as threat and violence, working alone, time constraints, difficulties in 

management when personnel is lacking in performing nursing care, collaboration with 

other profession, supporting personnel, difficulties of getting in touch with doctors, 

caring staff assessing patients in another perspective, dependents’ need of confirmation 

and patients lacking in self-care. Conclusion: District nurses experience difficult 

situations in nursing homecare. To ensure the district nurses´ health and ensure patients 

safety requires these situations have to be made visible and addressed. 
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INLEDNING 

Sjukvård och omvårdnad i hemmet är ingen ny företeelse men i litteraturen finns 

distriktssköterskans arbete inom hemsjukvård uppmärksammat först under de senaste 

decennierna. Forskning kring den samhällsbaserade omvårdnaden i hemmet börjar 

alltmer uppmärksammas internationellt (Madsen 2013). Arbetet som distriktssköterska i 

svensk hemsjukvård har förändrats under det senaste decenniet då allt sjukare patienter 

skrivs hem från slutenvården. Den avancerade hemsjukvården ställer krav på tekniskt 

kunnande och hanterande av komplicerade hjälpmedel (Nilsson et al. 2008; Josefsson & 

Ljung 2010) medan de myckna omorganisationerna lett till en otydlighet i 

distriktssköterskans roll och ansvarsområde. Distriktssköterskans arbete är 

mångfasetterat och utmärkts av sjävständighet vilket ställer stora krav på 

ansvarstagande och kunskap (Ainalem et al. 2007). 

 

Hemsjukvård 

Förebyggande hälsoarbete och förhindrande av smitta ingick i distriktssköterskans 

arbete redan vid förra sekelskiftet. Sedan dess har folkhälsoarbetet förändrats, flyttats in 

till landstingets vårdcentraler för att återigen hamna i samhället och patientens hem. De 

senaste årtionden har den kommunala hemsjukvården vuxit i takt med att slutenvården 

minskat sina vårdplatser. Ädelreformen (1992) orsakade stora omorganisationer och 

hemsjukvården tilldelades resurser för att klara den alltmer avancerade hemsjukvården 

(Viklund M. Motion 1998/99; Socialstyrelsen 2008).  

 

Patienter i hemsjukvården har ofta behov av insatser från många skilda yrkesgrupper. 

(Socialstyrelsen 2008). Det huvudsakliga samarbetet sker mellan undersköterskor och 

sjukvårdsbiträden men det finns också en samverkan med arbetsterapeut, sjukgymnast 

samt biståndshandläggare. Utifrån de skilda professionernas ansvarsområden bidrar alla 

till patientens omvårdnad (Josefsson & Ljung 2010) Arbetsterapeut och sjukgymnast 

gör bedömningar vid behov av rehabilitering, förskrivning av tekniska hjälpmedel och 

förebyggande av tillbud i hemmet. Biståndshandläggare utvärderar patientens 

hjälpbehov utifrån Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) samt beslutar om vilka insatser 

som skall beviljas (Josefsson & Ljung 2010). Läkare ses som konsult och arbetar i 

landstingets regi. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i hemsjukvården ansvarar 

för utvecklingsarbete, kvalitetsarbete och överser att lagar och regler följs 

(Socialstyrelsen 2008) utifrån 24 § i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt i 

Patientssäkerhetslagen (SFS 2010:659).  

 

Distriktssköterskan i hemsjukvården 

Distriktssköterskans arbete omfattas av främjandet av hälsa, förebyggandet av sjukdom, 

återställandet av hälsa samt ett lindrande av lidande. Distriktssköterskan ska kunna 

bedöma patientens hälsotillstånd, planera och genomföra adekvata 

omvårdnadsinterventioner (International Council of Nurses 2008; Socialstyrelsen 2008). 

Den kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor som Socialstyrelsen 

framlägger gör gällande att all tjänstgörande personal i hälso- och sjukvård ska ha den 

kompetens som krävs för att patienten ska kunna erbjudas en optimal omvårdnad 

(Socialstyrelsen 2005). Adekvat kunskap hos distriktssköterskan skyddar mot negativ 

stress och ger möjlighet till bra bemötande och hanterande av problem (Socialstyrelsen 

2008).  
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Patientens hem blir distriktssköterskans arbetsområde för kvalificerad vård och med 

avancerad utrustning (Josefsson 2009). Förutom det sjukvårdande och palliativa 

vårdandet har främjandet av friskvård och förebyggandet av sjukdom sin givna plats i 

distriktssköterskans ansvarsområde (Dahlberg & Segesten 2010). Josefsson och Ljung 

(2010) beskriver distriktssköterskans arbete i hemsjukvården som ansvarsfullt med 

svåra bedömningar och ställningstaganden. Distriktssköterskan skall kunna vara 

flexibel, arbeta ensam och självständigt samt ta egna beslut (Josefsson & Ljung 2010). 

För att patienterna ska uppnå hälsa och bibehålla denna behöver distriktssköterskan 

förmedla trygghet och tillit vilket kräver förståelse för patientens livsvärld. Respekten 

för patientens egna önskemål är utgångspunkten för vården och det är inte alltid det som 

först sägs som är patientens önskan, utan det behöver finnas en lyhördhet även för det 

osagda (Dahlberg & Segesten 2010).  

 

Forskning visar att att distriktssköterskor, i hög utsträckning, gör bedömningar och 

planeringar på egen hand, utifrån patienters och familjers behov (Kennedy 2002). Den 

första bedömningen av patientens hälsotillstånd görs ofta i hemmet. Distriktssköterskan 

kan ställas inför svåra uppgifter med komplicerade fall som kräver att 

distriktssköterskan har erfarenhet och såväl teoretisk som praktisk kunskap (Kennedy 

2002). Ökande krav på distriktssköterskans kompetens kräver evidensbaserad kunskap 

med kontinuerlig uppdatering (From et al. 2013). Till exempel har ansvaret för personer 

med psykiatriska problem alltmer förskjutits ut till primärvården och 

distriktssköterskans arbetsområde omfattar, numera, i högre grad även psykiatri 

(Haddad et al. 2006). 

 

Ledarskap har en särskild plats i distriktssköterskans roll i målet att säkerställa vårdens 

kvalitet. För att möjliggöra goda förutsättningar för utvecklingen av omvårdnaden 

behövs evidensbaserad vård, utvärdering av den kliniska vården och utifrån patientens 

behov samordna omvårdnadsteamets kompetenser (Davidson et al. 2006). Det kräver 

också systematiskt och strategiskt arbete tillika kollegialt samarbete med en förankring i 

teorin för att upprätthålla ledarskapet i målet att utveckla omvårdnaden. Förmågan att 

vägleda och motivera teamet till en samstämmig enhet behövs för att ledarskapet ska 

fungera optimalt (Davidson et al. 2006). 

 

Burt et al. (2008) visade i sin studie från England hur distriktssköterskor utsätts för stora 

påfrestningar i sitt yrkesutövande och det sågs ett behov av ökade resurser för att 

fullfölja ett gott omvårdnadsarbete. Distriktssköterskorna saknade erkännande från 

omgivningen av sin yrkesroll och en underskattning av arbetsbelastningens tyngd (Burt 

et al. 2008). Blomberg et al. (2008) beskriver hur distriktssköterskan i hemsjukvården 

möter patienter med kronisk smärta och att hon känner maktlöshet och brist på förmåga 

att hantera detta. Till exempel har patienter med kronisk smärta stora behov av skilda 

slag men framför allt en önskan om samtal kring sin situation och sina smärtor. 

Distriktssköterskorna i studien såg ett stort behov av stöd, utbildning och handledning i 

omvårdnaden av dessa patienter (Blomberg et al. 2008).  

 

Distriktssköterskans arbetsmiljö 

Patientens hem är distriktssköterskans arbetsmiljö vilket tvingar distriktssköterskan att 

anpassa sig till olika miljöer samt ha en god förståelse för hemmets betydelse för 

patienten (Josefsson et al. 2007; Josefsson & Ljung 2010; Öresland et al. 2008). Vid 
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hembesök hos patienten växlar rollen mellan att vara gäst i hemmet och att agera 

professionell vårdare vilket kan upplevas som motsägelsefullt då det i egentlig 

bemärkelse innebär att ha ett uppdrag i hemmet och inte vara där som inbjuden gäst. 

Distriktssköterskans förhållningssätt ska omfattas av respekten för individen, dennes 

integritet och autonomi samt ett professionellt agerande (Öresland et al. 2008). Det 

professionella agerandet handlar om en balansgång mellan distans och närhet för att 

hantera de skiftningar i situationer och miljöer det innebär att arbeta i patientens hem 

(Distriktssköterskeföreningen 2008). 

 

Arbetet i hemsjukvården har fått större uppmärksamhet utifrån arbetsmiljöperspektiv. 

Till exempel är hot och våld i anslutning till hembesök ett problem och relationer och 

krav från andra människor kan upplevas som påfrestande och kan få allvarliga följder 

(AFS 1980:14). Arbetsmiljön ska enligt lag (SFS 1977:1160) vara tillfredsställande och 

skapa en sund och trygg arbetsplats där varken fysisk eller psykisk skada ska 

uppkomma. Om det finns en risk att vårdgivaren blir utsatt för våld eller hot om våld, 

får inte arbetet utföras som ensamarbete (AFS 1990:18). 

 

Svåra situationer 

Svåra situationer ingår i det kliniska omvårdnadsarbetet, menar Honkavuo och 

Lindström (2014) som i sin studie belyser svåra situationer inom vården vilka kan 

orsaka lidande hos sjuksköterskor vilket skapar negativa konsekvenser för patienten. 

Svåra situationer är sammankopplade med mänskligt lidande och kan hos 

sjuksköterskan skapa en känsla av ensamhet och i situationer då det inte finns någon att 

rådfråga gör den egna sårbarheten sig påmind. Tiden räcker inte alltid till för reflektion 

och ibland finns känslor av att patienterna inte får tillräckligt god omvårdnad på grund 

av tidsbristen. Svåra situationer är en naturlig del i vårdandet och det behövs stöd och 

support för att sjuksköterskor inte ska skadas och därmed i förlängningen riskera 

patientens säkerhet. Enligt Honkavuo och Lindström (2014) finns mycket lite beskrivet 

om svåra kliniska situationer i omvårdnadsforskningen. Blomberg och Sahlberg-Blom 

(2007) visar i sin studie att en balans mellan närhet och distans hjälper 

omvårdnadspersonal hantera svåra situationer i omvårdnaden av cancersjuka patienter. 

Svåra situationer i vården kan uppstå i samband med omorganisationer och ekonomiska 

åtstramningar men finns också i det dagliga arbetet i omvårdnaden. Svåra situationer i 

Blombergs och Sahlberg-Bloms studie (2007) refererar till situationer som 

omvårdnadspersonalen själva upplever som svåra. Om situationerna uppfattas som 

ohanterliga finns risk för stress, utbrändhet och brister i omvårdnad och bemötande 

(Blomberg & Sahlberg-Blom 2007). 

 

I arbetslivet finns utmaningar och svåra situationer som ställer så pass höga krav på 

individen att det upplevs som påfrestande och ger då upphov till stressrelaterade 

sjukdomstillstånd (Folkhälsrapport 2009). Flera svåra situationer såsom tidspress och 

moralisk stress återfinns inom de flesta yrkesområden. En långvarig stress kan leda till 

utmattningstillstånd eller utbrändhet och yttra sig såsom kronisk trötthet och 

koncentrationssvårigheter. (Folkhälsrapport 2009). Mellan år 2008 och 2009 

rapporterade Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt (AFS 2011:16) visar att 

distriktssköterskor anmälde flest arbetsrelaterade sjukdomar på grund av sociala och 

organisatoriska faktorer per tusen förvärvsarbetande. Med svåra situationer menas, i 



10 

 

föreliggande studie, kravfyllda situationer som innebär att distriktssköterskan uppfattar 

sig ha svårt att hantera dessa. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Att arbeta i hemsjukvård ställer allt högre krav på distriktssköterskan i takt med att 

patienterna blir alltfler och allt sjukare. Distriktssköterskan bör klara av att arbeta 

självständigt, hålla kompetensen aktuell, kunna arbeta i team och leda teamet samt att 

samverka med andra professioner. Forskning visar att distriktssköterskans arbete 

innebär påfrestningar i form av ensamarbete, komplexa bedömningar och hög 

arbetsbelastning. Kraven ökar kontinuerligt och det lidande som distriktssköterskan 

möter kan skapa svåra situationer. Det är därför av vikt att beskriva distriktssköterskors 

erfarenheter av svåra situationer för att inte riskera sin egen hälsa eller 

patientsäkerheten.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av svåra situationer 

i hemsjukvården. 

 

METOD 

Studien bygger på en kvalitativ design där semistrukturerade intervjuer har använts som 

datainsamlingsmetod (bilaga 5). En kvalitativ forskningsintervju innebär enligt Kvale 

och Brinkman (2009) att försöka förstå den intervjuades upplevda vardagsvärld utifrån 

dennes egna perspektiv. Enligt Trost (2010) utmärks en kvalitativ intervju av korta, 

enkla frågor som resulterar i innehållsrika och komplexa svar. Graneheim och Lundman 

(2008) menar att en kvalitativ ansats kan anpassas till olika syften utifrån forskarens 

egna kunskaper och erfarenheter. Fördelen med ansatsen är att den kan användas på 

olika texter såsom inspelade intervjuer och tolkningen kan ske på olika nivåer. Trost 

(2010) menar att intervjun går ut på att försöka förstå hur informanten tänker, känner, 

vilken erfarenhet personen har och hur hon ser på livet (Trost 2010).  

 

Undersökningsgrupp 

Utifrån ett strategiskt urval intervjuades 12 distriktssköterskor i den kommunala 

hemsjukvården. Kontakt togs med områdes- respektive enhetschefen i två kommuner 

(bilaga 1 och 2) för att få godkännande om att genomföra intervjuerna. I samband med 

kontakten erhöll cheferna PM (pro memoria) för studien i syfte att ge dem en bakgrund 

till arbetet samt en förfrågan om att vara behjälplig med att tillhandahålla kontakt med 

distriktssköterskor som kunde delta i studien. Inklusionskriterierna i studien för 

informanterna var distriktssköterskor verksamma i den kommunala hemsjukvården och 

sjuksköterskor exkluderades. 

 

De tilltänkta informanterna blev kontaktade per telefon för en kort presentation samt för 

att bestämma tid och plats för intervjuerna. Muntlig och skriftlig information (bilaga 3) 

gavs eller skickades ut till informanterna angående studien. I informationsbrevet 

beskrevs vilka författarna var, vilket syfte studien hade, datainsamlingsmetod, att 

deltagandet var frivilligt, om möjligheten att närsomhelst dra sig ur studien och att 

intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Innan intervjuerna påbörjades 

inhämtades skriftliga medgivanden om att delta i studien av samtliga informanter 
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(bilaga 4). Det skriftliga godkännandet från cheferna har lämnats till examensarbetets 

handledare och diarieförts på Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet. 

 

Åldern på distriktssköterskorna som medverkade i studien var mellan 44 och 63 år, tre 

var män och nio var kvinnor. Yrkeserfarenheten som distriktssköterska varierade mellan 

två och 40 år. Ett antal av distriktssköterskorna hade tidigare erfarenhet från 

intensivvård, vårdcentralsarbete med distriktssköterskemottagning och barnhälsovård 

samt företagshälsovård. Några hade arbetat i hemsjukvården hela sin yrkesverksamma 

tid. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som spelades in och 

därefter transkriberades ordagrant, till exempel, togs skratt, hummanden och tystnad 

med för att försöka återskapa stämningen under intervju. Författarna har använt sig utav 

en intervjuguide (bilaga 5). Frågorna har gemensamt bearbetats för att förbättra 

formuleringen och dess innehåll (Gillham 2008). De demografiska frågor som inledde 

intervjun, omfattades av kön, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhetens omfattning. 

Intervjuerna hölls i ett samtalsrum som av informanterna ansågs vara lämpligt då det låg 

i anslutning till deras arbetsplats. Intervjuernas längd varierade mellan nio och tjugofem 

minuter och informanterna fick inleda med en egenupplevd problematisk situation och 

hur den blivit löst.  

 

Dataanalys  

Den kvalitativa bearbetningen i föreliggande uppsats omfattas av en induktiv 

innehållsanalys såsom det beskrivs av Elo och Kyngäs (2008). Den induktiva 

innehållsanalysen används när det inte finns några tidigare teorier eller data att jämföra 

emot eller då det undersökta förefaller fragmentariskt (Elo & Kyngäs 2008). I 

föreliggande arbete ses den induktiva innehållsanalysen bäst lämpad då tidigare studier 

är få och det undersökta uppfattas som brett och spretigt. 

 

Analysprocessen inleddes med en förberedelsefas då de transkriberade intervjuerna 

genomlästes flertalet gånger, av författarna var för sig, i strävan att bli bekanta med 

texterna. I organisationsfasen fortsatte arbetet med att anteckningar gjordes i marginalen 

med målet att extrahera analysenheter som eftersträvades att vara representativa för 

textinnehållet samt beröra problemområdet och besvara syftet. I den fortsatta processen 

har materialet bearbetats gemensamt. Därefter bearbetades analysenheterna och fördes 

samman med liknande analysenheter och de som inte svarade mot distriktssköterskans 

erfarenhet av svåra situationer togs bort. De kvarvarande anteckningarna 

kondenserades, genom att förkorta de meningsbärande enheterna utan att dessa tolkades, 

och ordnades därefter in i tabeller varefter subkategorier framtogs. Underkategorierna 

grupperades sedan in i kategorier varefter en abstraktion i syfte att beskriva de olika 

kategorierna gjordes i enlighet med vad Elo och Kyngäs (2008) föreskriver.  

Abstraktionen gav en övergripande tillhörighet till vilken underkategorierna och 

kategorierna har jämförts emot. Rapporteringsfasen redovisar resultatet med 

förtydligande citat. Om flertalet meningsbärande enheter passat in i samma kategori 

antas det att meningsinnehållet har samma innebörd (Elo & Kyngäs 2008). I analysens 

första steg bildades 13 kategorier med 33 underkategorier och efter den fortsatta 
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analysen återstod 4 kategorier med 10 underkategorier. I tabell ett exemplifieras 

analysprocessen.  

 

Tabell 1. Exempel på analysschema 

Analysenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Ofta krockar det ju när 

biståndshandläggare och 

vi - vi går inte riktigt 

hand i hand, för dom 

tänker gärna på sina 

bitar. 

Biståndshandläggare 

och 

distriktssköterskor 

tänker olika 

Samverkan I samverkan med 

andra professioner 

Bristande 

samsyn 

inom 

vårdorganisa

tionen 

Man känner inte som att 

det är patientsäkert om 

man är så uppstressad 

och har så mycket att 

göra 

Det är inte 

patientsäkert då man 

är uppstressad och 

har mycket att göra 

Arbetsmiljö Tidsbrist Brister i 

arbetsmiljön  

 

Forskningsetiska överväganden 

Lagstiftningen kring etikprövning som avser forskning på människor (SFS 2003:460) 

omfattar både etikprövning och samtyckeskravet. Människors välfärd går före 

samhällets och vetenskapens behov och får inte riskera hälsa, säkerhet eller personlig 

integritet och behöver överses av en forskare med vetenskaplig kompetens (SFS 

2003:460). Lagstiftningen efterföljs i föreliggande arbete genom att samtycke inhämtats 

från såväl informant som verksamhetschef för aktuellt område. Vidare respekteras den 

personliga integriteten och säkerheten genom ett respektfullt bemötande och hanterande 

av data som framkommit. 

 

Inför varje studie skall forskaren göra en avvägning av värdet av det förväntade 

kunskapstillskottet mot negativa konsekvenser för berörda uppgiftslämnare och tredje 

person (Vetenskapsrådet 2010). Alla forskare är skyldiga att följa de etiska riktlinjer 

som finns såsom lagstiftning, konventioner och deklarationer genom alla 

forskningsprocessens faser (Northern Nurses Federation 2003). Etiska 

ställningstaganden har fortlöpande gjorts genom arbetet med föreliggande uppsats. 

Eventuella risker sågs som mycket små och ansågs vara kopplade till forskarnas 

följsamhet till det föreskrivna regelverket vilket eftersträvades. Utifall någon del i 

forskningsprocessen utförts respektlöst eller slarvigt kunde risk finnas för att någon 

informant utpekades och kunde komma till skada.  

 

Studien har också följt Vetenskapsrådets (2010) individskyddskrav som innefattar fyra 

huvudkrav för att skydda de medverkande i studien. Författarna hade ingen som helst 

tidigare personlig relation med någon av de utvalda. Informationskrav innebär att 
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författarna skall delge informanterna om vilka villkor som gäller. Informanterna 

upplystes om syftet med studien och om frivilligheten att medverka i studien samt rätten 

att avbryta sin medverkan när de ville utan att behöva förklara sig. Samtyckeskravet 

uppfylldes genom att både skriftlig och muntlig information lämnades till informanterna 

innan intervjuerna genomfördes. Tillstånd inhämtades från områdes- respektive 

enhetschef och skriftligt samtycke från informanterna innan intervjuerna genomfördes. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att uppgifter som på något sätt kan identifiera 

deltagare har tagits bort. Endast författarna har haft tillgång till de transkriberade 

intervjuerna. Materialet arkiveras efter avslutad studie enligt föreskrifterna vid Karlstads 

universitet (Bevarande- och gallringsplan för forskningsmaterial, Dnr.230/2002). Det 

sista av de fyra kraven är nyttjandekravet som innebär att materialet enbart kommer att 

användas i forskningssyfte. Enligt Vetenskapsrådet (2010) innebär det att den insamlade 

data får inte lov att utnyttjas i kommersiellt bruk eller användas i något vetenskapligt 

syfte (Vetenskapsrådet 2010). 
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RESULTAT 

Distriktssköterskors erfarenhet av svåra situationer i hemsjukvården gav upphov till fyra 

kategorier och tio underkategorier. Kategorin Brister i arbetsmiljön, innefattar 

underkategorierna Otrygg arbetsmiljö, Ensamarbetets baksida och Tidsbrist. Den andra 

kategorin är Svårigheter i rollen som omvårdnadsledare med underkategorierna Svårt 

att leda arbetet när personalen brister i sin yrkesutövning, Baspersonalen som bedömer 

patienten ur ett annat perspektiv och Stöttande av personal i svåra situationer. Den tredje 

kategorin benämns Bristande samsyn inom vårdorganisationen med underkategorierna I 

samverkan med andra professioner och Svårt att få kontakt med läkare. Den sista 

kategorin är Svårigheter i relationen med anhöriga och patient med underkategorierna 

Anhörigas behov av bekräftelse och Försummande av egenvårdsansvaret. Resultatet 

presenteras översiktligt i tabell 2. Citat från intervjuerna presenteras under respektive 

underkategori för att tydliggöra resultatet. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Brister i arbetsmiljön 
Otrygg arbetsmiljö 

Ensamarbetets baksida 

Tidsbrist 

Svårigheter i rollen som 

omvårdnadsledare 

Svårt att leda arbetet när personalen brister i sin 

yrkesutövning 

Baspersonal som bedömer patienten ur ett annat 

perspektiv 

Stöttande av personal i svåra situationer 

Bristande samsyn inom 

vårdorganisationen 

I samverkan med andra professioner 

Svårt att få kontakt med läkare  

Svårigheter i relationen med 

anhöriga och patient 

Anhörigas behov av bekräftelse 

Försummande av egenvårdsansvaret 

 

Brister i arbetsmiljön 

Distriktssköterskans erfarenhet av brister i arbetsmiljön handlade om otrygg arbetsmiljö 

som beskrev hot och våld i arbetet och om ensamarbetets baksida som handlade om att 

sakna kollegialt samråd och stöd samt om tidsbrist som omfattade erfarenheter av att 

inte hinna slutföra sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt.  

 

Otrygg arbetsmiljö 

Några distriktssköterskor uppgav att de blivit hotade och antastade i samband med 

hembesök. Det hade varit frågan om manliga personer som befunnit sig inom området 

för hembesöket och uppträtt hotfullt och även krävt att få bilskjuts. 

Distriktssköterskorna var rädda för att liknande händelser skulle upprepas. Även andra 

distriktssköterskor som inte varit utsatta uppgav oro för att bli utsatta för hot och våld 

framförallt på väg till och från hembesök till patienter men också under vistelser hemma 

hos missbrukande patienter. Dessa patienter hade ibland sällskap i hemmet av personer 

som uppträdde högljutt och skrämmande vilket skapade rädsla och obehag hos 
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distriktssköterskorna. Då hembesök skulle göras i områden där det fanns dokumenterat 

oro och våld sen tidigare försökte distriktssköterskorna förlägga tiden för hembesöket 

till dagen men det rörde sig många gånger om hembesök på kvällstid. 

Distriktssköterskorna erfor också känslor av rädsla vid sena sommarkvällar och helger 

då flera onyktra människor vistades i de omgivningar där hembesök gjordes.  

 

”När jag blev upptryckt i en port tidigt på morgonen av en narkoman som 

såg att jag kom med bilen och ville bli körd någonstans, det var obehagligt” 

(7). 

 

Ensamarbetets baksida 

En av anledningarna till valet att arbeta som distriktssköterska i hemsjukvården uppgavs 

vara den självständighet som detta innebar. Distriktssköterskorna erfor dock en baksida 

av ensamarbetet i de fall då det inte fanns kollegor att samråda med eller få praktisk 

hjälp av om så behövdes. De kände ibland behov av att få bekräftelse i sina 

bedömningar då det fanns en osäkerhet kring alternativa lösningar.  

 

”i ren hemsjukvård så jobbar man ju väldigt mycket själv så det kan ju vara 

svårstuckna patienter, ja, då kanske man får ringa på en kär kollega som 

kommer och hjälper en…det är ju bara ett exempel” (12). 

 

Den första tiden som distriktssköterska i hemsjukvården eller då distriktssköterskan 

nyligen lämnat slutenvården erfors ensamarbetet som svårt och det fanns en uttrycklig 

önskan, av distriktssköterskorna, om kollegialt stöd. De distriktssköterskor som tidigare 

arbetat inom slutenvården angav sig uppleva känslor av otrygghet då kollegor och 

läkare inte alltid fanns på plats. I hemsjukvården fanns läkaren oftast på vårdcentralen i 

landstingets regi och det var, många gånger, svårt att komma i kontakt med denne. 

Ensamarbetets baksida omfattade också avsaknad av den sociala samvaron kollegor 

emellan som skapade utrymme för diskussioner av såväl privat karaktär som 

bearbetning av upplevda situationer.  

 

”man står ju väldigt ensam när man är ute hos patienterna särskilt i början 

när man var helt ny då. Man har ju alltid någon att ringa då men det är ju 

inte alltid någon kan följa med ut…”(8). 

 

Under kvällar och helger var ansvaret för patienterna mer omfattande med många fler 

patienter och omvårdnadspersonal att ansvara för jämfört med dagtid på vardagar. På 

helgerna och kvällarna träffade distriktssköterskorna många patienter som inte var 

kända av dem sedan tidigare och det upplevdes svårt att räcka till för alla. Även i dessa 

situationer upplevdes ensamarbetet stundtals arbetsamt.  

 

Tidsbrist 

Tidsbristen uppfattades som stressande för distriktssköterskorna och också som ett hot 

mot patientsäkerheten. Några av distriktssköterskorna uppgav att det var svårt att göra 

ett gott och tillfredsställande patientarbete för att tiden inte räckte till. Tidsbrist 

uppgavs, bland annat, som anledning till en bristande helhetsbedömning av patienten. 
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”Man känner inte som att det är patientsäkert om man är så uppstressad 

och har så mycket att göra” (2) 

 

Det administrativa arbetet uppfattades ta alltför lång tid i förhållande till 

patientkontakten. Dels fanns uppfattningar om att själva journalförningen var omständig 

dels uppfattades hanteringen av datorerna och nya program som svårhanterliga.  

 

”Den välsignade byråkratin och datoriseringen…och det händer ju, har ju 

hänt flera gånger att jag inte har vetat hur man ska göra” (5) 

 

Distriktssköterskorna uppgav att det saknades tid att träffas i personalgruppen för att 

prata om svåra situationer och det var inte alltid kollegorna hade tid att lyssna när det 

fanns behov av samråd. Inbokade möten, kollegor emellan, avbröts med anledning av 

att tillräckligt med tid inte har avsattes för ändamålet. Det saknades också tid för 

reflektion och några av distriktssköterskorna önskade handledning för att få tillfälle för 

att prata om svåra situationer. 

 

Svårigheter i rollen som omvårdnadsledare 

Ansvaret som arbetsledare i omvårdnad upplevdes av några distriktssköterskor som 

problematisk. Det gällde framför allt då personalen hade svårt att utföra omvårdnaden 

på ett, för distriktssköterskan, acceptabelt sätt. Då det uppdagades att personalen brast i 

omvårdnaden av patienterna hade distriktssköterskorna problem med att hantera 

situationen. Tillfällen fanns då baspersonalen hade en annan syn på patientens behov 

och därmed bedömde patienten ur ett annat perspektiv. Ytterligare en svårighet som 

uppdagades i den arbetsledande rollen var stöttande av personal. 

 

Svårt att leda arbetet när personal brister i sin yrkesutövning 

Då distriktssköterskan uppmärksammade att personalen inte skötte omvårdnaden som 

sig bör eller att det fanns misstankar om att personalen var påverkad av alkohol eller 

narkotika under arbetstid, erfor distriktssköterskorna att det var komplicerat att agera i 

sin arbetsledande funktion. 

”Sen kan man hamna i, i andra situationer som man…som är besvärliga 

alltså. Personal som inte sköter det som dom ska. …där man inte riktigt vet 

vad man ska göra, va. Om man ska skicka hem dom eller om dom ska för 

vara kvar på jobbet” (3) 

 

Om en personal till exempel kom påverkad av alkohol pendlade tankarna mellan att 

denne skulle skickas hem och stängas ute från arbetet eller få stanna kvar. Hur 

situationen skulle hanteras erfors av distriktssköterskan som en komplex och svårlöst 

situation. 

 

Baspersonal som bedömer patienten ur ett annat perspektiv 

Då baspersonalen kontaktade distriktssköterskan om ett omvårdnadsproblem, en patient 

som uppfattades vara i akut behov av hjälp, blev hon/han avbruten i sitt arbete, 

omprioriterade och gjorde genast hembesök hos patienten.  
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”Yrkeskategorier som vi jobbar emot också…som inte alltid kan se hur 

situationen är som kan ringa om saker som egentligen inte är som dom 

säger att det är”(10) 

 

Det fanns tillfällen då det akuta ärendet visade sig vara triviala problem och något som 

kunnat vänta och inplaneras till nästa dag. Här väcktes, många gånger, frustrationer hos 

distriktssköterskan och dessa kunde vara svåra att hantera på ett kreativt sätt.  

 

Stöttande av personal i svåra situationer 

Då det uppstod akuta situationer behövde baspersonalen extra stöttning. Det kunde vara 

frågan om oväntade dödsfall där personalen var både rådvill om hur situationen skulle 

hanteras och otrygg i själva händelsen.  

 

”Dödsfallen som kanske är…när dom är oväntade och det är ovan 

hemtjänst, då kan det bli svårt och dramatiskt om de liksom hittas på golvet 

och så men det är ju mer att man får ta hand om hemtjänsten och så” (7) 

 

Distriktssköterskan stöttade baspersonalen i olika svåra situationer och det behövdes 

möjlighet för personalen att få återkoppling vid behov. 

 

Bristande samsyn inom vårdorganisationen 

Bristande samsyn handlade om att olika professioner såg patientens behov endast ur sitt 

eget perspektiv samt att en del patienter försummade sitt egenvårdsansvar.  

 

I samverkan med andra professioner 

Det framkom att distriktssköterskan upplevde svårigheter i kontakten med andra 

yrkeskategorier i hemsjukvården, på grund av att olika professioner har olika perspektiv 

på patienten. Distriktssköterskor och biståndshandläggare såg patientens behov ur skilda 

perspektiv med utgångspunkt i olika lagar. Hälso- och sjukvårdslagen tillhör 

distriktssköterskans perspektiv medan biståndshandläggaren styrs av Socialtjänstlagen. 

En av distriktssköterskorna berättade om en invandrarfamilj som behövde hjälp med 

byte av inkontinensskydd på deras vuxna dotter då fadern inte klarade detta på grund av 

kulturella skäl. Distriktssköterskan beviljade stödet till det efterfrågade 

omvårdnadsbehovet medan biståndshandläggaren avslog. Efter flertalet möten 

godkändes dock distriktssköterskans beviljande till omvårdnad.  

 

”Ofta krockar det ju när biståndshandläggare och vi - vi går inte riktigt 

hand i hand, för dom tänker gärna på sina bitar.” (4) 

 

Svårt att få kontakt med läkare 

Svåra situationer uppstod då distriktsköterskan inte fick kontakt med läkare när det 

behövdes. Medicinska beslut av olika slag som behövde göras och det blev i många fall 

distriktssköterskan som fattade dessa beslut trots att hon ansåg dem vara läkarens 

ansvar. Ensamhet och känsla av utsatthet infann sig vid situationerna. 

 

”Man är väldigt ensam man får ta mycket beslut sedan vet man ju inte om 

man gör rätt eller fel.” (7) 
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Svårigheter i relationen med anhöriga och patient 

Svårigheter i relation med anhöriga och patienter omfattade anhörigas behov av 

bekräftelse och patienter som försummade sitt egenvårdsansvar.  

 

Anhörigas behov av bekräftelse 

Efter att anhöriga vårdat sina närmaste under kortare eller längre tid kunde det vara 

svårt att lämna över ansvaret för vården på någon annan då hemsjukvård och hemtjänst 

tog över ansvaret för vården. Anhöriga kände sig bortglömda och åsidosatta då de inte 

längre hade samma roll som vårdare utan istället inträdde i rollen som anhörig. Ibland 

kunde kontakten med anhöriga upplevas krävande och svårhanterlig. Det kunde, till 

exempel, vara frågan om anhöriga som inte ville ha hemsjukvårdspersonal i hemmet.  

 

” så ställs man ju inför situationer där anhöriga helt plötsligt säger så här 

att eee ni behöver inte komma till oss eller vi hör av oss om det är 

något…”(9) 

 

I andra fall kunde det vara frågan om anhöriga som inte var nöjda med vården och där 

det var svårt att komma överens om vad sjukvården kunde erbjuda och vad som inte 

ingick i hemsjukvårdens uppgift. Anhörigkontakten upplevdes som krävande då dessa 

ibland hade önskemål om vården som inte kunde tillgodoses. Det var då svårt att 

komma överens om detta och det hände att verksamhetschefen fick ta kontakt för att 

klara upp situationen. 

 

I den palliativa omvårdnaden var det ibland svårt för anhöriga att acceptera att deras 

närstående stod inför döden. Detta kunde vara särskilt påtagligt då det var frågan om 

unga människor vars liv inte gick att rädda.  

 

”såna här saker som när mycket svårt sjuka unga personer, som är döende, 

ligger i hemmet och sannolikt bara har några dygn kvar att leva och man 

vill ge blod eller pasma. Det får man inte göra i hemmet med mindre än att 

man har en läkare närvarande och det går ju inte att ordna” (3) 

 

I den palliativa omvårdnaden behövde en läkare göra en första bedömning och göra upp 

ett palliativt schema med tillhörande ordinationer vilket inte alltid var möjligt då det inte 

fanns läkare att tillgå. I vissa situationer upplevdes den palliativa vården som laddad 

och att det kunde vara svårt att närma sig patient och anhöriga på ett bra sätt. Känslor av 

att inte räcka till och att vilja något mer beskrevs också av distriktssköterskorna. 

 

Försummande av egenvårdsansvaret 

Brister i kommunikationen mellan patient och distriktssköterska härleddes ur tankar om 

att distriktssköterskans medicinska kunnande ibland fick stå tillbaka för respekten för 

patientens autonomi. Distriktssköterskan var medveten om att patientens hälsa avsevärt 

kunnat förbättras om patienten följt de råd som givits men patienten hade egna tankar 

om vad hon/han ville göra med sitt liv och prioriterade inte den högre grad av hälsa som 

en livsstilsförändring skulle kunna innebära.  

 

”Äldre människor ute i skogen som vill göra som dom alltid gjort. Och sen 

går det inte så bra.”(1 ) 
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DISKUSSION 

I resultatet visas att distriktssköterskors erfarenhet av svåra situationer i hemsjukvården 

gav upphov till fyra kategorier och tio underkategorier. Brister i arbetsmiljön, med 

underkategorierna Otrygg arbetsmiljö som berör hot och våld, Ensamarbetets baksida 

om avsaknad av kollegialt stöd och Tidsbrist som gör att arbetet upplevdes svårt att 

hinna med. Den andra kategorin benämndes Svårigheter i rollen som omvårdnadsledare 

med underkategorierna Svårt att leda arbetet när personalen brister i sin yrkesutövning 

vilket till exempel handlade om situationer då personal uppträtt påverkade av droger, 

Baspersonal som bedömer patienten ur ett annat perspektiv av patientens behov och 

situationens allvar och Stöttande av personal i svåra situationer då personalen kände sig 

otrygg eller inte visste vad som skulle göras. Den tredje kategorin, Bristande samsyn 

inom vårdorganisationen med underkategorierna I samverkan med andra professioner 

som berörde situationer då biståndshandläggare hade en annan syn på patientens behov 

samt Svårt att få kontakt med läkare som ledde till att distriktssköterskan fattade beslut 

som hon inte kände sig kompetent för. Den sista kategorin omnämndes som Svårigheter 

i relationen med anhöriga och patient med underkategorierna Anhörigas behov av 

bekräftelse som rörde situationer då anhöriga kände sig åsidosatta och Försummande av 

egenvårdsansvaret där distriktssköterskan hade svårt att förlika sig med detta.  

 

Resultatdiskussion 

 

Brister i arbetsmiljön 

Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som av Arbetsmiljöverket (AFS1990:18) 

beskrivs vara en av de större inom arbetsmiljön. Hot och våld är ett allvarligt men också 

växande problem i vården över hela världen och omfattar särskilt psykiatri, geriatriken 

och akutsjukvård (Estryn – Behar et al. 2008). Det är främst i samband med hembesök 

och omvårdnaden av dementa patienter eller psykiatriskt sjuka patienter som hot och 

våld uppstår (AFS 2011:16). I en studie med syfte att identifiera förekomsten av våld i 

omvårdnadsarbetet sågs att 22% av sjuksköterskor erfarit våld från olika håll och den 

högsta risken att bli utsatt har setts inom psykiatrin, geriatriken och akutverksamheten 

(Estryn – Behar et al. 2008). Ett minskat välbefinnande och stress bland sjuksköterskor 

påverkar patientsäkerheten negativt (Folkhälsorapporten 2009) vilket visar på 

betydelsen av en bra arbetsmiljö, inte bara för personalen utan också för patienterna. 

Det finns ett mörkertal av rapporterade fall om hot och våld enligt Campell et al. (2014) 

som i en review av 21 artiklar undersökt vårdpersonalens utsatthet för hot och våld i 

öppenvården. I sammanställning framkommer att 92% av vårdpersonal, någon gång 

under sin yrkesverksamhet, upplevt situation med hot och våld (Campell et al. 2014). I 

föreliggande studie finns inga frågor som riktar sig specifikt mot situationer om hot och 

våld men några av distriktssköterskorna har ändock identifierat detta som svåra 

situationer. Campell et al. (2014) lyfter fram nödvändigheten av ytterligare forskning 

för att kunna förutse och förklara den höga förekomsten av hot och våld inom 

öppenvården (Campell et al. 2014).  

 

Enligt Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) får inte ensamarbete utföras om det finns risk 

för att utsättas för våld eller hot om våld. Ensamarbete upplevdes som ett problem bland 

flera distriktssköterskor i denna studie. Distriktssköterskorna erfor, i vissa fall, att 

ansvaret vid bedömningar och planering av patientens behov var svåra att hantera på 

egen hand. Detta beskrivs också i Kennedys (2002) etnografiska studie från England där 
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elva distriktssköterskor intervjuades med syfte att få vetskap om vilken typ av kunskap 

som behövdes för att göra en bra förstahandsbedömning i samband med hembesök 

(Kennedy 2002). 

 

Tidsbrist, vilket erfarits som en svår situation bland distriktssköterskorna i studien, ses 

av Estryn – Behar et al. (2008) som en riskfaktor för att bli utsatt för våld och för att bli 

utbränd (Estryn – Behar et al. 2008). I föreliggande studie framkom att några av 

distriktssköterskorna varit utsatta för våld och flera av distriktssköterskorna uppfattat 

situationer som riskfyllda. Tidsbrist uppfattades som en svår situation som kopplades 

till patientsäkerhet. Berland et al. (2012) visar med sin studie hur högt arbetstempo och 

tidspress försämrar patientsäkerheten. Att inte kunna påverka sin arbetsbelastning 

skapar stress och känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskor vilket i sin tur leder till 

att misstag begås och felbedömningar görs. Stress och dålig arbetsmiljö kan vara svår 

att häva då den är självförsörjande på samma vis som en god arbetsmiljö genererar och 

bevarar god arbetsmiljö (Berland et al. 2012; Josefsson et al. 2007). 

 

Tidsbristen ansågs i föreliggande studie vara ett hinder för att arbetet skulle vara gott 

och tillfredsställande vilket också Haycock Stuart et al. (2008) beskriver. Den utgjorde 

också hinder för att få möjlighet att stanna en längre tid hos patienten vid hembesök. 

Tidsbrist anses, av Coffey och Coleman (2001) öka risken för att distriktssköterskan 

utvecklar stressrelaterade symtom och utbrändhet varför det också föreslås att detta ska 

uppmärksammas då åtgärder för stressrelaterade symtom skapas (Coffey & Coleman 

2001; Haycock Stuart et al. 2008). Detta stärks även i liknande studier som menar att 

tidsbristen har en avgörande betydelse vid utbrändhet och att avsaknad av stöd från 

ledare och kollegor har stark påverkan på utmattningssyndrom (Glasberg et al. 2006; 

Rout 2000). I föreliggande studie beskrev distriktssköterskorna svåra situationer när de 

inte vågade ta stöd och hjälp av chef vilket kan äventyra distriktssköterskans hälsa och 

patientsäkerheten. 

 

Svårigheter i rollen som omvårdnadsledare 

Distriktssköterskorna i föreliggande arbete erfor svåra situationer i sin 

omvårdnadsledande roll. I situationer då personalen brast i omvårdnad fanns det inte 

alltid tydliga riktlinjer för hur situationen skulle lösas. Risken finns att informella ledare 

tar överhanden och sprider sina egna värderingar i teamet om ledarskapet saknar 

engagemang, kunskap och närvaro (Albinsson & Strang 2002). I utvecklingen av en god 

omvårdnad har distriktssköterskan en viktig uppgift att i sin egenskap av arbetsledare 

säkerställa vårdens kvalitet genom att samordna personalens kompetenser och genom 

systematiskt och strategiskt arbete hålla omvårdnaden optimal. Vägledning och 

motivering av teamet till en samstämmig enhet ingår i ledarskapets roll (Davidson et al. 

2006). I vårdsammanhang uppfattar undersköterskan att distriktssköterskan är den 

viktigaste personen i omvårdnadsarbetet och jämställer distriktssköterskan med en chef 

trots att hon inte har en riktig chefsbefattning. Såväl den sociala omvårdnaden som den 

medicinska anses vara distriktssköterskans ansvar (Karlsson et al. 2008). I 

Socialstyrelsens kartläggning av hemsjukvården i Sverige och förslag till indikatorer 

(2008) finns en önskan om att granska hemsjukvården utifrån tydliggörandet av dess 

uppdrag och de kompetenskrav som anses nödvändiga (Socialstyrelsen 2008). Detta 

torde skapa klarhet för distriktssköterskor om hur svåra situationer i den arbetsledande 

rollen och samarbetet med teamet ska kunna lösas. 
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Ibland uppfattade distriktssköterskorna i denna studie det som svårt att hantera lägen då 

personalen kände sig otrygg i samband med oväntade situationer. Enligt Westlund och 

Larsson (2002) kan otrygghet med personalens kompetens i hög grad påverka 

distriktssköterskans arbete med mer kontroller och mindre delegeringar. En hög 

arbetsomsättning och ovan personal ger sämre vård och patientsäkerheten äventyras. 

Det vore önskvärt att distriktssköterskan i högre omfattning är medverkande vid 

anställningar och val av omvårdnadspersonal (Westlund & Larsson 2002). 

 

Bristande samsyn inom vårdorganisationen 

Distriktssköterskan har till uppgift att samordna patientens vård genom att samverka 

med de olika professioner som ingår i hemsjukvården. Det är huvudsakligen mellan 

undersköterskor och vårdbiträden men även med andra yrkesgrupper såsom 

biståndshandläggare och arbetsterapeuter (Socialstyrelsen 2008; Josefsson & Ljung 

2010). I föreliggande studie erfor distriktssköterskor att det fanns svårigheter med att 

samverka med biståndshandläggare då det är olika lagrum och perspektiv som styr de 

skilda professionerna.  

 

Då läkarna finns i en annan organisation (landstinget) försvårar det distriktssköterskans 

möjlighet till snabba åtgärder och beslut vilket kan ses som en bristande resurs. Det 

medicinska ansvaret vilar på distriktssköterskan i allt högre grad då distriktssköterskan 

har svårt att överblicka det egna ansvarsområdet (Westlund & Larsson 2002). I 

föreliggande studie bekräftades svårigheterna med att få kontakt med läkaren och den 

känsla av ensamhet och utsatthet som detta medförde. Läkarkontakten gällde såväl 

jourläkare vid akuta situationer som patientansvariga läkare i samband med den till 

exempel palliativa vården. Detta fick till följd att distriktssköterskan slets mellan sin 

längtan av att göra det bästa för patienten och sin kännedom om verkligheten med de 

bristande resurserna. Modin (2010) visar att distriktsläkarna träffar sina 

hemsjukvårdspatienter mer sällan än andra patienter där ungefär två av tio patienter får 

hembesök. Patienterna som själva tog sig till sjukvården hade större möjlighet att träffa 

läkare och hembesök undveks på grund av tidsbrist (Modin 2010). Distriktssköterskorna 

i denna studie påtalade problem med kunskapsbrister och osäkerhet hos 

hemtjänstpersonalen något som väckte frustration hos distriktssköterskorna vid 

bedömningar hos patienterna. Detta stärks i resultatet från Bertland et al. (2000) studie 

som visade hur sjuksköterskor inom hemsjukvården var bekymrade över 

patientsäkerheten på grund av hemtjänstpersonalens brist på utbildning. 

 

Svårigheter i relationer med anhöriga och patient 

Distriktssköterskorna erfor svårigheter i situationer då anhöriga kände sig åsidosatta när 

det inte längre behövdes i samband med att hemsjukvården kom in i bilden. De tankar 

och känslor som överfördes på distriktssköterskan upplevdes som svåra att hantera. 

Studien som presenteras av Benzein et al. (2004) visar liknande fynd kring 

anhörigsituationen. De fann att familjen kunde ses både som börda och som resurs i 

omvårdnadsarbetet. Till bördan sågs att anhöriga motsatte sig vård eller den vård som 

distriktssköterskan ansåg vara den bästa. Anhöriga kunde många gånger komma i 

blickfånget på bekostnad av patienten. Att se anhöriga som en resurs innebar en 

trygghet för patienten och en gemenskap med trygghet för familjen och patienten 

(Benzein et al. 2004). Anhörigas uppfattning och förnöjsamhet med vården kunde bero 

på den attityd som distriktssköterskan kommunicerat genom sin förmåga att lyssna och 
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ge bra information. Att lära känna familjen och föra fram vården i ljuset sågs som 

positivt (Andershed 2006). 

 

Den palliativa omvårdnaden omfattar flera aspekter såsom acceptans och starka känslor 

av alla inblandade såväl patient med familj som personal. Blomberg et al. (2008) 

påvisar i sin studie behovet av stöd och utbildning för distriktssköterskor då det finns ett 

stort behov hos patienter att få samtal om smärtor och döden (Blomberg et al. 2008). 

Till viss skillnad från föreliggande studien visar Dunne et al. (2005) att 

distriktssköterskor uppger att den palliativa vården är både utmanande och givande. Det 

är frågan om en komplicerad situation med stort behov kunskap och omtanke (Dunne et 

al. 2005). Enligt den forskning som finns beskriven om palliativ vård finns det såväl 

fördelar som nackdelar med denna. Det gäller alla inblandade parter såsom 

distriktssköterskor, patienter och anhöriga. Fördelarna är att patienten ges möjlighet att 

stanna kvar i hemmet så länge som möjligt men till nackdelarna räknas de krav som, 

framför allt, ställs på anhöriga (Wallerstedt & Andershed 2007; Dunne et al. 2005; 

Appelin et al. 2005). I föreliggande studie har enbart efterfrågats svåra situationer men 

det är tänkbart att distriktssköterskorna, precis som i de ovan presenterade studierna, har 

positiva erfarenheter av den palliativa vården.  

 

Distriktssköterskorna, i föreliggande studie, erfor det som en svår situation då patienter 

inte ville följa egenvårdsråd. Patienter som försummar sitt egenvårdsansvar förklaras av 

Hallett et al. (2000) och Ellenbecker et al. (2004) med att det kan vara frågan om ett 

passivt motstånd, vilket kan bero på okunskap eller brist på motivation genom vägran 

att följa ordination. I vissa fall kan det även vara frågan om att patienten inte vill bli 

frisk eller återställd med anledning av att de då inte kan få den omvårdnad de varit vana 

att få (Hallett et al. 2000). Försummelsen av egenvårdsansvaret kan också bero på att 

patienten anser medicinen alltför dyr eller att medicinen är onödig (Ellenbecker et al. 

2004). 

 

Metoddiskussion 

 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors erfarenheter av svåra situationer i 

hemsjukvården. Studien genomfördes som en intervjustudie med semistrukturerade 

frågor som ansågs vara en lämplig datainsamlingsmetod. Intervjuer är också den 

vanligaste datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning (Polit & Beck 2012). För 

att besvara syftet valde författarna en kvalitativ ansats med en induktiv design 

Analysarbetet av datamaterialet följde de steg som beskrivs av Elo och Kyngäs (2008). 

Exempel på hur analysprocessen har gått till väga finns presenterat i tabell 1. En 

kvalitativ metod är vanlig vid omvårdnadsforskning (Elo & Kyngäs 2008) när man vill 

studera mänskliga företeelser såsom erfarenheter, uppfattningar, attityder, upplevelser, 

tankar och motiv (Graneheim & Lundman 2008).  

 

En intervjuguide användes (bilaga 5) för att säkerställa trovärdigheten (Graneheim & 

Lundman 2008). Författarna testade inledningsvis intervjuguiden på varandra och på en 

kollega för att eventuella brister skulle framkomma och för att optimera trovärdighet i 

enlighet med vad litteraturen föreskriver (Dalen 2008; Trost 2010; Kvale & Brinkman 

2009). Alla intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser i ett enskilt rum 

och varade mellan nio och tjugo minuter vilket kan uppfattas som kort men då 
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intervjuerna var rika på beskrivningar om svåra situationer gav de gott om information 

för att kunna besvara syftet.  

 

Kvale och Brinkman (2009) menar att det är viktigt att intervjun börjar med en 

orienteringsfas då den intervjuade får bakgrundsfakta kring intervjun och en första 

kontakt skapas. Enligt Kvale och Brinkman (2009) råder det en maktsymmetri, det vill 

säga en balans mellan vetenskaplig kompetens och den eftersökta kunskapen, mellan 

intervjuaren och intervjupersonen. Det är intervjuaren som väljer ämne, ställer frågorna 

och avgör vilka som skall följas upp medan den efterfrågade informationen utlämnas av 

informanten. I föreliggande studie efterfrågades ”svåra situationer” vilket följdes upp 

med förtydligandet ”dilemman” och frågan ”Har du hamnat i situationer då du känt att 

du inte klarar upp den själv?” Genom att spela in intervjuerna på en diktafon gavs det 

författarna möjligheten att engagera sig i informantens presentation. Vid en intervju 

slutade diktafonen att fungera något som upplevdes som stressande av intervjuaren och 

den gjordes om från början för att inte missa någonting. Alla informanter var inte 

bekväma med att intervjun spelades in på band vilket kan vara en anledning till att det 

förekom diskussioner efter att intervjun avslutats. En av styrkorna i studien var det 

personliga mötet med ögonkontakt och kroppsspråk som gav författarna ytterligare en 

dimension av informanternas svar. 

 

Enhetschefer i två kommuner tillfrågades om att vara behjälpliga med att hitta 

informanter till studien. Initialt fanns det svårigheter att rekrytera informanter men 

slutligen kunde tolv distriktssköterskor verksamma i två kommuner delta i studien. Det 

hände att informanter som var inbokade för intervjuer tackade nej i sista sekund på 

grund av hög arbetsbelastning och hade svårigheter att kunna avsätta tid för en intervju. 

Ny kontakt togs med enhetschefen varefter det tilldelades nya informanter så att  tolv 

informanter hittades.  

 

 

Lincoln och Guba (1985 refererad i Polit & Beck 2012) och sedermera Guba och 

Lincoln (1994 refererad i Polit & Beck 2012) beskriver hur kvalitativ forsknings 

trovärdighet kan styrkas genom att använda begrepp som tillförlitlighet (credibility), 

pålitlighet (dependability), bekräftelsebarhet (confirmability) överförbarhet 

(transferability) och äkthet (autencity). Författarna har för att stärka studiens 

trovärdighet valt en väl ansedd metod, kvalitativ innehållsanalys som enligt Polit och 

Beck (2012) stärker resultatets tillförlitlighet. 

 

Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer där författarna använde sig 

av en intervjuguide. Intervjuguiden har använts under samtliga intervjuer, något som 

stärker pålitligheten (Lincoln & Guba 1985 refererad i Polit & Beck 2012). Intervjuerna 

har lyssnats igenom flera gånger för att utesluta feltolkningar varefter författarna 

transkriberat sina egna intervjuer. Elo och Kyngäs (2008) granskningsmall har använts 

vid analyserandet. Datainsamlingen genomfördes under två månader. Under hela 

processens gång har författarna haft kontinuerlig kontakt, diskuterat och reflekterat 

sinsemellan och med handledaren.  

 

Med bekräftelsebarhet menas den förmåga som forskaren har att vara neutral och inte 

låta sin förförståelse färga data (Polit & Beck 2012). Författarna har under studiens gång 
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beaktat sin förförståelse som utgår ifrån bakgrunden att studera till distriktssköterska 

och en av författarna är verksam inom hemsjukvården. Detta har författarna reflekterat 

över och diskuterat under datainsamlingen och analysprocessen. Fokus har legat på 

informanternas erfarenheter.  

 

Överförbarhet beskriver hur väl resultatet kan överföras till andra grupper eller 

sammanhang. För att stärka studiens överförbarhet presenteras utförliga beskrivningar 

av resultatets innehåll. Genom användandet av citat från intervjumaterialet bidrar det till 

att stärka studiens trovärdighet och resultatets äkthet (Elo & Kyngäs 2008; Lincoln & 

Guba 1985 refererad i Polit & Beck 2012). Genom en noggrann beskrivning av urval, 

deltagare, datainsamling stärks studiens överförbarhet (Lincoln & Guba 1985 refererad i 

Polit & Beck 2012). Vid val av informanter har författarna använt sig av ett strategiskt 

urval utifrån uppställda kriterier att vara distriktssköterska och verksam inom 

hemsjukvården. En fjärdedel av informanterna är män och ses då som en förstärkning av 

trovärdigheten då majoriteten av distriktssköterskor i hemsjukvården är kvinnor 

(Josefsson et al. 2007; Polit & Beck 2012).  

 

KONKLUSION 

Slutsats som dras utifrån resultatet är att det finns flera typer av svåra situationer som 

distriktssköterskan erfar i sitt arbete i hemsjukvården. Arbetsmiljön är det största 

området där svåra situationer erfars men också den arbetsledande rollen som 

distriktssköterska i hemsjukvården upplevs som svår inom vissa områden. Samverkan 

mellan de olika yrkeskategorierna i hemsjukvården upplevs stundom som en svår 

situation liksom kontakten med anhöriga och patient. 

 

ARBETETS BETYDELSE FÖR OMVÅRDNADEN 

Resultatet kan bidra med kunskaper om vilka svåra situationer som kan uppkomma i 

hemsjukvården och bidra till insikter hur dessa kan lösas på såväl individ som på 

organisatorisk nivå. Denna studies resultat är en början på synliggörandet av svåra 

situationer i hemsjukvården vilket ses som en nödvändighet för att kunna svara upp mot 

den växande skaran av svårt sjuka patienter och deras familjer med trygga och lugna 

distriktssköterskor.  

 

FRAMTIDA FORSKNING 

Enligt Honkavuo och Lindström (2014) finns mycket lite skrivet om svåra situationer i 

omvårdnaden (Honkavuo & Lindström 2014). Ett första steg i förebyggandet av 

distriktssköterskornas hälsa och för att trygga patientsäkerheten torde vara att förtydliga 

vad som menas med svåra situationer i omvårdnaden för att därefter få större möjlighet 

att identifiera dessa situationer och därefter förbättra situationen för distriktssköterskor 

och trygga patientsäkerheten. Arbetsmiljöns brister och arbetsledningens svårigheter 

finns redan beskrivna och lagar som styr för att förebygganda ohälsa och trygga 

patientsäkerheten. Samverkan är ett synliggjort problem inom hemsjukvården men vad 

som hör till anhörigkontakten och dess svårigheter tillika de problem som kan uppstå i 

samband med att patienter försummar sin egenvård har inte problematiserats i lika hög 

grad. Fortsatt forskning kring svåra situationer i hemsjukvården behövs för att trygga 

patientsäkerheten och säkra distriktssköterskans hälsa. 
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